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Quando eu morder
a palavra,
por favor,

não me apressem,
quero mascar,

rasgar entre os dentes,
a pele, os ossos, o tutano

do verbo,
para assim versejar
o âmago das coisas
(Evaristo, 2008)
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Considerações Iniciais 

Sabe-se do estado de precarização da docência enquanto profissão 
no Brasil. Não são desconhecidas as péssimas condições de trabalho em 
que milhares e milhares de professores(as) precisam desempenhar suas prá-
ticas docentes. Tal precariedade inclui, por exemplo, escolas sucateadas e 
insalubres, pouco material de trabalho (como livros didáticos, paradidáticos 
e demais materiais impressos, quadros, canetas, laboratórios etc.), salários 
indecorosos, pouco prestígio social, pressões excessivas por resultados, 
formação, por vezes, pouco condizente com a prática, haja vista a ênfase 
nas teorizações e afastamento das demandas sociais, entre outros aspectos 
(Saviani, 2011; Gatti, 2014). No que concerne a esta questão, Lüdke e Wall 
(1983), baseadas na literatura inglesa, apontam essa disparidade e desesta-
bilização provocada no encontro dos saberes e formação universitária com 
a realidade social de reality shock.

Contudo, sabe-se também do poder que os(as) professores(as) têm 
em suas mãos: o conhecimento, que tem potencial para abalar a sociedade, 
formando cidadãs(os) conscientes e críticos, capazes de modificar as estru-
turas dominantes socialmente estabelecidas (Young, 2007, 2011). Nessa 
perspectiva, concorda-se que a precarização da educação e da docência é, na 
verdade, um projeto que visa evitar modificações sociais e manter as elites 
no poder.

Porém, apesar desses poderes “latentes”, o(a) professor(a) é visto(a) 
como um(a) fraco(a), despreparado(a), digno(a) de pena; em suma, é des-
prestigiado socialmente, ou seja, subalternizado (Spivak, 2010). De acordo 
com a autora, os subalternos são sujeitos heterogêneos e plurais, mas que, 
por conta da atuação de forças coercitivas, consideramos uma categoria ali-
jada de poder, e têm sua autonomia cerceada. Desse modo, conforma-se 
o processo de marginalização, na medida em que as vozes desses sujei-
tos são silenciadas, na medida em que não ocupa um lugar na hegemonia 
enunciativa. Sua voz, então, não pode ser ouvida, posto que não há vigor 
enunciativo nem produção discursiva ocupando um espaço de amplificação 
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e, principalmente, não há concretização de um modelo dialógico, por conta 
da ausência de ouvintes dispostos a escutá-los.

No Brasil, o pensamento social não tece uma boa imagem da figura 
docente. Ditados populares como: “quem sabe faz, quem não sabe, ensina”, 
demonstra uma visão equivocada do(a) professor(a) como alguém que não 
sabe, cabendo-lhe, portanto, ensinar. É como se se dissesse: “você não sabe 
fazer nada útil (saber fazer = utilidade), logo, lhe sobra uma sub-profissão: 
a docência.

Essa questão é também digna de destaque: o professorado não 
é concebido como um emprego, por muitas pessoas. Ainda existe a 
famigerada impressão de que a docência é um sacerdócio, ou seja, uma 
atividade exercida por pessoas que buscam cumprir certo objetivo de 
vida, missão espiritual ou doação pessoal, e que, por conta disso, devem 
estar dispostos a se sacrificar em prol deste ideal (Antilho Filho et al., 
2017). Nessa perspectiva, não haveria necessidade de se remunerar bem 
um docente, pois seu “salário” seria ver cumprido seu objetivo de vida. 
Outro argumento análogo a este é aquele que, se o ato é feito “por 
amor”, o recebimento de proventos não seria um modo adequado de 
recompensar uma dádiva tão nobre.

Porém, apesar de a sociedade em geral perceber essa doação pes-
soal do(a) professor(a) – embora a docência como sacerdócio, seja uma 
falácia -, tal profissional tem sido deveras acusado(a) por vários setores 
da sociedade. Vulgos como: doutrinador(a), comunista, idiota útil, petista, 
defensores de kit gays, entre outras denominações são dirigidas à figura 
deste(a) profissional. Esse conjunto de “ofensas” proferidas ao(à) profes-
sor(a), geralmente, é expresso pela parcela conservadora da sociedade, 
que vê com desconfiança as ações do(a) docente e o considera como um 
agente a serviço da destruição dos valores tradicionais constituídos na 
modernidade.

Tais ofensas também mascaram o medo que o tradicionalismo tem 
da figura docente que, de tão grande que é, faz com que os(as) conservado-
res(as) busquem alternativas para que seus(suas) filhos(as) fiquem distantes 
da maligna figura docente. Nunca se falou tanto em Educação a Distância 
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na educação básica e educação domiciliar (homeschooling) do que nos dias 
atuais, que se estabelecem como meios de se evitar com que as novas gera-
ções sejam “doutrinadas” ou se encontrem com qualquer tipo de alteridade.

Ademais, cabe notar que o discurso do homeschooling tem em seu 
bojo nuances de classismo, haja vista que aquele que ensina, deve ter algum 
capital cultural a ser compartilhado, para além do conhecimento rudimen-
tar das áreas de conhecimento.

No que se refere ao ensino domiciliar, argumenta-se que este apre-
senta mais pistas sobre a percepção que muitos têm do(a) professor(a) e da 
sua profissão. Aparentemente, qualquer um, inclusive os familiares, caso 
conheçam minimamente os conteúdos a serem ensinados, podem ensi-
nar. Ignora-se, desse modo, que a docência possui um saber intrínseco que 
perpassa a formação dos(as) professores(as) (Nóvoa, 1992; Gauthier et al. 
1998; Pimenta, 1999; Tardif, 2002). 

Existem vários outros exemplos de como as instâncias superiores 
buscam enfraquecer o docente e a sua profissão. Pode-se citar os cortes 
na educação que o governo Bolsonaro empreendeu no ano de 2019, que 
afeta não só a docência do ensino superior, mas também a formação de 
professores(as) e de desenvolvimento de pesquisas. Não se ignora, também, 
a reforma da previdência que se tenta configurar desde a era Temer, que 
precariza mais ainda a profissão, aumentando a porcentagem de retenção 
salarial e o tempo de trabalho para dar entrada na aposentadoria.

Em uma profissão com condições de trabalho cada vez mais exte-
nuantes, por conta do aumento de estudantes por turma, não abertura de 
concursos e muitos afastamentos por aposentadoria ou mesmo adoeci-
mento, parece que há um projeto de extinção desta profissão.

Embora o presente texto esteja defendendo o(a) professor(a) 
e a sua profissão, não se ignora que, em muitos pontos, a formação de 
professores(as) deixa a desejar. Muitos apontam que as licenciaturas 
são extremamente teóricas e pouco relacionadas à realidade das escolas 
(Pimenta; Lima, 2006). Outros argumentam que a subvalorização da 
docência acaba por fazer com que os(as) vestibulando(as) mais “capa-
zes” e “preparados” escolham outras carreiras com maior prestígio social e 
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remuneração, sobrando para as licenciaturas os(as) candidatos(as) “menos 
promissores” (Bruns; Luque, 2014). Outrossim, cabe notar que as licencia-
turas exigem dos(as) estudantes um amplo repertório de conhecimentos, 
que tecem os complexos saberes docentes, tais como a compreensão de 
Filosofia, Sociologia e Psicologia, que, por mais que tenham como ênfase 
os aspectos educacionais, compreendem um amplo escopo de saberes. 
Assim, aqueles(a) que escolhem fazer uma licenciatura, além de fazer um 
investimento na sua futura área de atuação, empreendem uma intensiva 
articulação conceitual. Por conta disso, não se deve menosprezar as “capa-
cidades” e o “preparo” dos(as) futuros(as) docentes.     

Há também críticas a cursos menos exigentes, com menor duração 
e com caráter “pagou, passou”, em geral, encontrados em faculdades parti-
culares que formam um contingente significativo de professores(as), pois 
o insuficiente número de universidades públicas não consegue formar um 
quantitativo de docentes que possa atender todas as escolas do país. Além 
disso, o nível de exigência de uma universidade pública, a disponibilidade 
de disciplinas obrigatórias em todos os turnos e até a ausência de uma 
política de permanência, afasta muitos(as) estudantes deste espaço, espe-
cialmente aqueles das classes desfavorecidas economicamente. Em resumo, 
várias críticas existem, mas o consenso é que a formação de professores(as), 
no Brasil, carece de mudanças.     

Vale ressaltar, também, que embora a classe professoral tenha 
demandas semelhantes, tal categoria ainda carece de maior organização e 
poder de união. Tal desunião se materializa, por exemplo, na falta de um 
conselho que regulamente a profissão. Sabe-se também, que, em geral, pro-
fessores(as) e escolas tendem a trabalhar sozinhos, existindo um espaço 
de cooperação limitado, como se cada professor(a) valorizasse tanto sua 
autonomia, que desprezasse auxílios e conselhos de outros colegas. Dife-
rentemente de outras profissões, que se tornam cada vez mais cooperativas, 
o(a) professor(a) continua trabalhando sozinho. Talvez, isso se deva por 
conta de algumas práticas que envolvem a profissão, que são altamente soli-
tárias como o planejamento, o preenchimento de diários de classe, estar em 
sala de aula e postar notas no sistema quase nunca envolve a partilha com 
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pares; porém, “a solidão docente” e a falta de colaboração entre pares não 
precisa ser uma marca da profissão.

Tendo como base a precarização do trabalho, a formação de pro-
fessores(as), os saberes docentes e os desafios da profissão, o presente livro 
apresenta a escrita docente autobibliográfica ou escrevivências como possibi-
lidades para a área da educação em diferentes disciplinas e áreas de atuação. 
Valoriza-se a experiência e a fala de professores(as) como saberes da prática 
profissional que podem ser compartilhadas para outros(as) profissionais e 
para as novas gerações, como forma de cooperação entre docentes. Mas, para 
quê escrever?

Escrever como ato de pesquisa

O ato da docência tem sido, muitas vezes, confundido com uma 
ação meramente técnica, ou seja, nessa concepção, o(a) docente seria um(a) 
mero(a) técnico(a) que reproduz metodologias e conhecimentos pré-
concebidos. Essa concepção desvaloriza a figura do(a) professor(a) e a sua 
profissão, pois tal mecanicidade faria da docência um simples ato de se 
repetir algo já proposto.

Porém, é conhecido que a docência possui saberes que são intrínsecos 
a ela, ou seja, os desafios e imprevisibilidades daquilo que ocorre nas salas de 
aulas são complicados demais para serem tratados com simples “manuais de 
instruções” ou propostas universais e abrangentes. O(a) docente, portanto, 
percebe um problema (dificuldades da sua turma interiorizar certo conceito, 
por exemplo) e, então, analisa a sua situação dentro de um contexto social-
mente estabelecido, verifica possibilidades, mede esforços, duvida, arrisca, 
hipotetiza, planeja, coloca em prática, constata, avalia e repete o processo. Faz 
tudo isso, muitas vezes, em questão de minutos, mas sempre faz. As imprevi-
sibilidades da sala de aula não estão listadas nos livros de metodologia, nem 
nos currículos oficiais, mas são diariamente encaradas por professores(as), 
que as vencem por meio de suas inteligências e saberes da prática. Tal tra-
balho é, portanto, extremamente mental e complexo e, por conseguinte, 
o trabalho professoral é, em suma, intelectual (Moreira; Macedo, 2001).
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Sendo um(a) intelectual, o professor(a) não tem, necessariamente, 
necessidade que alguém externo venha a avaliá-lo(a) para dizer o que ele(a) 
fez de errado ou o que tem de melhorar, como propõem alguns estudos 
(Bruns; Luque, 2014) mas ele(a) mesmo pode refletir sobre a sua própria 
prática, comparando-a com teorias e a prática de outros(a) docentes e, desse 
modo, buscar aprimorar, caso julgue necessário. Em outras palavras, o(a) 
professor(a) é um intelectual reflexivo e transformador (idem, ibidem) e, 
assim sendo, pode repensar a sua própria prática como objeto de pesquisa.

Nesse sentido, escrever sobre suas experiências em e rumo à sala 
de aula é uma ótima forma de o(a) professor(a) refletir sobre sua atua-
ção enquanto docente. Tais registros podem ser analisados pelo(a) próprio 
docente ou por outro(a), e ser de grande serventia para que o(a) docente 
avalie sua própria atuação enquanto profissional da educação.

Destarte, fazer frente aos processos de silenciamento e subalterniza-
ção é um modo de construir e propagar enunciados; projetar a outros suas 
reflexões e ações. E, assim, ocupar outros espaços, ratificando a ideia de 
identidade e de profissionalização docente, promovendo novas experiências 
e significações.

Escrever como um ato de solidariedade e união

Na perspectiva de que, em geral, professores(as) não atuam em con-
junto, tendendo a pensarem e planejarem sozinhos(as) como farão para 
superar os desafios da profissão, é necessário, portanto, reconhecer a desu-
nião da classe nesse aspecto e buscar por alternativas para modificá-la.

Desse modo, um(a) professor(a) experiente, ou, ao menos, com algo 
a contar, ao escrever e compartilhar suas histórias, desafios, decepções, vitó-
rias e triunfos, poderá contribuir com o fortalecimento da profissão, pois, 
direta ou indiretamente, contribuirá para que outros(as) professores(as) 
também consigam ânimo para as vicissitudes que a docência impõe. 

A partir de uma estrutura dialógica e horizontal, a ideia é instaurar 
um espaço de escuta e por meio da compreensão, da re-sensibilização e do 
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processo de desprivatização da prática (Crochran Smith; Lytle, 1999, 2002, 
2012). Para Andrade (2011, p. 16),

Narrar-se é retratar apropriações particulares da experiência coletiva e 
social. Assim, o trabalho da escrita de narrativas cria para os escritores 
a possibilidade de manipular, remanejar e ajustar ideias, fatos e aconte-
cimentos, dando-lhes contornos adjetivos e adverbiais, em formulações 
sintáticas que expressam seu estilo. Apresentar-se num texto escrito 
significa dar publicização à sua intimidade. 

Sabe-se também, que professores(as) têm, infelizmente, passado 
por vários problemas que afetam de forma assustadora a saúde mental da 
classe, que, em muitos casos, culminam em suicídios. Nesse sentido, é de 
vital importância que a classe se una e evite que mais casos apareçam e 
não os naturalize como “ossos do ofício”. Os desafios profissionais emer-
gem e causam danos profundos à saúde do(a) professor(a), porém, a grande 
maioria sobrevive para, literalmente, contar a história. Tal história pode ser, 
portanto, registrada e servir de amparo e fortalecimento para outros(as) 
profissionais que passam por essa situação, porque elaborar as experiências 
é um modo de encará-las e ultrapassá-las.

Essa exposição e publicização é um modo de compartilhar dúvidas e 
saberes e promover acolhimentos, na medida em que há reconhecimento nas 
trocas de saberes e aprendizados permeadas pelas relações com a alteridade.

Escrever como ato de resistência

A precarização das instituições escolares e da própria profissão 
docente é vivida na pele por boa parte dos(as) professores(as), mas é 
somente superficialmente conhecida pelos outros membros da sociedade.  
Não raramente, a sociedade se volta contra a figura docente, acusando-a 
trabalhar pouco, pois professores “tiram férias duas vezes por ano”. Tam-
bém existem “acusações” de que os(as) docentes empoderam meninas, 
fazendo-as serem feministas; pervertem o gênero biológico, ensinado que 
cada um pode ser do gênero que quiser; defendem direitos de minorias, 
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pois criticam discriminações, preconceitos e heterossexismos; entre outros 
“crimes” contra os valores tradicionais da “família”.

É interessante ressaltar que muitas dessas denúncias são verdadeiras, 
pois o(a) professor(a) comprometido com os direitos humanos irá 
questionar as estruturas da família patriarcal. Porém, quase nunca o(a) 
docente tem direito a uma contra-argumentação: ele(a) está errado(a) e 
pronto(a). Imputam-lhe muitas responsabilidades e culpas, especialmente 
a de transformação social, ao passo que tentam restringir sua atuação em 
sala de aula em nome de uma pretensa neutralidade dos saberes, por um 
discurso popularmente defendido de que “a educação vem de casa, e o(a) 
professor(a) deve ensinar os conteúdos”.

O processo de escrevivência docente pode se constituir em uma 
forma de o(a) professor(a) apresentar à sociedade, já encucada no tradi-
cionalismo ocidental, as causas da sua militância e resistência. Ou seja, a 
escrevivência pode proporcionar um diálogo com o restante da sociedade 
que, talvez, depois de entender as razões que movem o professorado, pas-
sará a compreendê-lo e, quem sabe, apoiá-lo e não o demonizar ou temê-lo.

Semelhantemente, a escrita docente pode alertar a sociedade sobre 
as intempéries desta profissão, ou seja, as já conhecidas péssimas condi-
ções de trabalho, o salário desonesto, a violência que docentes, sobretudo as 
mulheres, sofrem cotidianamente (Louro, 2014). Ela pode também mostrar 
para a sociedade como o(a) docente se prepara para ser professor(a), como 
precisa estudar, fazer atualizações, especializações, mestrados, doutorados, 
pós-doutorados e ser apto para ser aprovado em concursos públicos e pro-
cessos seletivos bem exigentes. De igual modo, por meio de escrevivências, 
o(a) professor(a) pode alertar a sociedade que ele(a) não só domina aquilo 
que ensina, mas que também sabe ensinar: a docência possui saberes intrín-
secos a ela, logo, é impossível substituir o(a) professor(a), tendo em vista 
que ele não transmite conhecimentos, mas instaura condições de possibi-
lidade para que os sujeitos sejam instigados, mobilizados, deslocados e, a 
partir daí, estabeleçam suas próprias conexões epistemológicas.

O processo de escrita e divulgação de relatos professorais para o res-
tante da sociedade tem potencial para mostrar que professores(as) não são 
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inimigos, mas antes, aliados(as) para a construção de uma sociedade mais 
democrática, justa e equânime. Desse modo, o ataque dirigido a professo-
res(as), na verdade, se constitui em um ataque a este modelo de sociedade, 
embasado na justiça social.

A figura docente é importante. É necessária. Ela auxilia na constru-
ção da sociedade, mas, para isso, a classe professoral precisa se unir, precisa 
se ajudar, precisa somar forças com o restante da sociedade, precisa resistir. 
Nessa perspectiva, escrever se torna uma forma de se empreender todos 
esses aspectos concomitantemente. Escrever é suportar os problemas da 
vida e da profissão. Escrever é um modo de desabafar e pedir ajuda. Escre-
ver é também uma forma de prestar ajuda. Escrever é cobrar melhores 
condições para as escolas e seus profissionais. Escrever é uma maneira de 
registrar as marcas dos processos (trans)formativos. Em suma, escrever é 
um ato de resistência.

Tendo como base esses pressupostos, o presente livro busca colaborar 
com a temática da docência e da formação de professores(as) apresentando 
escrevivências de 10 professores(as) com diversas formações, perspectivas 
de vida e históricos de experiências acadêmicas e profissionais. Busca-se, 
por meio desses relatos, o compartilhamento de experiências negativas e 
positivas, que poderão nortear, fortalecer, estimular e encorajar outros(as) 
professores(as) e/ou estudantes de cursos de licenciatura.

Desse modo, o primeiro capítulo desta obra, escrito por Carla Ribeiro 
Santos, aborda a disciplina de Língua Portuguesa. O segundo capítulo, por 
sua vez, é escrito por Felipe da Silva Ferreira e centra-se no ensino de Lín-
gua Inglesa.

Renan Santiago de Sousa é o autor do terceiro capítulo, referente 
à Educação Musical escolar. O ensino de Artes Plásticas é abordado no 
quarto capítulo, escrito por Camila Nagem Marques Vieira.

Em seguida, Marta Guedes, escreve sobre suas experiências inter-
disciplinares nas áreas de Educação Física, Teatro e Cinema. O ensino de 
Geografia é o tema do sexto capítulo, de autoria de Rosana Ferreira.

Daniele Gomes é autora do sétimo capítulo, que se dedica às dis-
cussões relacionadas à Filosofia enquanto disciplina escolar. A educação 
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infantil é tratada no oitavo capítulo, escrito por Késia Cosendey Sindra 
Mescolin dos Santos.

Fechando a lista, temos os capítulos de Manoella Senna e José Alex 
Soares Santos, que compartilham suas experiências, respectivamente, sobre 
gestão escolar e docência no ensino superior.

Espera-se que a leitura desse livro seja agradável, proporcione refle-
xões sobre a práxis docente e estimule diferentes profissionais da educação 
a se unir, resistir, lutar e vencer!
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1. PARA ALÉM DA LÍNGUA PORTUGUESA: 
AS CONFIGURAÇÕES DE UM OFÍCIO

Carla Ribeiro Santos – SEEDUC-RJ

Introdução

“Escrever é a luta do deslumbramento contra o desespero, 
a luta da vida contra a morte [...],

A luta da vocação contra a repugnância,
a luta da admiração contra o tédio,

a luta de uma promessa de felicidade contra a tristeza e o desinteresse 
[...]

A escrita: uma saída de emergência”.
(Pucheu, 2010, p. 39-41)

Ao escrever um texto sobre o ofício da profissão docente que tem 
como objeto de estudo a Língua Portuguesa e suas Literaturas, é fun-
damental ressaltar que as palavras estão sempre a caminho de outros 
sentidos – sentidos primeiros (Pucheu, 2010). O autocolocar-se, aqui, 
traz à tona a dinâmica do exercício para uma escrita de si que renasce a 
cada palavra. Ou ainda “entre uma linha e outra, entre uma frase e outra” 
(Pucheu, 2010, p. 37).

Neste vaivém de minhas memórias, há entre mim e as disciplinas 
que tenho por ofício – a Língua Portuguesa e a Literatura – algo que é 
infinitamente mutável e que é partilhado entre sujeito e objeto: o devir. É 
no devir que se rompem as barreiras espaço-temporais, conforme afirma 
Bosi (2015). 

Minha trajetória, então, constitui-se num movimento contínuo 
– num vir a ser professora, parceira, tia (para os alunos do ensino funda-
mental, eu sou sempre tia!). Sim! Um professor é aquilo que precisa ser nos 
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diversos espaços-tempos! E quem lida com a educação pública, sobretudo a 
educação das classes populares, sabe a dimensão e a diversidade dos papeis 
que são desempenhados por um professor. 

Este capítulo, então, tem como foco o relato de uma trajetória 
não-linear que se configura a partir das inter-relações, das tensões e das 
contradições. Eis a razão de minha identidade profissional ser fruto das 
consecutivas socializações por que passei durante a vida (Dubar, 1997). 

Parte-se do pressuposto de que os campos sociais e suas diversi-
dades sejam fundamentais para a compreensão de uma trajetória, uma 
vez que a individualidade humana é produzida socialmente. Ou seja, não 
há como compreender uma trajetória “sem que tenhamos previamente 
construído os estados sucessivos do campo no qual ela se desenrolou” 
(Bourdieu, 2006, p. 190). 

Todavia, não pretendo narrar uma trajetória socioprofissional de um 
modo coerente e estruturado – como uma sequência de fatos, um caminho 
orientado, uma linearidade temporal - pois a produção de um relato lógico 
acarreta uma ilusão biográfica, como coloca Bourdieu (2006). Além disso, 
conforme Rosa (2015, p. 91),

Contar seguido, alinhavado, só mesmo sendo coisas de rasa importância. 
De cada vivimento que eu real tive, de alegria forte ou pesar, cada vez 
daquela hoje vejo que eu era como se fosse diferente pessoa. Sucedido 
desgovernado. Assim eu acho, assim é que eu conto. 

Neste caso, o reconhecimento identitário é indissociável da confi-
guração social à medida que somos o que herdamos não apenas de nossos 
precedentes, como destaca Dubar (1997), mas também do todo social 
– do outro, das relações, das instituições – e de tudo o que nos atravessa 
continuamente.

Em outros termos, a identidade não é algo dado a priori, mas 
“constrói-se na infância e deve reconstruir-se ao longo da vida” (Dubar, 
1997, p. 13). Neste sentido, embora minha identidade profissional esteja 
associada a configurações específicas – das Letras, das Políticas Públicas 
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e da História da Educação – há um devir que está submetido a diversas 
transformações, como coloca Bourdieu (2006).

Quando eu era menina, e lá se vão alguns anos, não gostava das pala-
vras. Mamãe conta que eu ia à escola contrariada e dizia: “eu vou entrar, 
mas eu não vou ler e não vou escrever, tá bem?”. E ela respondia: “tudo bem, 
Carla! Entra”!  

O rio correu e, porventura, “haverá um vento que não sopre ou um 
rio que não corra?” (Elias, 1998, p. 37) – e eu aprendi a brincar com as 
palavras. Depois eu comecei a criar histórias com personagens e a recitar 
algumas poesias (mamãe sempre ouviu minhas histórias com muita atenção 
e sabia – e, especialmente, as mães sabem – a direção que eu seguiria).

Hoje, nem sei que nome eu daria a essas histórias – narrativas da 
infância, talvez. Eu punha em prática a arte de escrever, não como uma 
habilidade humana de expressar uma ideia (Houaiss; Villar, 2009). Aliás, eu 
nem sabia, naquele tempo, as razões por que escrevia (e as crianças escre-
vem as melhores coisas e não sabem os porquês).

Na infância, a gente aprende a brincar com aquilo que tem dispo-
nível e, no meu caso, o papel era um recurso-brinquedo possível. A escrita 
funcionava, para mim, como um desvio da rotina – uma ruptura com os 
senões do caminho (e quantas coisas a gente tem pela/na imaginação). Eu 
jogava com as palavras e, com o passar do tempo, aprendi que “jogar com 
as palavras não é apenas jogar com as palavras, mas, sobretudo, jogar com o 
mundo” (Pucheu, 2010, p. 38).

Eis a beleza do meu ofício: lidar com as palavras, com os devires e 
com as pessoas em desenvolvimento (Brasil, 1990). No magistério, o pro-
fessor lida, diariamente, com o inacabamento de si e do outro. É isso – o 
inacabado – que é o mais importante e bonito do mundo, pois “as pessoas 
não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas” (Rosa, 2015, p. 31). 

Falar das configurações de um ofício – o ofício de professora - 
implica, principalmente, falar do ser humano como (in)acabamento. A arte 
de ensinar um saber pressupõe, dessa forma, a consciência de que a incon-
clusão é própria da experiência vital - se há vida, há também inacabamento, 
conforme argumenta Freire (2007). 
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No processo educacional, as pessoas não estão prontas. Portanto, ao 
considerar os indivíduos a partir de suas estruturas sociais, é preciso ter em 
mente que o ser humano se (re)constrói discursivamente. Nessa perspectiva, 
o domínio de uma língua deve possibilitar ao aluno, além de competências 
linguístico-discursivas que envolvem a fala, a leitura e a produção de um 
texto, a compreensão da configuração histórico-social em que se estabelece 
a comunicação (Tedesco, 2014). 

Este é o ponto de partida do texto que ora escrevo sobre a minha 
prática docente – o processo educativo. E o conhecimento é sempre um 
processo de/em construção, pois ainda que o professor tenha o domínio de 
um saber específico – a Língua Portuguesa, por exemplo – há outros sabe-
res que perpassam pelo ofício de ensinar e que estão para além dos saberes 
teóricos. Eis, aqui, os saberes plurais que são “provenientes das instituições 
de formação, da formação profissional, dos currículos e da prática cotidiana” 
(Tardif, 2014, p. 54). 

Deste modo, os saberes práticos – do ofício – são construídos a partir 
de processos diversificados de socialização e, nesta perspectiva, o professor 
está sempre em processo de formação à procura de saberes que estruturam 
e desestruturam a identidade profissional – saberes que jamais indicarão o 
que se deve fazer, mas tão-somente o que há a saber, como assinala Dubar 
(1997).

No cerne do ofício docente, encontram-se, portanto, múltiplos sabe-
res - saberes científicos que asseguram uma função específica, e saberes 
advindos da experiência, do campo educativo: “o saber profissional dos pro-
fessores não constitui um corpo homogêneo de conhecimentos; ele serve, 
ao contrário, de uma ampla diversidade de conhecimentos e utiliza vários 
tipos de competências” (Tardif, 2014, p. 297). 

Cabe, então, ao professor de Língua Portuguesa, a competência e as 
habilidades para mediar não apenas o conhecimento no âmbito da lingua-
gem, mas também o que se coloca na configuração social da sala de aula e 
da escola, pois formar implica mais do que “treinar o educando no desem-
penho de destrezas” (Freire, 2007, p. 14).
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Da formação ao ofício de professora

“O real não está na saída nem na chegada:
 ele se dispõe para a gente é no meio da travessia.”

(Rosa, 2015, p. 63)

Eis-me na travessia – por entre as veredas1 do ofício docente – numa 
contínua movimentação. E o professor está sempre no meio de – entre – 
travessias. Travessias de formação, de constituição. Travessias num mundo 
à revelia e é “desse jeito mesmo é que o mundo sempre esteve” (Rosa, 2015, 
p. 236); travessias desordenadas, vivas – travessias num mundo-sertão e/
ou num sertão-mundo, uma vez que “o sertão está em toda a parte” (idem, 
2015, p. 19). 

Também, aqui, o percurso profissional é atravessado pelo sertão – um 
sertão que é do tamanho do mundo, como diz Rosa (2015). E, nesse sertão, 
a travessia é feita (ou deveria ser) com o outro – em companhia da família, 
do Estado, da comunidade escolar, da sociedade civil (Brasil, 1996). A tra-
vessia pressupõe, portanto, uma rede de relações. 

Neste caso, a configuração do meu ofício se forma a partir de um 
campo de possibilidades, já que a trajetória aqui delineada – a minha – é 
fruto do jogo e da interação com outros projetos individuais e/ou coletivos 
(Velho, 2003). É preciso compreender, então, os elos de interdependência 
que se estabelecem entre mim e os outros - o que une o indivíduo em dife-
rentes configurações como diz Elias (1980).

Em outros termos, minha trajetória e minhas ações estão circunscri-
tas num campo social delimitado: “não operam num vácuo, mas sim a partir 
de premissas e paradigmas culturais compartilhados por universos específi-
cos” (Velho, 2003, p. 46). Daí a travessia fragmentada. Travessia continuada. 
Travessia.

1 O vocábulo foi empregado no sentido de “caminho; direção” (Houaiss; Villar, 2009, p. 
766). 
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Há quinze anos sou formada em Letras pela Universidade Federal 
do Rio de Janeiro. Lembro-me do primeiro dia em que pus os pés na UFRJ 
- e lá estava eu extasiada com tudo ao meu redor e preocupada com o flu-
xograma de disciplinas. Afinal, eu precisava estudar dois períodos de Grego 
e quatro de Latim no curso de graduação em Português-Espanhol - eis as 
exigências da última Flor do Lácio (Bilac, 1976). 

No primeiro semestre, fiquei tão impactada com as aulas de grego 
que resolvi trancar a disciplina. Mamãe dizia: “você é louca! Vai cursar 
grego no final da faculdade”? E eu ria e chorava ao mesmo tempo (o ner-
voso era grande!), mas sempre recorri à Literatura para dar conta do dia a 
dia e pensava: “todo-o-mundo é louco [...] eu, nós, as pessoas todas. Por isso 
é que se carece principalmente de religião: para se desendoidecer, desdoi-
dar. Reza é que sara da loucura. No geral. Isso é que é a salvação-da-alma” 
(Rosa, 2015, p. 25).

O grego passou. Com ele, em parte, a minha “loucura”2 inicial. 
Deixei para estudar as letras clássicas nos últimos períodos da graduação. 
Dediquei-me, portanto, à Língua Espanhola (e como os meandros neolati-
nos me encantavam!) e às teorias da Literatura. Na Faculdade de Letras, a 
gente se inspira com as teorias literárias. São elas, as teorias, que nos tiram 
do chão - das formalidades, dos códigos convencionais. 

Os períodos teóricos da literatura, durante a graduação, foram os 
mais significativos e determinantes para minha formação em Letras e, 
sobretudo, para minha formação humana. Ao sair das aulas, eu pensava 
alto: “eu quase que nada não sei. Mas desconfio de muita coisa” (Rosa, 2015, 
p. 25) – esse não-saber me tirava do eixo.

Daí em diante, passei a olhar o mundo com outros olhos – olhos da 
literatura. Parece-me que a literatura faz parte das minhas entranhas e dos 
meus afazeres cotidianos. Penso que a literatura virou laço de dependência 
e mais do que isso: laço de resistência. É o diálogo permanente com a litera-
tura que me possibilita enxergar além das descontinuidades de meu ofício.

2 O vocábulo foi utilizado no sentido de fuga do “convencional, do previsto” (Houaiss; 
Villar, 2009, p. 470).
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São esses olhos literários - de tendências contemporâneas3 - que dão 
sentido às minhas experiências individuais no magistério. E foram, jus-
tamente, os olhos da literatura que me acompanharam desde o início da 
trajetória – na vida, na graduação, na prática de ensino e, posteriormente, 
no efetivo exercício da profissão docente (e como eu preciso olhar por meio 
da literatura!).

Aliás, a leitura que faço do meu ofício é a própria materialização 
da narrativa literária. Eu lido, diariamente, com infâncias e adolescências 
negligenciadas e/ou abandonadas, como ressaltam Rizzini; Pilotti (2011) 
– órfãos (e muitos são órfãos de pais vivos); outros são órfãos de “conhe-
cença e de papéis legais, é o que a gente vê mais” (Rosa, 2015, p. 46) e vê 
não apenas no grande sertão de Rosa (2015), mas, sobretudo, no sertão da 
cidade; nas escolas.

Esse sertão urbano invade a minha alma4 e sinto uma angústia – uma 
inquietude – porque as estratégias de ensino/aprendizagem e as pedago-
gias que aprendi, ao longo de minha trajetória acadêmica, parecem não 
caber no sertão da escola pública da periferia; tampouco no sertão do sis-
tema socioeducativo, restritivo e privativo de liberdade juvenil (são tantas as 
demandas sociais que eu, sempre, carrego uma poesia – no bolso, na mente, 
no coração). 

Às vezes, meu corpo está no trabalho e minha mente está longe e 
muito distante da sala de aula. Penso que não sou psicóloga e/ou assistente 
social, mas os alunos me veem assim - e “quem se é aos olhos dos outros”? 
(Elias, 1994, p. 151). Sou professora de Língua Portuguesa (digo isso a 
mim mesma, frequentemente), mas “como ler o rosto do texto no exato 
instante em que, na sintaxe articulada do sentido, ele se desmancha em 
grito?” (Pucheu, 2010, p. 23). 

E que gritos atravessam a minha sala de aula! É preciso encontrar 
nomes para o inominável; sintaxes para o desconexo; linguagens para o 

3 De acordo com Bosi (2015, p. 409): “somos hoje contemporâneos de uma realidade eco-
nômica, social, política e cultural que se estruturou depois de 1930”. 
4 Eis, aqui, a alma de uma professora. “E, alma, o que é? Alma tem de ser coisa interna 
supremada, muito mais do de dentro” (Rosa, 2015, p. 32).
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silêncio; imagens para a ausência (Pucheu, 2010). O professor precisa des-
cobrir um caminho de esperança – um sentido para esses gritos. E é isso 
que me move no meu ofício de professora: a esperança. No entanto, como 
ensina Freire (2006, p. 126),

sabemos todos que a educação não é a chave das transformações do 
mundo, mas sabemos também que as mudanças do mundo são um que-
fazer educativo em si mesmas. Sabemos que a educação não pode tudo, 
mas pode alguma coisa. Sua força reside exatamente na sua fraqueza. 
Cabe a nós pôr sua força a serviço de nossos sonhos.

Eu ouço os gritos para conhecer o contexto de negação e violência a 
que estão submetidos os meus alunos. Ouço os gritos, ainda, para ver onde 
é o sertão – “beira dele, meio dele” (Rosa, 2015, p. 482). Há gritos por todos 
os lados e é preciso ter habilidade para ouvir o que dizem os alunos, sua 
linguagem, suas dores.

É essa escuta atenta que me possibilita falar de leitura e escrita e, 
principalmente, da língua como instrumento de poder. Aliás, não há como 
pensar a linguagem “sem pensar o poder, a ideologia” (Freire, 2006, p. 46) – 
e esse poder perpassa por toda a estruturação do discurso. 

A linguagem, assim, não propaga tão-somente as nossas ideias – a 
língua consiste num importante instrumento de ação social. Neste caso, 
tanto a fala quanto a escrita evidenciam quem nós somos, de que lugar 
social falamos, quais são os nossos valores, as nossas crenças e as nossas 
ideologias (Tedesco, 2014).

É fundamental, portanto, que a Língua Portuguesa sirva como uma 
ferramenta para fazer escolhas concretas. Escolhas outras – de vida, de 
trabalho, de dignidade humana. É preciso, ainda, que o domínio da Língua 
Portuguesa sirva como um meio de luta pela necessária reinvenção do 
mundo, como enfatiza Freire (2006).

Trata-se de trabalhar com a Língua Portuguesa a fim de que ela mesma 
possibilite a tessitura da vida “com sua quase ausência [...], com carência, com 
ameaça, com desespero, com ofensa e dor” (Freire, 2007, p. 74) – são esses 
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os fios de adversidade que se entrelaçam ao cotidiano escolar na periferia. 
São esses os fios que redimensionam o meu fazer educativo e que produzem 
conhecimentos outros acerca de minha prática pedagógica. 

Certo dia, eu pedi aos alunos que saíssem da sala de aula e entrassem 
novamente. Eles tinham entrado numa correria atípica, chutando porta, 
cadeiras e por pouco não me derrubaram. Nesse dia, todos entraram e me 
cumprimentaram (um a um). Acho que não entenderam os porquês do meu 
estresse, mas “obedecer é mais fácil do que entender” (Rosa, 2015, p. 271).

Passado o desassossego inicial, sentei-me e olhei para a turma (meu 
silêncio falava alto). Fiz a chamada e perguntei a eles: “vocês chutam a porta 
de casa? Vocês me viram aqui”? Um aluno respondeu: “sim! Pega a visão5, 
professora”! E foi isso que eu lhe disse: “Viram, mas não enxergaram6”. E eu 
prossegui com a Língua Portuguesa, mas fiquei pensando na socialização 
daqueles adolescentes, no contato que eles estabelecem com os outros, nos 
sentidos da comunicação. Afrouxei7. No entanto, o exercício docente exige 
também firmeza e coragem, já que para Rosa (2015, p. 263),

O correr da vida embrulha tudo, a vida é assim: esquenta e esfria, aperta 
e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é 
coragem. O que Deus quer é ver a gente aprendendo a ser capaz de ficar 
alegre a mais, no meio da alegria, e inda mais alegre ainda no meio da 
tristeza.

Lembro-me da minha prática de ensino, no Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia (o antigo CEFET-Química), quando 
acompanhava uma professora muito exigente e rígida em relação à Língua 
Portuguesa e de uma tabelinha que ganhei de presente para corrigir as pro-
vas de redação durante o ano (também ganhei da Zezé o meu primeiro livro 
pedagógico com respostas). Ela, a Zezé, dizia que eu precisava ser firme 

5 A expressão “pegar a visão” significa “prestar atenção”.

6 Enxergar no sentido de “dar-se conta de; notar” (Houaiss; Villar, 2009, p. 295).

7 De acordo com Houaiss e Villar (2009), afrouxar significa tornar-se flexível.
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com os alunos e com os aspectos gramaticais até o terceiro bimestre – eu ria 
e pensava com os meus botões: “e o quarto bimestre”? 

Eis que essas memórias, do tempo de formação, trazem à tona a 
possibilidade de refletir sobre minhas próprias ações pedagógicas no pre-
sente. De acordo com Pollak (1992), as memórias permitem, inclusive, a 
reconstrução de si. E quantas vezes eu precisei me (re)fazer no magistério? 
E lá estava a minha querida Zezé falando baixinho ao meu ouvido: “Seja 
firme, Carla”! 

E como eu sinto saudade da Zezé e de suas colocações (e o quanto 
de Zezé há em minha prática profissional). Aliás, o quanto de Miriam, de 
Andréa e de Maria há em mim!8 São muitas as vozes. São essas as vozes 
de minha formação – de minhas andanças, de minha travessia. São esses 
os meus entrelaçamentos de ideias, de constituição, de coração: “diz-se que 
tem saudade de ideia e saudade de coração” (Rosa, 2015, p. 34). 

Às vezes, a minha firmeza se dissolve pelo percurso - é duro lidar 
com a falta de perspectiva e com a falta de sonhos (meus professores ali-
mentaram os meus sonhos). No início do ano letivo, eu sempre pergunto 
aos alunos sobre os seus sonhos e, para a minha tristeza, uns dizem que não 
têm sonhos; outros dizem que têm o sonho de entrar para o tráfico. Ao 
escutar essas falas, penso que “o sertão é bom” (Rosa, 2015, p. 370) para falar 
da Língua Portuguesa e pergunto a eles: “vocês sabem o que é pesadelo”? 
E eu prossigo: “pesadelo é o tráfico” – pesadelo é um sonho mau (Houaiss; 
Villar, 2009).

É preciso, então, falar dos sonhos malditos e “desenvolver estratégias 
de ação em plena atividade” (Tardif, 2014, p. 137) para dar conta do próprio 
ofício – o ofício que está a serviço não apenas da linguagem, mas, também, 
do social: “da diferença, da pluralidade e da heterogeneidade da realidade 
escolar” (Chaves, 2014, p. 105).

Enfim, nós, professores, precisamos de muita coragem para lidar com 
as adversidades do dia a dia – com o real que se dispõe no movimento da 
travessia (Rosa, 2015), uma vez que algumas questões do espaço escolar 

8 Refiro-me às professoras que me orientaram ao longo da trajetória acadêmica na UFRJ.
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perpassam pelo âmago das teorias didático-pedagógicas, do social e da prá-
tica docente - são muitos os processos de desumanização da criança e do 
adolescente que não nos são familiares, como adverte Arroyo (2007). 

Ecos da socialização e da identidade profissional

“Contar é muito, muito dificultoso. 
Não pelos anos que se já passaram.

Mas pela astúcia que têm certas coisas passadas
– de fazer balancê, de se remexerem dos lugares.”

(Rosa, 2015, p. 158)

Falar sobre a própria prática docente é uma tarefa complexa, pois 
implica fazer um “balancê, de se remexerem dos lugares” (Rosa, 2015, p. 
158) as nossas memórias. E das memórias ecoa a vida que ficou para trás 
– aquilo que gravamos, recalcamos, excluímos, relembramos, como ressalta 
Pollak (1992). Falar de si – da profissão que se tem por ofício – exige, então, 
a compreensão de que a memória é fragmentada e seletiva: “nem tudo fica 
gravado. Nem tudo fica registrado” (idem, 1992, p. 203). 

Ao contar sobre a minha experiência cotidiana como professora da 
área de linguagem, trago à tona a imagem que tenho de mim numa relação 
com o todo social, uma vez que “a construção da identidade é um fenômeno 
que se produz em referência aos outros” (Pollak, 1992, p. 204). 

Neste sentido, a construção identitária adquire significado não ape-
nas pelo lugar que ocupamos na teia humana – no grupo de pertencimento, 
mas também a partir do campo de formação e da socialização profissional, 
como coloca Dubar (1997). São os laços sociais - de família, de formação, 
de trabalho - que constituem os nossos próprios laços de identificação. 

Em outras palavras, tanto o indivíduo quanto suas ações são indis-
sociáveis da estrutura social.  O indivíduo e a sociedade “se constituem por 
meio de uma relação de reciprocidade, pressupondo que ambas as instân-
cias desempenhem as suas ações com vistas à movimentação do jogo social” 
(Chaves, 2014, p. 101). 
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De acordo com Tardif (2014), os vínculos profissionais modificam, 
inclusive, a nossa identidade enquanto trabalhador - ao trabalhar, não 
fazemos apenas alguma coisa, fazemos também alguma coisa de nós mesmos. 
E ainda mais: fazemos alguma coisa “carregada de uma intencionalidade 
política” (Nóvoa, 1991, p. 122).

Eis a importância de a educação pensar sobre as suas intenciona-
lidades e/ou finalidades pedagógicas e sociais e, principalmente, como se 
constitui essa sociedade que temos diante de nós, ao encontro do que diz 
Valle (2008) – como a humanidade é socialmente constituída, quais rela-
ções são determinantes nessa estrutura de formação contemporânea e que 
conhecimentos temos construído ao longo do processo educativo, de nossos 
afazeres diários enquanto professores. 

No magistério, não trabalhamos apenas um objeto – a linguagem – 
mas também trabalhamos com os sujeitos e em função de um projeto de 
formação social, pois “o objetivo último dos professores é formar pessoas 
que não precisem mais de professores porque serão capazes de dar sentido 
à sua própria vida” (Tardif, 2014, p. 182). 

Às vezes, fico pensando “se o caminho demudasse – se o que aconte-
ceu não tivesse acontecido? Como havia de ter sido a ser?” (Rosa, 2015, p. 
424). Como seria se meus laços de constituição fossem outros? E se eu não 
fosse professora? E se eu não tivesse passado pelas veredas do magistério, 
por suas “veredas tortas - veredas mortas” (Rosa, 2015, p. 90).

E são tantas as veredas. Relembro o diálogo que tive com uma ado-
lescente do sistema socioeducativo, no início da minha travessia docente, 
sobre ausência e solidão. A adolescente começou a falar acerca de sua culpa 
e de sua solidão na estrutura de confinamento. Disse que estava internada 
há muitos meses e que se sentia largada – esse foi o termo utilizado por ela. 

E eu, meio perdida, perguntei: “largada”? E ela continuou dizendo 
que se sentia uma largada na vida. Silenciei - “para poder relatar seus sofri-
mentos, uma pessoa precisa, antes de mais nada, encontrar uma escuta” 
(Pollak, 1989, p. 6). Segurei suas mãos e acho que meus olhos falaram o que 
minha boca não teve coragem de dizer, uma vez que “sertão é isto: o senhor 
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empurra para trás, mas de repente ele volta a rodear o senhor dos lados. 
Sertão é quando menos se espera; digo” (Rosa, 2015, p. 238). 

Saí da sala com as palavras daquela menina na cabeça, pois “um sen-
tir é o do sentente, mas outro é o do sentidor” (Rosa, 2015, p. 258). Naquele 
instante, eu senti um pouco da sua dor – da nossa dor – da dor que se sente 
quando se é abandonado, rejeitado. E quantos adolescentes estão por aí, 
largados, sem direção? Estão soltos “num rumo sem termo, amanhecendo 
cada manhã num pouso diferente, sem juízo de raiz?” (idem, 2015, p. 261). 

Ainda hoje, eu carrego aquela adolescente largada na memória e tan-
tos outros que cruzam o meu caminho no magistério. Acho mesmo é que 
“o passado – é ossos em redor de ninho de coruja” (Rosa, 2015, p. 424). E 
foi esse passado fragmentado, marcado por tantas histórias de abandono, de 
violência e “de pessoas, de carne e sangue, de mil-e-tantas misérias... Tanta 
gente – dá susto se saber – e nenhum se sossega” (idem, 2015, p. 25), que me 
fez ir além das Letras. 

Ao longo da pós-graduação, eu fiz esse movimento de pensar não 
apenas os sujeitos sociais, mas também as implicações de uma ordem social 
injusta - a dor do outro9. E quem sabe não seja também esse o papel pre-
cípuo do pesquisador que atua nas áreas de ciências humanas e sociais: 
investigar, com cuidado, a dor que advém do contexto de negação, exclusão, 
opressão – é preciso entender os múltiplos significados de uma sociedade 
opressora, conforme assinala Freire (2004). 

Daí o meu interesse em aprofundar as reflexões sobre o sistema 
socioeducativo e suas configurações sociais tanto na especialização em Polí-
ticas Públicas quanto no mestrado acadêmico em Educação, uma vez que 
muitas crianças e adolescentes são frutos de uma política social marcada 
pela desigualdade e pelo desamparo – uma política que não garante condi-
ções justas de desenvolvimento humano conforme Rizzini; Pilotti (2011).

Certa vez, pedi para conversar com o responsável de um adolescente 
e, após alguns meses, apareceu o padrasto do menino para dialogar comigo. 

9 Refiro-me, aqui, à pesquisa realizada sobre as egressas do sistema socioeducativo (Santos, 
2011) e ao estudo sobre o perfil identitário de instrutores do Departamento Geral de Ações 
Socioeducativas e a configuração da educação profissional (Santos, 2016).
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Eu expliquei o que estava acontecendo e disse que a família precisava 
acompanhar o dia a dia daquele adolescente tanto em casa quanto na escola. 

O padrasto, para minha surpresa, disse que não estava mais com a 
mãe do menino, mas que resolveu ficar com ele porque ela, a mãe, não que-
ria mais saber do filho e seu pai tinha sido assassinado. E eu indaguei: “e a 
família dos pais”? Ele, o padrasto, riu e perguntou: “que família? A família 
dele sou eu”! Naquele momento, fiquei tomada por um vazio e pensei alto 
“sertão: é dentro da gente” (Rosa, 2015, p. 256). E disse ao padrasto: “que 
bom que o senhor ficou com ele”.

A fala do padrasto fez com que eu olhasse para o adolescente de 
forma diferenciada, pois que vida é essa “que força a gente a ser filho-pe-
queno de estranhos... Ah, o que eu não entendo, isso é que é capaz de me 
matar” (Rosa, 2015, p. 271). Esse aluno apresentava um comportamento 
difícil e era muito agressivo. Fracassei em todas as minhas tentativas de 
dialogar com ele (eu falava sozinha e ele me encarava nos olhos) e “todo 
caminho da gente é resvaloso. Mas, também, cair não prejudica demais – a 
gente levanta, a gente sobe, a gente volta” (Rosa, 2015, p. 259). 

Hoje, penso que a minha intenção de dialogar com aquele adoles-
cente tenha feito alguma diferença em sua vida, pois, de algum modo, ele 
pode ter percebido que eu não desisti dele. E nós, professores, às vezes, 
somos a única referência de persistência, de resistência e de esperança para 
nossos alunos – é por isso que “carece de ter coragem... Carece de ter muita 
coragem” (Rosa, 2015, p. 321) para seguir adiante com nosso trabalho. 

Trabalho esse de inter-relação com o outro e com os saberes que não 
são fechados em si mesmos, mas que se manifestam a partir de realidades 
complexas, conforme ressalta Tardif (2014) – saberes que são decorrentes 
da socialização profissional. É preciso ter coragem, portanto, para trabalhar 
“num contexto constituído de múltiplas interações, as quais exercem sobre 
os professores condicionamentos diversos” (idem, 2014, p. 181). 

Deste modo, o fazer docente pressupõe a compreensão crítica da 
realidade e de “quem é esse ser (sempre encarnado e particular) que tenho 
diante de mim, e o que ele me revela sobre o modo de ser (racional, mas 
também estético e afetivo) desse que eu chamo correntemente de aluno?” 
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(Valle, 2008, p. 499), tendo em vista que o nosso ofício implica uma prática 
não apenas formadora, mas também crítico-reflexiva.

Eis que contar é muito difícil; ainda mais quando se conta “o sombrio 
das coisas” (Rosa, 2015, p. 44), pois são os vínculos sociais – as socializações 
– que constituem a nossa identidade profissional. As identidades resultam 
do encontro entre trajetórias que são socialmente condicionadas e pelas 
possíveis alterações das regras do jogo nos diferentes campos sociais – são as 
instituições por que atravessamos e para cuja transformação contribuímos 
que definem a nossa própria identidade socioprofissional (Dubar, 1997). 

Considerações Finais

“A colheita é comum, mas o capinar é sozinho...”
(Rosa, 2015, p. 59)

E, ao final da exposição, a travessia segue adiante. Segue para além da 
arte de um saber – o saber de ensinar a linguagem. Segue pelo individual. 
Segue pelo social. Segue pelas instituições. Segue pelas veredas. Segue num 
sertão que tonteia. Segue num sertão sozinho. Segue pela arte de seguir. 
Segue pela humanidade. Segue a travessia (Rosa, 2015). 

Eis a travessia. Eis a escrita como uma saída de emergência (Pucheu, 
2010). Saída de si. Saída para o outro. Saída minha. Saída nossa. Uma saída 
e, quiçá, a necessária saída para pensar o fazer docente. Uma saída para 
pensar a função social da linguagem. Uma saída para refletir sobre os sen-
tidos de uma formação – a formação em Letras. Uma saída para pensar as 
formações outras. Uma saída para pensar o “lugar por onde se sai” (Houaiss; 
Villar, 2009, p. 668). Uma saída: a travessia. 

E na travessia da vida, “eu atravesso as coisas – e no meio da tra-
vessia não vejo! – só estava era entretido na ideia dos lugares de saída e 
de chegada” (Rosa, 2015, p. 41). Assim como na travessia literária, tam-
bém nós, professores, muitas vezes, seguimos entretidos com as saídas 
e com as chegadas e também atravessamos as coisas na busca pelo (re)
conhecimento – por saberes que sirvam de base para o nosso ofício: de 
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aprender, de ensinar, de compreender, de acolher, de escutar, de partilhar, 
de transformar, pois “ensinar é mobilizar uma ampla variedade de saberes” 
(Tardif, 2014, p. 21).   

Saberes que, inclusive, estão para além da Língua Portuguesa – da 
teoria da linguagem. São saberes do porvir – saberes outros. Saberes que se 
estruturam a partir de nossas socializações. Saberes diversificados. Saberes 
em movimento. Saberes da travessia. E, na profissão docente, os saberes 
estão sempre a caminho de outros saberes: eis a “movimentação, horas 
novas. Como os rios não dormem. O rio não quer ir a nenhuma parte, ele 
quer é chegar a ser mais grosso, mais fundo” (Rosa, 2015, p. 355).

Os saberes, portanto, vão além deles mesmos – para além do rio que 
corre; para além do grande sertão. E quem sabe do sertão é “gavião, gaivota, 
esses pássaros: eles estão sempre no alto, apalpando ares com pendurado pé, 
com o olhar remedindo a alegria e as misérias todas” (Rosa, 2015, p. 466). 

Eis que na educação não há receitas prontas, como adverte Tardif 
(2014). E o indivíduo que tenha como objetivo a profissão docente deve 
“habitar e construir seu próprio espaço pedagógico de trabalho de acordo 
com as limitações complexas que só ele pode assumir e resolver de maneira 
cotidiana” (idem, 2014, p. 149).

Enfim, a educação é dinâmica e implica uma visão de mundo daquele 
que tem por ofício a docência (Tardif, 2014). E ainda que, no processo edu-
cativo, o meu – o seu – o nosso capinar seja sozinho, a colheita é coletiva 
(Rosa, 2015) – do todo social. Eis, então, a importância do nosso empenho 
no magistério – de ser tudo o que for possível ser no tempo de nossas aulas, 
de nossa prática pedagógica, de nosso exercício profissional, pois “a morte é 
para os que morrem. Será?” (idem, 2015, p. 201). 

Deixo, aqui, para os que pretendem seguir o caminho das Letras, o 
legado de Fernando Pessoa. Legado para uma outra travessia. 
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Túmulo de Fernando Pessoa - Mosteiro dos Jerónimos em Lisboa (2019)
(Ricardo Reis é um dos heterônimos de Fernando Pessoa)
Fonte: Arquivo Pessoal 
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2. SER TEACHER JÁ ERA BOM, MELHOR FICOU 
QUANDO ME TORNEI PROFESSOR

Felipe da Silva Ferreira – CEFET/RJ

First things first?1 
“Looking at the past must only be a means of understanding 

more clearly what and who they are 
so that they can more wisely build the future”.

Freire (1970)

Meu primeiro dia na graduação em Letras, habilitação Português-
Inglês-Literaturas de Língua Inglesa foi o mesmo em que dei minhas 
primeiras aulas de Inglês contratado oficialmente por uma empresa – 
neste caso, uma escola de idiomas local, de Nova Friburgo, estado do Rio 
de Janeiro.

Na verdade, as aulas ainda se deram antes, pois naquele 7 de fevereiro 
de 2000, às 8h da manhã, expliquei aos adultos que constituíam a turma 
o conteúdo de uma lição que tratava do Fisherman’s Wharf, em São Fran-
cisco, Estados Unidos da América. Nada poderia ser mais típico para um 
iniciante pouco crítico e bastante enquadrado naqueles moldes peculiares 
dos anos de 1990 – período em que estudei a língua que passava a ensinar 
no mesmo cursinho. Os livros didáticos de inglês, contendo apenas cenas 
e contextos dos circuitos de uso da língua inglesa no norte geográfico do 
planeta, acabavam por ser não uma, mas a única ferramenta de organização 
da aula e, muito frequentemente, contribuíam para a manutenção do enten-
dimento e geração de expectativa de que a vida daquelas realidades é a que 
se deveria buscar, ou pelo menos tentar reproduzir.  Com Ludke e Boing 
(2012), já é possível sublinhar que muito da formação de um professor se dá 

1 A expressão “First things first” significa, em português, “uma coisa de cada vez”, ou “o mais 
importante primeiro”
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na reprodução, ou imitação, inspiração nos percursos feitos por essa mesma 
pessoa em sua trajetória de estudante.

O destaque dado ao fato de que aquelas foram minhas primeiras 
aulas como contratado por alguém é importante: antes disso, muitas “aulas” 
já haviam sido dadas por mim aos pares, colegas, primos. “Fazer inglês”, 
naquela época, era já considerado coisa importante, mas não era coisa óbvia. 
Estudante de escola pública estadual no Ensino Médio, meu pai entendeu 
que valia o pagamento do curso, já que não pagava mensalidade escolar. O 
que ele não imaginava é que me ajudava, a partir dali, a traçar uma trajetó-
ria profissional que ele, posteriormente, veio a criticar tanto, indicando que 
seria melhor que eu fosse um “advogado qualquer” do que um “professorzi-
nho”. Nem um, nem outro.

De volta ao ano 2000, que marcou o início de minha docência e o 
de minha graduação, cabe anotar que, hoje, sendo possível tentar avaliar 
com certa distância, se não pessoal, temporal, entendo que foi aquela uma 
experiência muito interessante: licenciar-me em algo que eu ia fazendo à 
medida que a graduação se dava. 

Ainda na descrição dos fatos que não deveriam ter sido (ou, ainda 
bem que foram), no início da segunda metade da licenciatura, começando 
o ano letivo de 2002, fui contratado por duas escolas regulares da cidade. 
Uma delas como efetivo, na outra como substituto de uma colega em licença 
maternidade – neste último caso, uma das maiores escolas particulares con-
fessionais católicas de Nova Friburgo. Para minha sorte – sim, sorte, pois 
era algo que eu já desejava fazer – outras pessoas que seriam contratadas 
organizaram outros planos para a própria vida e eu assumi aqueles espaços. 
Curiosamente, na escola para a qual fui contratado efetivamente, trabalhei 
apenas naquele mesmo ano – motivos administrativos me fizeram optar por 
economizar energias para outras atividades. Naquela em que era substituto, 
encerrei o contrato, retornei no semestre seguinte para nova substituição e 
trabalhei lá por 12 anos, história que se desenrolará de maneira mais minu-
ciosa neste conto de docência.

Cheíssimo de dúvidas e dificuldades, a perspectiva de Tardif (2002) é 
uma em que me enquadro com conforto de entendimento: a formação que 
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se dá entre pares, no convívio, nas trocas cotidianas. Ainda, a desprivatiza-
ção das práticas (Cochran-Smith, 2012), desde as mais técnicas até aquelas 
referentes ao jogo de cintura do professorar, me foi essencial. Tornar-se 
professor, ainda que seja algo que tradicionalmente se dê à medida que o 
caminho é percorrido, foi um processo ainda mais complexo na minha his-
tória, uma vez que a sala de aula da graduação nem sempre (quase nunca) 
estabelecia diálogos com a sala de aula na qual eu lecionava.

Ainda e de volta ao ano 2000, passei a dar aulas em outro curso de 
idiomas, desta vez em uma franquia bastante reconhecida, o que me fez 
entender que eu realmente, aos 17 anos de idade, estava conseguindo con-
vencer as pessoas de que eu seguiria professor de Língua Inglesa. 

Assim, até o final da graduação, eu tinha 4 anos de experiência com-
pletos como professor de curso – embora não tenhamos nossa carteira de 
trabalho assinada com esse título, mas como “instrutor” – e 2 anos também 
completos e, claro, concomitantes de experiência como professor de escolas 
privadas regulares, no Ensino Fundamental e no Ensino Médio.

É esse início de jornada que merece mais detalhes e cuidado quando 
narrado, mas o restante do caminho, que segue sendo trilhado, tem cenários 
que contribuíram fundamental e essencialmente para minha formação 
como professor, que vai sendo alinhavada:  depois de graduado, passei a 
atuar na rede estadual, concursado, tendo atuado por nove anos na mesma 
escola, com Língua Inglesa e Língua Portuguesa. De forma concomitante, 
lecionei Literaturas de Língua Inglesa e Práticas de Ensino de Língua 
Inglesa na mesma faculdade privada em que estudei, por mais de 10 anos. 
Ainda atuei em uma universidade privada com disciplinas do campo das 
Letras, diversas – tendo chegado a estar em cinco instituições diferentes 
ao mesmo tempo – até ser aprovado para o Centro Federal de Educação 
Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet-RJ), onde tenho atuado 
desde 2015, em regime de dedicação exclusiva.

Narrar os caminhos por que passei até o presente me faz perceber o 
quanto carrego comigo dessas experiências todas e enxergar aspectos que 
me constituem professor. Com mais detalhes, algumas delas ficarão regis-
tradas nas linhas que seguem.
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So far so good2

O ensino da Língua Inglesa muito frequentemente traz consigo, pelo 
menos no senso comum ou como fruto do imaginário social (Gastal, 2005) 
uma espécie de divisão que indica uma suposta (in)competência do profes-
sor: aquele que dá aulas no curso de idiomas é bom, quem dá aulas na escola 
regular é fraco.

É possível entender esse tipo de análise do trabalho do docente 
de Língua Inglesa – que, creio, deve também se estender a outras línguas 
estrangeiras – na perspectiva de que nas escolas de línguas o modus ope-
randi, como um todo, favorece e objetiva o desenvolvimento das habilidades 
de uso da língua – auditiva, oral, de leitura e de escrita, nessa ordem de 
importância e frequência – ao passo em que, nas escolas regulares, vários 
são os fatores que impedem isso.  Dependendo da rede, da instituição, da 
legislação, pode não ser mesmo, por exemplo, objetivo do ensino de inglês 
naquele contexto o desenvolvimento aprofundado da oralidade.   Assim, 
acaba sendo comum que se elabore um julgamento de que o professor que 
está naquela situação - porque não dá as aulas no idioma-alvo, ou por outras 
razões - não tenha essa capacidade ou competência.

Minha história como professor de inglês começou em curso de idio-
mas e isso chegou a favorecer, sim, minha contratação para um dos maiores 
colégios privados da minha cidade.  Durante a entrevista, ouvi da colega 
professora que coordenava o grupo de línguas estrangeiras que só seria 
mesmo contratado quem fosse “professor de curso”.  Registrei isso como 
uma mostra latente do que a experiência cotidiana parecia estar mostrando 
também a essas pessoas – o professor que somente tem a experiência do 
“inglês de colégio” tende a ser pouco competente.

Antes de passar ao parágrafo em que vou anotar que “mal sabiam os 
integrantes daquela entrevista que...”, considero importantíssimo sublinhar 
que meu entendimento sobre o “inglês de colégio” difere daquele que o 
senso comum também faz circular.  O ensino de Língua Inglesa em escolas 

2 A expressão “so far so good” significa, em português “tudo bem até aqui”
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regulares, no Brasil, tem uma perspectiva distinta daquela mais técnica e 
pragmática que costumeiramente se encontra nos cursos de idiomas. Não é 
melhor, nem pior, é outra. Entendo que seja possível dizer que são moda-
lidades complementares. A inclinação do letramento crítico (Freire, 1987; 
Pennycook, 2001; Fabrício, 2008), da multimodalidade textual (Kress, 
2010), das técnicas de leitura, apenas como exemplos, são típicos do “inglês 
de colégio”. Além disso, o trabalho com as habilidades de uso da linguagem 
não estão ausentes daquela realidade, apenas são mais comumente apresen-
tadas de maneira menos enfática do que nos cursos que, em geral, objetivam 
a fazer seus aprendizes de uma língua-alvo, por meio de uma exposição 
mais intensa ao idioma, (re)produzirem mais contextos de comunicação, 
especialmente oral.

De volta à cena em que fui beneficiado porque era “professor de 
curso”, mal sabiam os integrantes daquela entrevista que eu estava ali, 
prestes a passar a trabalhar na terceira escola privada de minha carreira, 
desobedecendo veementemente aos conselhos que uma professora muito 
importante de minha história havia me dado.  Em uma daquelas con-
versas formativas de nossa docência que a gente experimenta ao longo 
da vida sem perceber, no momento, que se trata disso, a influente pessoa, 
que havia sido minha professora no curso de inglês por vários semes-
tres e, posteriormente, em “Inglês I” na graduação, me indicou, com a 
mesma veemência com que eu a desobedeci, que eu não fosse de maneira 
alguma para a escola regular.  A partir de sua experiência e/ou avaliação 
da experiência de outros, ela entendia que aquela era uma seara pouco 
produtiva, muito trabalhosa e de poucas oportunidades de desenvolvi-
mento profissional para um professor de Língua Inglesa.  Eu nunca soube 
bem o porquê, mas para muito além das questões salariais que se torna-
vam atraentes, já que os cursos de inglês exigiam exclusividade – não se 
poderia trabalhar em mais de um curso ao mesmo tempo -, eu sentia que 
seria naquele contexto, o da escola regular de Educação Básica, que eu me 
faria, de fato e por exercício, professor. E não errei.
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Registros para (d)escrever no presente perfect3

As peculiaridades das histórias de docência que venho experimen-
tando caminhada afora fazem registrar, de acordo com os contextos em que 
surgem, anotações de e para a formação de minha professoralidade (Pereira, 
1996), em constituição para sempre.

Para dar sequência e destaque a algumas dessas páginas de histórias, 
faz-se importante esquematizar, de forma sintética e cronológica, as cenas 
por onde venho passando, reflexão de registro importante de ser feita às 
vésperas de meu aniversário de 20 anos como professor de Inglês.

Quadro 1 – Divisão cronológica e por modalidades de minha atuação 
como professor de inglês

Período Modalidades Características

2000 e 2001 Curso de Inglês I

Curso de Inglês II

O período de concomitância de traba-
lho nos dois cursos foi de apenas dois 
meses, ainda no ano 2000. Solicitaram 
que eu escolhesse em qual desejaria per-
manecer, dada a política da exclusivida-
de de trabalho em cursos, ainda que não 
se pagasse devidamente pelos horários 
não preenchidos. Este era o período da 
primeira metade de minha graduação. 
No curso de Inglês II, dei aulas por 14 
anos, tendo sido coordenador e profes-
sor depois dos 4 primeiros.

3 O tempo verbal “Present Perfect”, típico da língua inglesa e sem transposição de significa-
do perfeito para a língua portuguesa, de maneira sintética, pode ser explicado como um que 
liga o passado e o presente, indicando que ações que se realizaram em momento anterior 
ainda continuam ou pelo menos têm reflexo no agora.
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Período Modalidades Características

2002 e 2003 Curso de Inglês II

Colégio I

Colégio II

Neste período, enquanto se dava a se-
gunda metade da graduação, segui tra-
balhando no curso de Inglês onde optei 
por ficar. Comecei a trabalhar em dois 
colégios – em ambos, no Ensino Médio. 
No Colégio I, nomeado assim porque 
por dois dias de diferença foi onde co-
mecei com as aulas de “inglês de colégio”, 
fui substituto de duas pessoas diferentes 
no mesmo ano, 2002, e permaneci por 
12 anos, tendo me tornado coordenador 
pedagógico do Ensino Fundamental 
depois de 5 anos. No Colégio II lecionei 
por apenas um ano letivo.

2004 a 2014 Curso de Inglês II

Colégio I

Colégio III

Colégio IV

Faculdade

Universidade

Em 2004, já graduado e cursando uma 
especialização em Linguística Aplicada 
ao Ensino de Língua Inglesa, fui con-
tratado, depois da entrevista menciona-
da, para o Colégio III, também privado, 
onde atuei por cinco anos. Nesse mesmo 
ano, ainda como estudante da pós-gra-
duação, fui admitido pela Faculdade 
privada onde havia estudado, passando 
a atuar na formação de outros profes-
sores, no curso de Letras, no qual atuei 
por mais de 10 anos. Seguia sendo coor-
denador e professor no mesmo curso de 
idiomas, fui admitido pela Secretaria de 
Educação Estadual, tendo sido aprova-
do em concurso em 2005, o que abriu 
um leque de histórias e perspectivas 
ainda mais diferentes. Neste bloco de 
acontecimentos, em 2008, no Colégio I, 
deixei a sala de aula e passei a ser coor-
denador pedagógico do Ensino Fun-
damental, função que desempenhei até 
2014. Passei a atuar com disciplinas de 
cunho mais técnico em mais uma uni-
versidade privada, trabalho desenvolvi-
do por um ano e meio, encerrado pelas 
mudanças quanto ao que segue.
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Período Modalidades Características

2014 Colégio I

Faculdade

Universidade

CEFET-RJ

2014 foi o último ano em que atuei nas 
diversas frentes em que costumava es-
tar.  Tendo sido aprovado como profes-
sor substituto e como professor efetivo 
do CEFET-RJ em concursos nesse 
ano, deixei a Universidade privada para 
começar a conhecer por dentro a ins-
tituição em que atuaria com dedicação 
exclusiva a partir do ano seguinte. O 
trabalho no Curso II chegou ao fim no 
primeiro semestre desse ano, dadas as 
demandas dos outros espaços e a pro-
ximidade do encerramento mandatório 
de vínculos empregatícios outros.  No 
Colégio I e na Faculdade, encerrei as 
atividades do ano letivo completo.

2015 até o pre-
sente

CEFET-RJ Professor do Ensino Básico, Técnico e 
Tecnológico (EBTT) com dedicação 
exclusiva, atuando especialmente e com 
preferência no Ensino Médio Integra-
do e também nos cursos de graduação 
ofertados, de maneira mais frequente 
no Bacharelado em Turismo, no campus 
Petrópolis.

Dentre vários aspectos que surgem como relevantes e merecedores de 
destaque em minha história de formação docente, estão contextos de uma 
espécie de “ilegalidade do bem”.  Não bastasse eu ter assumido turmas em 
escolas sem ter a graduação, também passei por segmentos, como o Ensino 
Fundamental I, para o qual nunca tive habilitação oficial.  Tais oportunidades 
de experiência me foram muito importantes e me ofereceram o que posso 
chamar de “tônus professoral”.  Hoje, na jovem modalidade Ensino Médio 
Integrado, encontramos docentes de disciplinas técnicas para as quais não 
se oferece licenciatura no Brasil, ou mesmo no mundo, atuando na Educa-
ção Básica – o que gera discussões no campo da formação de professores, 
da especificidade do trabalho docente (Tardif, 2002) e de diversas outras 
naturezas que extrapolam o propósito dos parágrafos que se sucedem aqui.
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Passo a buscar fazer a anotação do registro essencial de cada cena 
em que estive até agora, nessa história de formação e docência de quase 20 
anos. Opto por uma forma crescente, no que se refere aos segmentos da 
Educação regular brasileira.

O Ensino Fundamental I

Embora tenha atuado neste segmento somente em 2004 e em 2005, 
com duas séries, tendo em média 60 estudantes deste grupo em cada um 
dos anos, conseguiria me demorar em uma longa lista das coisas que aprendi 
sobre ser professor de Inglês, caso isso me fosse pedido.

Utilizavam-se livros didáticos no Colégio I, lócus dessa experiência. 
A professora que dava as aulas de inglês – não obrigatórias, oferecidas como 
chamariz aos clientes da escola – precisou deixar as turmas para se dedicar 
a outros trabalhos lá mesmo. Eu era ainda considerado novato na casa e, 
segundo as avaliações do corredor, “estava dando certo” como professor no 
fundamental II. Logo, fui convidado e assumi as turmas.

Livros, pastas, dicas ou aulas de prática de ensino que havia tido 
na faculdade: nada era suficiente para que eu soubesse exatamente o que 
fazer. Lembro de ter ensinado preposições, cores, cumprimentos, partes 
da casa, números, datas comemorativas, no que se refere aos conteúdos 
tradicionais.  O bichinho da criticidade sentiu espaço e saía por aque-
las aulas, pedindo a atenção dos estudantes sobre razões de se celebrar 
ou não a data da independência dos Estados Unidos. Precisei cantar – e 
ouvir da meninazinha que depois foi também minha estudante no Ensino 
Superior, no curso de Direito, que eu cantava mal (a pura verdade). E 
tive que passar a me desenrijecer, passando a acreditar mais e mais que 
o lúdico ensina grandemente. Extravasar as atividades com adesivos do 
livro para o pátio da escola. E, junto disso tudo, entender bem por dentro 
as especificidades do trabalho docente neste segmento, cheio de deta-
lhes importantes, de criação de rotinas, de óbvios que precisam ser ditos, 
de valorização de uma certa perspectiva didática que somente conhece e 
valoriza quem tem a oportunidade de experimentar. 
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O Ensino Fundamental I foi, sem dúvidas, uma vivência que eu gos-
taria de ter de novo.

A imagem seguinte é do ano de 2005, capturada por uma colega pro-
fessora que passou e decidiu registrar e dizer: “ah, se eu tivesse aprendido 
inglês assim...”. Este é um dos meus registros favoritos de minha história 
docente:

Imagem 1 – Um dia de aula de inglês no Ensino Fundamental I – 2005.

O Ensino Fundamental II

O Ensino Fundamental II foi o segmento no qual atuei por mais 
tempo até o presente, ainda que isso tenha se dado de maneira concomi-
tante a outros segmentos e outras modalidades.

Além de professor de Língua Inglesa, lecionei também Língua 
Portuguesa para estudantes deste nível, e fui coordenador pedagógico do 
mesmo grupo no Colégio I.

Passei por este cenário nos colégios da rede privada em que estive 
e também em mais de um colégio da rede pública estadual.  Trata-se de 
experiências bastante distintas, mas relevantes todas.

Foi no Ensino Fundamental II que atribuí nota zero para uma 
menina que não acertou nada na avaliação. Na antiga 6ª série, 7º ano na 
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nomenclatura atual, uma estudante não obteve nem mesmo uma resposta 
correta na prova que apliquei para a turma, tendo aproveitado aquelas 
avaliações prontas que costumam vir nos livros didáticos, como supostas 
facilitadoras da vida do professor.  Não sei como isso se dá nos livros de 
outras disciplinas, mas nos livros de inglês é bastante comum: materiais 
prontos, impressos, em pen drive, em CD.  Atribuí o zero, a menina chorou 
quietinha, sentindo-se incapaz, e eu nunca mais fui igual ou utilizei provas 
prontas do livro. A nota baixa, na verdade, foi para mim.  Talvez tenha 
demorado um pouco para entender que, em avaliação, conta bastante mais 
a trama que tecemos do que o resultado pragmático, e que centralizar um 
processo de ensino e de aprendizagem no número (a nota!) que aparece no 
final não é o caminho mais saudável.  Podendo refazer alguns desses per-
cursos, eu certamente não devolveria aquela avaliação e buscaria um jeito de 
fazer outra análise: mais justa e mais inteira.

Dentre as coisas que me atraem neste segmento da escola básica está 
o fato de que o pragmatismo pró-avaliações externas (ENEM, vestibulares 
etc.) não é tão intenso e sufocante como costuma ser no Ensino Médio, 
permitindo espaço para a criatividade, para que o aprofundamento dos con-
teúdos seja feito somente até onde exige o fundamento, termo que nomeia 
o período escolar.

Fiquei por tanto tempo aí que pude decorar em que anos escolares se 
estuda, se ensina as matérias tais e as outras.  Isso serviu, não apenas, mas 
também, para enriquecer meu trabalho na formação de professores, uma 
das minhas causas de vida.

As feiras, festivais literários, de teatro ou qualquer outro movimento 
que fossem realizados nas escolas em que eu atuava passaram, depois que 
assumi certo traquejo professoral, a terem participação nossa, de profes-
sor e estudantes de inglês. Para além da sala de aula, passei a ter interesse 
cotidiano de buscar oportunidades de mostrar que a Língua Inglesa pode 
constituir e enriquecer os ambientes e aprendizagens escolares, oferecendo 
bem mais que a fórmula de conjugação do verb to be.

Na imagem a seguir, o registro de uma “Volta ao mundo”, em 2007, 
quando colocamos no palco cerca de 150 estudantes para transformarem 
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em ação, em movimento, algum aspecto que tivesse sido estudado nas aulas 
de língua estrangeira (no caso desse contexto, Inglês, Francês e Espanhol).
O 6º ano de então levou as nacionalidades, as línguas e outros itens de 
vocabulário para a cena – uma forma de ultrapassar os limites dos livros e 
cadernos.

Imagem 2 – Atividade com Língua Inglesa – 2007

Também foi de minha passagem pelo Ensino Fundamental II que 
meus principais dilemas e perturbações sobre a escola vieram, fazendo com 
que me encaminhasse com aquelas questões para a Academia, em busca de 
possíveis respostas, a partir da pesquisa. 

Ainda, os conselhos de classe dos diferentes contextos do Ensino 
Fundamental II, à medida que aconteciam e que os anos passavam, foram 
tendo maior participação do professor de Inglês – pelo menos do autor 
destas linhas que aqui se desenrolam. Intuitivamente, a princípio, passei 
a perceber que não cabia a noção de sub-disciplina, de um conhecimento 
poderoso (Young, 2007) em detrimento de outro. Refiro-me a um despertar 
que vivi quando passei a ser, neste mesmo segmento, professor de Língua 
Portuguesa, na rede pública.  O turno de fala, a vez e o voto, a escuta do 
professor de uma disciplina e de outra me apareceram, de repente, como 
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muito distintos.  Como docente de Português, muito espaço. De Inglês, 
quase nenhum. Unindo essa percepção ao movimento já mencionado de 
busca de inserção da Língua Inglesa em todos os espaços possíveis, assumi 
uma postura diferente, mais firme e de defesa da relevância do que eu 
ensinava para a história de formação de meus estudantes.  Arrisco dizer, 
parece ter sido isso o que me conduziu a ser convidado para atuar na 
coordenação pedagógica – o que, registre-se, tem aspectos interessantes, 
mas afasta o professor de sua atuação mais essencial, que é, antes de outros e 
para efeitos de prática efetiva de ensino de alguma coisa a alguém (Roldão, 
2007), na sala de aula.

O Ensino Médio

O entreouvido e vivido de minha experiência como professor da 
Educação Básica me anuncia que bastante frequentemente é o Ensino 
Médio o segmento-alvo da maioria dos professores.  Isso se justifica, pode-
-se dizer, nas escolas privadas, pois o pagamento por hora-aula costuma ser 
mais elevado. Na escola pública, embora não haja diferenciação salarial, nos 
contextos em que já estive a preferência é a mesma.  Nas escolhas de turma, 
além de muitos preferirem o Ensino Médio, escolhem ainda as turmas mais 
avançadas, deixando as mais básicas do próprio segmento aos colegas.

Curiosamente, ou por sorte, na visão de alguns, minha experiência 
primeira na escola regular se deu no Ensino Médio. Aos 19 anos de idade, 
com alunos de 14, 15, 18 anos, sem a graduação completa, passei àquele 
desafio de segundas e quartas-feiras de manhã. Depois, fiquei por ali, se não 
para sempre, até o presente, sem mais sair.

Eu realmente gosto de lecionar no Ensino Médio. No meu contexto 
atual, é minha preferência, motivação de pesquisa e causa de luta. Como 
me considero pessoa da Educação Básica, prioritariamente, tenho uma 
inclinação voluntária, consciente, afetiva e motivada pelo Ensino Médio 
Integrado, única modalidade do ensino básico da instituição em que 
atuo, o CEFET-RJ, tradicional escola do ensino técnico, superior e de 
pós-graduação.
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Se me fosse permitido classificar minha ordem de preferência quanto 
a ser professor de Língua Inglesa no Ensino Médio, teria no primeiro lugar 
o meu cenário de hoje, o Ensino Médio Integrado. Depois, o da escola 
pública regular, da rede estadual, na qual estive por 9 anos. Em seguida, 
mas não com menor interesse, o da escola privada.  Isto pelo que já apontei 
anteriormente: o pragmatismo da competitividade nas avaliações como o 
ENEM me incomoda – embora eu não negue a importância de a formação 
do estudante dever também ser inclinada a isto -, tende a impedir a circu-
lação criativa e por conseguinte a criticidade, e isso é mais intenso, digo a 
partir de minha experiência, nos circuitos de escolas particulares.

O papel da Língua Inglesa neste segmento é fundamental porque, 
através da perspectiva crítica de abordagem dos mais variados gêneros tex-
tuais, foco do trabalho a ser desenvolvido com a habilidade de leitura, ajuda 
o estudante a expandir seus conhecimentos das diversas disciplinas, per-
mitindo que acesse pontos de vista sobre os mesmos assuntos advindos de 
outras partes do mundo – apenas para dizer rapidamente.

É este também um momento da vida escolar de aprofundamento, 
tendo os principais conteúdos sido desenvolvidos ao longo do Ensino Fun-
damental até o limite da profundidade de compreensão e cognição que 
cabiam lá. Mas, não me parece ser possível de abrir mão, é aí também que 
deve continuar espaço de expansão.

Tornar-me docente de Língua Inglesa, no Ensino Médio, trouxe 
desafios pontuais ou contínuos, que entendo valerem o registro com 
destaque:

a. minha juventude, nos primeiros anos e turmas, causou impres-
são, ainda que inicial, de incompetência. Muitos estudantes não 
conseguiam enxergar que alguém dois anos mais velho que eles 
pudessem  ter alguma coisa a ensinar;

b. o fato de a modalidade Ensino Médio Integrado ser bastante 
recente no Brasil me fez performar uma prova didática, na qual fui 
aprovado, de maneira muito intuitiva, colocando minha expertise no 
Ensino Médio regular à prova, pois realmente passei a conhecer a 
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integração de cursos técnicos à Educação Básica ao atuar efetiva-
mente ali;

c. o “inglês de colégio” realmente é complementar, e em nada menor, 
ao “inglês de curso”. Não pude conhecer, ainda, um curso de 
idiomas que desse conta do tipo de trabalho que se desenvolve, 
especialmente com leitura, na escola básica, com a profundidade 
do Ensino Médio.

O registro em imagem de um dos movimentos que começaram na 
sala de aula e a transcenderam fica com a foto da apresentação “O amor de 
Julieta e Romeu”, que coordenei e realizei com meus estudantes de uma 
escola estadual em 2011.  Neste trabalho, conseguimos articular os con-
teúdos de Língua Inglesa, claro, como vocabulário, itens gramaticais e os 
importantes elementos da inteculturalidade (Hyde, 1998), tão essenciais 
para a promoção da Cultura de Paz de que o planeta precisa urgentemente. 
Neste registro específico, os estudantes-atores encenavam uma batalha entre 
versões contemporâneas dos Montecchios e Capuletos (famílias inimigas 
na peça “Romeu e Julieta”, de William Shakespeare), ao som de Hot’n’Cold, 
de Katy Perry – materiais amplamente trabalhados em sala de aula antes de 
extravasarem seus limites.

Imagem 3 – Cena de peça teatral com estudantes do Ensino Médio – 2011

Cabe ainda um destaque especial à possibilidade de trabalho em todos 
os segmentos da educação da escola regular, mas mais especificamente no 
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Ensino Médio, em articulação com a Literatura, seara que defendo ardo-
rosamente, por ser ela oferta vasta de material genuinamente produzido na 
língua-alvo, motivadora da criatividade, promotora de senso crítico, esti-
muladora do desenvolvimento da capacidade de compreensão leitora.

O curso de idiomas e o Ensino Superior

Embora para este quadro aqui exposto, meu autorretrato de profes-
sor de Inglês, seja a Educação Básica a tela sobre a qual deposito minhas 
pinceladas, algumas nuances do que vivi em cursos de idiomas e no Ensino 
Superior, em especial na licenciatura em Letras, são imprescindíveis.

Do curso de idiomas, onde minha história docente tem início, não 
apenas por exercício, mas também por inspiração, é importante que eu traga 
registrada comigo a autoridade que ser “professor de curso” me conferiu em 
circunstâncias importantes.

Sublinho, no entanto, que ter rompido com o que há de mais rígido 
e, de certa maneira, tecnicista nessa modalidade, com minha desobediência 
às indicações e partida para a escola regular foi um divisor de águas no 
caminho de minha constituição como professor.

De maneira mais específica, no curso onde atuei por 14 anos, tive 
a boa sorte de experimentar uma empreitada de formação de professores 
na qual a diretora e proprietária nos colocou a todos: embora fôssemos 
uma escola de franquia, alguns rigores metodológicos incomodavam 
o grupo que, consciente das suas práticas, começou a se movimentar de 
maneira diferente. Na perspectiva do ensino por princípios (Brown, 2001), 
começamos a ir além do pré-estabelecido. E isso fez toda diferença: ter a 
possibilidade de viver o bom rompimento me tem sido uma condição pes-
soal e profissional sine qua non.

Também no sentido do modificar as estruturas que estão postas 
e nem sempre dão conta de nossas mais otimistas utopias, lecionar no 
Ensino Superior, na licenciatura em Letras, no mesmo curso e institui-
ção em que me graduei foi intenso na transformação de minha docência.  
Atuar na formação de outros professores que viriam a fazer ou já faziam 
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os mesmos circuitos que eu, foi desafiador e causou reflexões intensas, 
frequentes e transformadoras de minha prática.  Passava a ser uma repon-
sabilidade ainda maior ser um professor – aquele que professa algo em que 
acredita – que precisava responder pessoal e socialmente com a aproxima-
ção íntima entre seu discurso e sua prática (Freire, 1996).

Considerações sobre os próximos passos 

As histórias do percurso parecem infinitas, mas as páginas destinadas 
a um capítulo sobre uma trajetória de formação de um professor de inglês 
não são.  Para fechar um registro de uma caminhada de formação docente 
que segue cheia de contornos e novas interfaces a cada dia, optei por não 
seguir as esperadas e acadêmicas “considerações finais”, pois não há refle-
xões e pontos para uma conclusão aqui. Seria mais razoável e alvissareiro 
refletir e anotar para reconsiderar os próximos passos que, acredito e espero, 
são muitos e diferentes.

Assim, passo a me atrever a compartilhar com potenciais pares – e 
comigo mesmo, já que fazer este exercício de revistar o professor teacher tio 
Felipe, por meio da escrita, organizou meus pensamentos e planos (Krashen, 
1990) – algumas coisas que aprendi e que talvez tenham me ajudado a ensi-
nar ao longo destes 19 quase 20 anos completos de ensino e aprendizagem 
da Língua Inglesa.

Quase 20 considerações que pude anotar durante quase 20 anos 
como professor de Inglês

1. Procure viver a experiência de ser “professor de curso”. É horrível 
e ótimo. 

2. “Inglês de colégio” é importantíssimo, não há curso de idiomas 
que dê conta do que se faz na escola, se o trabalho for feito com 
inteireza.

3. O American Dream é uma balela. Procure ajudar seus estudantes 
a perceberem isso.

4. Coloque a Língua Inglesa a serviço: se não fizer isso, ela o fará 
consigo e com seus estudantes.
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5. As línguas estrangeiras são fortíssimas potenciais promotoras da 
Cultura de Paz, vale investir nisso, uma vez que se conhece o 
outro e o que é proveniente do outro, sua cultura, seus porquês, 
abre-se maior espaço para o respeito, o diálogo, o convívio... a paz.

6. Não existe disciplina de importância menor na escola, capture o 
turno e use sua voz. Se quiser, fale em inglês, inclusive.

7. Em qualquer espaço em que estiver atuando, considere seu traba-
lho o mais importante de todos.

8. Capriche. Faça um trabalho relevante.
9. Use Literatura produzida em Língua Inglesa. É lindo, bom e 

genuíno.
10. Estabeleça parcerias para projetos, aulas, inovações. A Língua 

Inglesa é um fio forte e é capaz de costurar diferentes ideias de 
maneira coerente e bonita.

11. Sempre comece de um texto, de qualquer natureza – em imagem, 
escrito, uma história contada, uma música, enfim con-texto! Nos-
sos estudantes não merecem começar com “a aula de hoje é sobre 
o Present Perfect. O Present Perfect é formado por...”. 

12. Não se envergonhe de ter feito muitas vezes o que está entre 
aspas no item 11. Faz parte. Apenas mude.

13. Estes que aí estão já se cansaram de PowerPoint. Nós, que viemos 
do retroprojetor, já podemos voltar ao papel e giz de cera. Faz um 
sucesso enorme.

14. Faça avaliações periódicas do seu trabalho com seus estudantes. 
Peça pontos negativos, positivos, por escrito. Avalie. Não use de 
retaliação. Leia tudo depois de um tempo novamente.

15. Não use avaliações prontas desses materiais que estão por aí. 
Quem as produziu não conhece suas turmas. Se possível, não 
use nem os livros didáticos. Há abundância de Língua Inglesa 
no mundo para capturarmos e levarmos viva para nossas aulas.

16. O conteúdo programático é a meta. Mas vale mais a trama do 
que o resultado.
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17. Use o máximo de Inglês que puder nas aulas, em qualquer nível. 
Mas não exclua a língua materna do cenário. Ela ajuda a resolver 
grandes questões bem rapidinho e sem atrapalhar.

18. Não subestime o valor de um aparelho de som que toca CD, tem 
entrada USB e alguma outra coisa, por mais simples que seja. A 
internet é traiçoeira e cai.

19. Confira, com o poder de sua habilidade auditiva, todas as letras 
de música que capturar da internet.

20. Anote o que mais aprender e alongue a lista.
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3. “ONDE EU VOU USAR ISSO NA MINHA 
VIDA?”: O ENSINO DE MÚSICA E A DIFÍCIL 
TAREFA DE ENSINAR UMA DISCIPLINA 
SUB-HIERARQUIZADA

Renan Santiago - UFRJ

Considerações Iniciais

“Sinceramente, senhoras e senhores, 
eu espero que vocês não apenas 

aprendam música; eu espero que 
vocês salvem o planeta. Se um dia 

existir neste planeta uma era de 
bondade, harmonia, paz, o fim das 
guerras, o entendimento mútuo, o 

fim da desigualdade, a justiça, eu não 
espero que isso venha por parte dos 

governos, do exército ou das grandes 
empresas. [...]  Se existe um futuro 

de paz para a humanidade, se existe 
uma compreensão de como essas 

coisas invisíveis e internas devem ser 
conectadas, eu espero que isto venha 
por parte dos artistas, porque é isso o 

que fazemos”. 

(Paulnack, 2004, s/p)
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Em meados de janeiro de 2013, saiu o resultado do vestibular e do 
Teste de Habilidade Específica1: fui aprovado. É, não teve como fugir, tudo 
indicava que eu seria professor. Não que eu não quisesse, pelo contrário, 
já estava me preparando para isso, buscando ter experiência dando aulas 
de Música em uma ONG perto de casa. Contudo, a sala de aula era um 
lugar que eu tentava evitar desde pequeno, tendo em vista todas as matérias 
noticiadas em jornais que expressavam o quadro da desvalorização docente. 

A frase “como alguém pode querer ser professor”, que eu bradava 
em minha adolescência foi substituída pelo “eu quero ser professor” em 
um momento humanista e romântico da minha vida, no qual eu pensava 
que todos os problemas do mundo tinham solução. Eu ainda penso assim, 
embora tendo a desconfiar dos meus próprios pensamentos... mas isso é 
história para outro texto, que possivelmente, nunca irei escrever.

O que eu gostaria de compartilhar nesse capítulo é o resumo da 
história dos meus primeiros anos como docente, minhas angústias, meus 
sofrimentos, meus sucessos, minhas derrotas, meu sangue, minhas lágrimas, 
minha dor. Sou da posição de que esse texto pode auxiliar na reflexão sobre 
os anos iniciais da docência da disciplina de Música na educação básica. 

A escrita sobre experiências em sala de aula tem ganhado espaço na 
academia (Teixeira, 2011; Silva; Monti, 2014), e no que se refere ao ensino 
de Música, Santos (2012, p. 27), em uma obra clássica, discorrem sobre 
suas experiências enquanto docentes e convidam outros(as) educadores(as) 
a fazerem o mesmo. Aceitei, então, o desafio: eis aqui o meu texto.

Minhas memórias servirão como objeto de reflexão e serão respalda-
das teoricamente pelas mesmas abordagens que me levaram a tomar uma, 
outra, ou nenhuma decisão durante as indagações que surgiam durante meu 
processo de professor reflexivo, ou seja, aquele que reflete sobre a sua pró-
pria prática e a transforma em uma produção política e intrinsicamente 
intelectual (Perrenoud, 2012 apud Santos, 2012).

1 Alguns cursos avaliam também habilidades que fogem do currículo escolar regular. Tais 
habilidades são testadas em uma bateria de exames conhecida como Testes de Habilidade 
Específicas. O(a) candidato à uma vaga em um curso de Música, por exemplo, terá que, por 
meio de tais testes, comprovar que tem um conhecimento sólido sobre teoria e percepção 
musical, bem como dominar a técnica de algum instrumento e/ou do canto.
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Primeiramente, serão apresentadas reflexões sobre o meu processo 
de aprendizagem de Música. Após isso, apresentarei detalhes sobre 
minha formação inicial por meio de um curso Licenciatura em Música. 
Os tópicos seguintes discorrerão sobre meu primeiro, segundo e terceiro 
anos enquanto docente de Música da educação básica. Espero que o(a) 
leitor(a) aprecie a leitura!

Máquinas ou pessoas? Eis a questão

“E porque eu devo aprender Arte?”, dizia eu no passado, quando 
tinha aproximadamente 14 anos. Nessa época, embora não lograsse 
bons resultados em disciplinas como Matemática ou Física, eu que-
ria ser engenheiro mecânico. Na verdade, o que eu queria mesmo era 
remuneração que um engenheiro recebe, tendo em vista que sempre fui 
de origem muito humilde e queria poder ter meios para oferecer boas 
condições de vida para a minha família. Desde pequeno, quando vi um 
anúncio em um jornal que anunciava uma vaga para engenheiro mecâ-
nico com remuneração de R$ 4.000,00, não pensava em outra coisa: 
queria ser engenheiro mecânico.

Direcionei minha vida para isso e, no ensino médio, decidi fazer 
curso técnico em mecânica industrial. A ideia era me formar nesse curso, 
conseguir um emprego que custeasse minha faculdade de engenharia, que 
cursaria no período noturno.

As coisas começaram a se modificar quando eu ganhei um violão. 
Meu benfeitor queria me ensinar para que eu pudesse tocar na igreja; 
porém, mal ele sabia que eu nunca tive vontade de aprender violão, pois 
achava muito difícil “domar” todas aquelas cordas, mas aceitei, mesmo sem 
querer, mais por educação do que por vontade.

Meu professor me deu poucas lições, que não eram suficientes para 
que alguém pudesse aprender algo de fato e, depois de pouco tempo, desa-
pareceu sem deixar rastros. Ele morava longe, muito possivelmente decidiu 
congregar em uma igreja mais próxima à sua residência. Então, peguei o 
violão e o guardei em cima do armário. Afinal de contas, não tinha mais 
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quem me ensinasse e, além do mais, aprender violão para quê? Eu queria 
ser engenheiro!

Passado um tempo, eu tive uma brilhante ideia. Por que eu não tento 
aprender sozinho? Ora, além do violão, eu ganhara também uma revista 
mostrando as posições dos acordes no braço do instrumento, bem como 
algumas músicas simples para iniciantes. Decidi tentar e, algum tempo 
depois, eu estava tocando violão popular. 

De maneira extremamente simples, e, de certo modo, até equivocada, 
pode-se definir acorde como cada uma das posições que o(a) violonista faz 
com sua mão esquerda (no caso do(a) violonista ser destro(a), caso contrário, 
a mão em questão seria a direita) a fim de modificar o som do instrumento. 
Sabe-se que, com o mesmo instrumento, pode-se tocar gêneros musicais 
completamente diferentes, porém o processo de ensino de aprendizagem 
se dá de forma distinta. Desse modo, quando se diz que alguém toca violão 
popular, quer se dizer que ele(a) toca ritmos como samba, rock, pop etc. 
Em geral, um violonista popular aprende a tocar por meio de cifras, uma 
notação musical mais simples de ser entendida.

Depois de alguns poucos anos, uma outra igreja perto da minha 
residência iniciou um curso de teoria musical aos sábados, que era, pra-
ticamente, um curso de leitura musical. Acredito que eu tenha tido, no 
máximo, quatro aulas, e depois o curso encerrou-se por falta de alu-
nos(as). Porém, com o pouco que aprendi, foi o suficiente para que eu 
pudesse, por lógica, intuição e por meio da ajuda de sites/fóruns da 
internet, compreender melhor a grafia musical padronizada. Comecei 
a buscar por partituras para violão e, como resultado, aprendi, depois 
de certo tempo, a tocar violão erudito. Diferente do violão popular, o 
violão erudito – também chamado de violão clássico – se relaciona com 
músicas elitizadas de tradição europeia, como rondós, minuetos, gavo-
tas etc. É aprendido e ensinado, em geral, por meio de partituras. Vale 
salientar que se utiliza o mesmo instrumento para se ensinar e aprender 
músicas populares e eruditas, o que muda é o jeito de se tocar. Talvez, 
as melhores nomenclaturas seriam: violão tocado do “jeito popular” e 
violão tocado do “jeito erudito”. Contudo, forçava-me a ver a Música 
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como um passatempo, um hobby. Abracei os estereótipos relacionados à 
profissão do musicista, tais como: músico passa fome, músico é profis-
são de vagabundo, músico não é um emprego de verdade, entre outras 
e continuei a dedicar-me à “honrosa” profissão de engenheiro.  Porém, 
jamais deixei de estudar Música.

Estamos em 2009. Terminei o ensino médio! Já sou técnico em 
mecânica? Não! Ainda falta o estágio... sabe? Aquela parte do curso no 
qual você tem que ir a uma empresa e ser escravizad... quero dizer, ajudar 
nos serviços relacionados à sua área de formação e, em troca, receber expe-
riência prática da sua profissão e uma ajuda de custo.

Estagiei 11 meses em um laboratório ligado a pesquisas nas áreas de 
tecnologia mineral. Trabalhávamos com minérios diversos, principalmente 
de cobre e alumínio, fazendo testes para analisar a resistência deles à quebra. 
Interessante, não? Porém, essa experiência se constituiu em um momento 
deveras complexo da minha vida, pois, pela primeira vez, tive contato com 
engenheiros em seu habitat natural. Percebi que o foco da engenharia e dos 
engenheiros é o equipamento, a máquina. A máquina não podia enguiçar. 
Tínhamos que obter o melhor funcionamento da máquina. Se, por um 
acaso, a máquina quebrasse, tínhamos que consertá-la. A máquina isso, a 
máquina aquilo.

Éramos serventes de máquinas. Percebi que não era isso que eu que-
ria, pois eu queria servir seres humanos. Não que engenheiros ou técnicos 
não o façam, mas o fazem de forma indireta. Eu percebi que queria traba-
lhar diretamente com humanos, com suas emoções, seus sentimentos, seus 
sonhos. Me percebi humano, me percebi “de humanas”.

Considerei, portanto, mudar de profissão a fim de poder trabalhar 
servindo pessoas. Mas o que eu poderia fazer? No que era bom? O que me 
fazia bem e que eu poderia usar para fazer bem a outras pessoas? Música, 
música, música: esta era a resposta para essas três perguntas.

Ainda fugindo da “infame” profissão docente, decidi cursar bacha-
relado em musicoterapia. Cheguei a ser aprovado, ainda em 2009; porém, 
não tive como arcar com as despesas do custo. Não pude, sequer, pagar a 
matrícula.
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Comecei a trabalhar como técnico em mecânica. Afinal de contas, 
não queria mais ser engenheiro, mas nada me impedia de trabalhar como 
técnico. Trabalhei no mesmo lugar onde fiz estágio, porém em outro labo-
ratório, mensurando a resistência de concreto, não mais de minérios. 

Agora, poderia fazer o curso de musicoterapia? Não, não podia. 
O curso era oferecido somente em período matutino e eu trabalhava às 
manhãs e às tardes. Porém, na mesma instituição, havia um curso relacio-
nado à Música oferecido à noite. Sim, exatamente, Licenciatura em Música.

Finalmente, aceitei a possibilidade de ser professor. Cheguei à con-
clusão de que poderia ser mais útil à sociedade enquanto professor do que 
musicoterapeuta. Sentia medo da sala de aula, mas decidi aceitar o desafio. 
Então, fiz o vestibular e fui aprovado, e, após isso, me matriculei e iniciei o 
curso. Em um diálogo interno, perguntei a mim mesmo: “E se der errado?”, 
e eu respondi: “Não se preocupe, qualquer coisa, você ainda é técnico em 
mecânica”. Repito isso para mim até hoje.

Aprendendo a ensinar

Trabalhar e ir correndo para universidade: virara rotina. Não só a 
minha, milhares de brasileiros vivem na mesma correria. Mas, mesmo com 
as dificuldades, ainda mantinha meu objetivo, por isso, estava nas aulas 
todos os dias às 19h e permanecia lá até as 22h.

Percebi rapidamente que o meu curso de Licenciatura em Música ia 
na contramão do ensino tradicional de Música, voltado para a memorização 
pura de conteúdos e da formação de intérpretes virtuoses (Santos, 2012). 
No geral, a didática ensinada baseava-se na educação ativa e em metodolo-
gias lúdicas, na maioria dos casos, voltada para o ensino de crianças.

As disciplinas didáticas se baseavam na elucidação prático-teórica 
dos principais educadores musicais do século XX (Mateiro; Ilari, 2012; 
Fonterrada, 2005). Com Jacques Dalcroze, por exemplo, aprendi a 
importância do movimento no ensino de conceitos teórico e abstrato de 
Música, sobretudo, para as crianças. Zóltan Kodály me alertou sobre a 
importância do canto, da utilização de músicas folclóricas e sobre o uso da 
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escala pentatônica (formada por cinco sons, é mais fácil de ser afinada e, por 
isso, largamente usada no ensino de Música). Carl Orff, por sua vez, me 
ensinou que a utilização de instrumentos de percussão favorece a prática de 
conjunto e a improvisação, mesmo com estudantes iniciantes ou em níveis 
de aprendizado diferentes. Shinichi Suzuki me deu uma dica importante: a 
aprendizagem de Música pode ser mais eficaz caso esta seja ensinada como 
uma língua materna e quando apoiada pela família; sobretudo, pela figura 
da mãe. Edgar Williams era difícil de entender, só depois da faculdade, 
estudando para concursos, que compreendi que ele, apoiado na teosofia e 
antroposofia, relacionava os elementos estruturadores do ser humano com 
os elementos estruturadores da música, ou seja, ele relacionava corpo, alma 
e espírito com ritmo, melodia e harmonia, respectivamente. 

Aprendi também sobre educadores(as) musicais relevantes brasi-
leiros ou atuantes no Brasil (Paz, 2000). Com Liddy Mignone, aprendi 
sobre a importância do lúdico no processo de ensino e aprendizagem de 
Música. Com Sá Pereira aprendi o mesmo, mas compreendi que ele sele-
cionava seus(suas) “melhores(as) alunos(as)” por meio de testes e ministrava 
conteúdos diferentes para os diferentes grupos; então, fiquei um pouco des-
contente com a proposta. Heitor Villa-Lobos me mostrou a importância 
de se ensinar Música pela Música, ou seja, rejeitar a “música de papel” – a 
teoria não relacionada com a prática musical. Gazzi de Sá iluminou meu 
caminho no que se refere ao ensino da partitura para crianças e Koellreu-
tter colocou uma dúvida enorme na minha cabeça, ao afirmar que não são 
necessárias metodologias prévias para se ensinar música. Ao final do curso, 
percebi que não me especializei em nenhuma metodologia, mas peguei “um 
pouquinho de cada uma” e montei minha identidade docente.

Pronto? Já sei dar aulas de Música? O futuro mostrou que as coisas 
não são tão bonitas como aquilo que está grafado nos livros de metodologia. 

Sou professor (?)

Chegamos ao final da faculdade e a hora da temida monografia. Não 
para mim, pois eu esperava ansiosamente esse momento desde antes da 
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faculdade. Decidi escrever sobre multiculturalismo na educação musical, 
pensando, obviamente, na educação básica, tendo em vista que, durante 
toda minha graduação, busquei sempre orientar minha formação para o 
ensino de Música em escolas regulares.  Afinal de contas, nunca pensei em 
algo diferente (mentira, eu queria era ser engenheiro!). 

É importante salientar que, em geral, não é esse o caminho que 
licenciandos em Música percorrem. A maioria quer trabalhar como 
musicista e rejeita a docência; porém, aderem à licenciatura para terem 
uma segunda opção mais segura, caso tudo dê errado (Monteiro; Borghetti, 
2007). 

Minha monografia (Santiago, 2013) foi bastante elogiada pela 
banca - embora, hoje em dia eu tenha vergonha dela, por achá-la um lixo 
muito mal escrito, e, muito possivelmente, eu vou achar a mesma coisa do 
presente texto daqui a alguns anos - e os examinadores recomendaram que 
o estudo fosse aprofundado em nível de mestrado. Assim o fiz e, no final 
de 2014, recebi com alegria a notícia que tinha sido aprovado no mestrado 
em Educação. 

O início do mestrado foi um divisor de águas na minha vida, pois, 
como havia recebido bolsa, não necessitava mais trabalhar como mecânico 
industrial. Então, saí do meu antigo trabalho e, após isso, agora eu apenas 
respirava educação. Nunca mais vi um gráfico tensão versus deformação na 
minha vida, desde então.

No segundo ano do mestrado, já me preparava para o processo 
seletivo do doutorado. O plano era simples: terminar o mestrado e logo 
iniciar o doutorado, ganhando bolsa. Fácil, não? Para tal, eu precisava de 
publicações, mas também, de experiência profissional na educação básica, 
pois esse era um item pontuado no processo seletivo. Nessa perspectiva, 
ainda em 2016, comecei a distribuir currículos nas escolas particulares 
próximas à minha casa e, depois de certo tempo, uma delas me chamou 
para uma entrevista. Fui contratado e percebi que agora era para valer: eu 
era professor. Seria mesmo?

A escola era bem próxima da minha casa, andava uns três minu-
tos para chegar lá, porém, o salário era “ótimo”: R$ 10,53 por hora/aula. 



69

Comprovei, na prática, que o conceito de mais-valia existe efetivamente. 
Nessa escola, as crianças tinham diversas atividades extras, como ballet, 
judô, robótica, esportes em geral, porém, a mensalidade era abaixo do usual. 
Como a escola conseguia oferecer tantas atividades a um baixo preço? Mas, 
eu era bolsista no mestrado... tinha outra renda, logo, o baixo salário não 
me incomodou muito e o mais importante, à época, era ter a experiência 
profissional para conseguir uma boa colocação na seleção para o doutorado, 
ou seja, só teria que aguentar um aninho.

Lecionava Música do Berçário até o 5° ano, nos períodos da manhã e 
tarde. Conhecia toda as crianças daquela escola, todas eram minhas queri-
das alunas. Para minha surpresa, antes das aulas começarem, a diretora me 
convidou para também dar aulas de inglês, para o Maternal II, Pré I, Pré II 
e 1° ano. Eu não era formado em letras, mas falava inglês. A princípio, eu 
pensei em recusar, mas o salário aumentaria em um terço (ou seja, o pouco 
ficaria “um pouco menos pouco”), então aceitei o desafio, embora eu sempre 
me autoafirmasse como professor de Música.

Primeiro de fevereiro de 2016, primeira reunião de equipe, duas 
semanas depois, o ano letivo começaria. As crianças não tinham nenhum 
conhecimento formal de música (“o professor antigo só cantava com eles”, 
foi o que uma professora me dissera), então tive que começar tudo do zero. 
Melhor assim, sempre preferi ensinar para quem não sabia nada - ou achava 
que não sabia nada, todo mundo sabe algo de Música.

Eu prezava pela união entre o lúdico e o ensino do conteúdo.      Em 
outras palavras, ensinava conteúdos próprios da disciplina de Música por 
meio de atividades práticas e divertidas, pois, afinal de contas, foi assim que 
eu aprendi na graduação, com todos aqueles autores e autoras. As crianças, 
de todas as idades, pareciam gostar, e as aulas, por vezes, ficavam bem baru-
lhentas. Barulhentas demais, por vezes, para uma escola tradicional.
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Figura 1 – Crianças experimentando instrumentos musicais diversos 

Isso foi um dos primeiros embates que percebi. É importante frisar 
que o(a) professor(a) de Música, na educação infantil e no ensino funda-
mental I, não é o(a) professor(a) da turma, e sim outro docente que vai à 
sala, uma vez por semana, ministrar uma aula de 40-50 minutos e depois se 
despedir. Mas, nessa relação entre docentes, o professor de aula extra é sem-
pre o lado mais frágil: por vezes, percebi aqueles(as) professores(as), zelosos 
pela educação e disciplina de seus pupilos, se sentirem desconfortáveis em 
minhas aulas. Em alguns momentos, ouvi eles(as) falando baixinho que 
eu era louco, por brincar com as crianças (!). Uma professora da educação 
infantil disse que não tinha tempo para aquilo.

Em outras oportunidades, eles(as) pediam diretamente para mim que 
a aula fosse calma, ou que eu só “cantasse uma musiquinha com as crianças, 
a fim de evitar que elas corressem e se machucassem”. E o que eu poderia 
fazer? Rapidamente eu percebi que eu não era “professor de verdade”, mas 
sim, professor de aula-extra, um eufemismo para sub-professor. É impor-
tante ressaltar que, embora um número expressivo de professores(as) agisse 
assim, muitos(as) outros(as) eram muito educados(as) e apreciavam a forma 
como eu dava aula. Eram professores(as) excelentes, com os(as) quais eu 
aprendi muito. As críticas contidas nesse texto, portanto, não são dirigidas 
a todos(as) os(as) educadores(as) daquela escola.

A castração das potências corporais dos(as) estudantes é uma das 
características do ensino tradicional (Santiago, 2017, p. 234), que eu tanto 
aprendi a criticar na graduação. Embora Jean Piaget tenha advertido sobre 
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a necessidade de as crianças precisarem utilizar o corpo para aprender 
(Pulasky, 1986), o que eu percebia, muitas vezes, desde o berçário, eram 
professores(as) que se empenhavam bastante para manter a disciplina 
na turma e para fazer as crianças ficarem sentadas e em silêncio, ao invés 
de buscar canalizar suas energias em dinâmicas que culminassem em 
processos educativos.

Mas tudo bem, continuei animado até que chegaram as provas do 
primeiro bimestre. Tinha preparado minha aula, acordei no horário correto 
e me dirigi ao terceiro ano, local da primeira aula. Ao pedir licença para 
entrar, a “professora de verdade” me dissera que era semana de provas e 
que eu não poderia dar aulas. Ninguém tinha me alertado isso e eu achei 
estranho. Fui à coordenação confirmar e era aquilo mesmo: na semana de 
provas, os professores(as) de aulas extras não poderiam dar aulas nos três 
primeiros tempos. “Por que não colocar as provas em um outro horário? 
Afinal de contas, cada disciplina tinha um horário certo, logo, era só dar a 
prova no horário da disciplina”. Foi o que eu pensei, mas a escola preferia 
colocar todas as provas nos primeiros horários.

Provas, testes, avaliação, atividades valendo ponto. Eu acabava de 
descobrir que estava em uma escola centrada na avaliação. Não aquela 
avaliação interessante que o Luckesi (2012) ensina, sabe? A avaliação pro-
cessual, não pontual, diagnóstica, inclusiva, não-classificatória. Não era essa 
não, era aquela avaliação “malvadona” mesmo: autoritária, pontual, exclu-
dente, punitiva e classificatória. Crianças de seis anos eram submetidas a 
seis avaliações por bimestre e suas notas finais eram calculadas por uma 
fórmula megalodôntica e tudo isso acarretava crianças profundamente 
estressadas e pressionadas. Foi então que percebi que embora muitos(as) 
dos(as) “professores(as) de verdade” não gostassem, minha aula deveria ser 
realmente naquele formato: lúdica, divertida, alegre, para opor-se ao clima 
tenso que o ensino centrado na avaliação tradicional criava. Vale ressaltar 
que o conceito de avaliação classificatória de Luckesi (2012) é tomado ao 
pé da letra. Na escola aqui descrita, ao final do ano, todas as notas das 
crianças eram somadas e ranqueadas. As “melhores” crianças - não necessa-
riamente as mais inteligentes, capazes ou estudiosas, mas sim aquelas com 
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a bagagem cultural mais relacionada à cultura escolar - ganhavam bolsas de 
estudos; e para as piores, sobrava apenas lágrimas e tristeza. Sim, já acudi 
crianças aos prantos por receberem notas baixas.

Porém, aquele habitus (segundo Pierre Bourdieu apud Nogueira; 
Nogueira, 2009), de forma bem simplória, pode ser definido como a forma 
pela qual expressamos aquilo que incorporamos socialmente) avaliador na 
instituição, no decorrer dos anos, rapidamente começava a corroer as crian-
ças do Fundamental I. Elas, inteligentes do jeito que eram, compreendiam 
rapidamente como a escola funcionava e percebiam que algumas matérias 
eram avaliadas e outras não. Elas começaram a classificar, consciente ou 
inconscientemente, as matérias como “sérias” ou “não sérias” dependendo se 
estas eram ou não avaliadas por meio de provas. Durante as matérias sérias, 
elas precisavam prestar atenção, querendo ou não, mas, dentro dessa lógica 
passada, matérias não avaliadas não eram necessárias, logo, não era preciso 
prestar atenção. Música não era avaliada naquela escola...

Como sempre entendi que “prova não prova nada”, nunca pensei ser 
necessário aplicar provas escritas em minha disciplina. Sempre imaginei 
que as crianças interagiriam nas aulas por gostarem de Música, mas lá era 
diferente, era estressante, era opressivo. Precisei me esforçar muito para que 
as crianças maiores prestassem atenção nas minhas aulas, cabendo a mim 
inventar milhões de estratégias diferenciadas, que eu elaborava, sobretudo, 
no meu período de folga. Conseguia cativá-las em muitas oportunidades, 
mas em muitas, reconheço que não tive êxito.

Percebi claramente que aquilo era consequência da própria estru-
tura curricular da escola, que colocava Música como obrigatória, mas não 
necessária. Eu era um “sub-professor” de uma “sub-matéria”. Mas, porque a 
Música não avaliava, ou melhor, por que não era levada a sério?

Sabe-se que desde 2008, por advento da Lei 11.768, substituída em 
2016 pela lei 13.278, a Música se torna conteúdo obrigatório nos currículos 
escolares da educação básica. Por tal razão, era uma atividade obrigatória, 
porém, autores da história do currículo, como Goodson (1997), denunciam 
que disciplinas como a Música têm menor poder nos currículos escolares 
por, entre outras razões, não oferecerem conteúdos que, a priori, formam 
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para o mercado de trabalho. “Onde vou usar isso na minha vida?”, me per-
guntou uma criança de 7 anos, que já inculcara que devemos estudar para, 
tão somente, conseguir um bom emprego (mas, não era exatamente isso 
que eu pensava quando queria ser engenheiro?). 

Sabe-se, porém, que a experiência humana transcende o nível empre-
gatício: humanos se relacionam, criam coisas novas, imaginam, sonham, se 
apaixonam! Nossas escolas, ao se focarem na esfera profissional, seriam per-
feitas para formarem máquinas. “Máquinas!”, indaguei, “mas agora eu sou 
um professor (ok, “sub-professor”) e continuo trabalhando com máquinas? 
Não, eu trabalho com humanos, que sentem, sofrem, se expressam, vivem! 
O que posso fazer?”, pensei.

“Sem problemas, se a questão é aplicar provas, é isso que vou fazer”. 
Comecei a anunciar em todas as turmas a partir do terceiro ano do ensino 
fundamental, que teríamos uma prova ao final do ano.  No início, acharam 
que era mais uma “gracinha” minha, porém, com o passar do tempo, insisti 
bastante no assunto, e eles(as) passaram a acreditar. O pânico se instaurou, 
sobretudo, nas turmas nas quais tinha menor êxito em cativar: os quintos 
anos (manhã e tarde). Devo confessar que gostei desse “gostinho” de ser 
“professor de verdade”, ou seja, utilizar avaliações para “colocar medo” na 
turma, mas hoje vejo que não foi exatamente correto. Mas foi divertido!

Chegava a ser cômico: as crianças me procuravam para “pedir cle-
mência”. Algumas, mais atrevidas, insinuavam que eu não ensinava nada, 
logo, não poderia cobrar. Demorei um pouco, mas entendi que elas só con-
sideravam como conteúdo real aquilo que estava nos livros didáticos ou o 
que os(as) professores(as) solicitavam que eles(as) copiassem nos cadernos. 
Como meus conteúdos eram ensinados por meio de dinâmicas práticas, 
algumas concluíram que eu não tinha ensinado nada. Isso comprova que 
o ensino tradicional faz com que determinadas crianças considerem como 
ensino “real” somente aquilo que é ensinado de forma tradicional.

Uma mãe chegou a me procurar para entender por qual razão o 
“sub-professor” de Música decidiu aplicar provas, alegando que eu não 
poderia fazer isso. Um “professor de verdade” utilizou o mesmo argumento: 
“a sua aula é extra, não tem prova”. Era como se dissesse: recolha-se a sua 
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insignificância, coloque-se em seu lugar, “sub-professor”!” Outras crianças 
pediram para eu reconsiderar, pois já tinham muito o que estudar. Enfim, 
em meio a tanta pressão, resisti, e, finalmente, chegou o dia da minha prova. 

Todos me olhavam compenetrados. Perguntei à turma quem gostava 
de fazer prova. Quase ninguém levantou as mãos. Depois, perguntei se pro-
vas precisavam ser chatas. Todos levantavam as mãos, a final, era esse tipo 
de avaliação que tinham. Perguntei o porquê, e ninguém soube responder, 
alguns disseram: “porque sim, ué!”. Disse então que eles seriam avaliados, 
mas que iriam se divertir durante o processo. Os olhares dúbios e céticos 
eram intrigantes.

Então, desembrulhei um pacote que continha um aparelho com 
dois botões do tipo cogumelo, um de cada lado, feito para ser utilizado em 
jogos disputados por duplas, e que indica, por meio de luzes, quem aper-
tara primeiramente o botão, aperto esse que expressava que um(a) dos(as) 
participantes sabia - ou pensava saber - a resposta correta de uma pergunta 
inicialmente feita por uma terceira pessoa envolvida no jogo. Isso, aquele 
mesmo aparelho encontrado em programas de televisão. 

No dia anterior, eu elaborara perguntas sobre o que ensinei durante 
o ano, então, dividi a turma em dois grupos e, de duas em duas crianças, as 
perguntas eram feitas. Quem errava ou não sabia a questão, não perdia nada, 
pois a avaliação não deve servir como forma de punição (Luckesi, 2012), 
porém, aqueles que durante o ano prestaram atenção na aula e sabiam res-
ponder as perguntas, ganhavam um bombom por cada questão acertada.

Figura 2 – Mecanismo utilizado na avaliação
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Pronto, terminou. Essa foi minha prova. Consegui analisar o que 
a turma aprendeu ou não aprendeu. Fiquei surpreso com o resultado: 
nós havíamos ido melhor do que imaginei, eu pensara que eles errariam 
muita coisa, mas erraram muito pouco. Pela primeira vez naquela escola, 
vi crianças sendo avaliadas e se divertindo, ao mesmo tempo. Alguns(mas) 
“professores(as) de verdade” vieram falar comigo sobre a atividade, eles(as) 
gostaram do que viram! Alguns chegaram a pedir o equipamento empres-
tado. Percebi que fiz muitas coisas erradas naquela escola, mas consegui 
mostrar a avaliação como um item muito importante e indispensável que, 
porém, não deve ser o centro do processo educativo. Este deve ser, sempre, 
o(a) estudante.

O primeiro ano letivo acabou, resisti bravamente. A meu ver, tinha 
cumprido meu papel, pois, como escrevi anteriormente, eu só queria ficar lá 
um ano para ter alguns décimos a mais na seleção do doutorado. No final 
do ano, o resultado veio. Eu fui aprovado, mas meus esforços não foram 
suficientes para conseguir uma bolsa logo no início do curso. Precisei con-
tinuar naquela escola na qual eu e minha disciplina éramos desvalorizados.

Da euforia à depressão

Primeiro de fevereiro de 2017. Foi o dia da reunião dos(as) profes-
sores(a) da escola. Me esforcei bastante para não expressar tristeza. Não 
queria estar lá, mas eu fracassara! Não conseguira a bolsa! Aquele emprego, 
aquela escola, que seria somente um caminho para conseguir algo melhor, 
se tornara a minha única - e pequena - fonte de renda. Porém, agradeci a 
Deus por, ao menos, ter aquele emprego.

Pelo visto, gostaram dos meus serviços. Lembram-se que eu também 
dava aulas de inglês, do Maternal II ao 1° ano? Eu agora também era pro-
fessor de Inglês do 2° e 3° anos. Aparentemente, eles estavam me testando 
com os pequenos, para saber se daria conta, e como dei (não tenho certeza 
disso, mas tudo bem), me deram mais turmas, agora, com os maiores.

É aquela velha percepção, que a educação infantil é um nível “infe-
rior e menos necessário”, mais uma vez sendo comprovada. Percebi que, 
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nessa escola, os(as) professores(as) eram, muitas vezes, testados com os(as) 
pequenos(as) para depois “ascenderem” para níveis mais “honrosos”. 

Aquelas turmas a mais foram bem-vindas, pois o meu soldo aumen-
tou: o “um pouco menos pouco” ficara ainda menos “pouco”, mas ainda 
pouco. Vale ressaltar que eu defendera o mestrado ainda naquele ano, 
mas não recebi qualquer aumento por isso; antes, ganhava o mesmo que 
professores(as) que só tinham o ensino médio no regime de formação de 
professores.  Na verdade, não recebi nem os parabéns da direção da escola 
pelo meu feito.

Procurei diversos outros empregos: tentei concursos e processos sele-
tivos para tentar ensinar em algum lugar que valorizasse mais a Música, 
mas não consegui: às vezes, bati na trave (fui aprovado em segundo lugar 
em um processo seletivo com apenas uma vaga, por exemplo), outras, isolei 
a bola (fui reprovado logo na primeira etapa). 

E cada vez que a falta de respeito comigo e com a minha disciplina 
se repetiam, mais a minha saúde mental ficava abalada e fragilizada. Alguns 
exemplos:

1. Não podia dar aulas no dia de prova (tá, esse eu já contei);
2. Por vezes, os(as) “professores(as) de verdade” solicitavam que eu 

não desse aula, por eles estarem com a matéria atrasada. Faziam 
isso escondidos(as), mas, uma vez, a própria coordenadora solici-
tou isso. Muito bom, com isso diziam que a minha matéria não 
tinha relevância;

3. Algumas professoras e estagiárias riam e debochavam das ati-
vidades que eu fazia com as crianças da educação infantil, pois 
eu dançava, brincava e pulava com elas. Não raramente, eu era 
chamado de maluco, às vezes pelas costas, às vezes diretamente. 
Eles(as) realmente, queriam que eu só sentasse e cantasse com as 
crianças?

4. Os(as) professoras(as) e estagiários(as) usavam minhas aulas para 
resolverem outros assuntos. Em geral, sentavam-se em partes dis-
tintas da sala, o que não impedia que eles(as) berrassem uns(umas) 
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para os(as) outros(as), sem considerar que havia um professor em 
sala lecionando para crianças;

5. Professores(as) e coordenadores(as) entravam na sala recorrente-
mente e interrompiam a aula “sem cerimônias” quando queriam 
passar algum recado para a turma. Em muitas ocasiões, a aula 
era interrompida para que outras atividades fossem feitas, como, 
por exemplo, ensaios para apresentações do Dia das Mães, Natal 
etc. Não raramente, as professoras e/ou coordenadoras tiravam o 
microfone da mão das crianças que estavam cantando, no meio 
de uma música, para passarem algum recado sem tanta relevância;

6. Não tinha apoio para fazer qualquer atividade na escola. Tudo o 
que fiz foi com os meus recursos;

7. Mesmo assim, ideias minhas não eram consideradas: em 2017, 
por exemplo, fiz com os terceiros, quartos e quintos anos uma 
atividade para que o colégio tivesse um hino próprio. Cada turma 
escreveu a letra e eu as musiquei, sendo que isto me custou um 
grande tempo em casa, fazendo uma atividade não remunerada. 
A ideia era que os hinos fossem para o site da escola e que toda a 
comunidade acadêmica votasse no campeão que seria, doravante, 
o hino oficial da escola. A direção aprovou o projeto e eu apenas 
precisava que alguém colocasse os hinos no site da escola e ini-
ciasse a votação. Estou esperando isso até hoje.

8. O conselho de classe era uma verdadeira tortura, pois, como eu 
era um “sub-professor”, não tinha voz. É interessante que era feita 
uma ata para cada aluno(a), na qual os(as) professores(as), oral-
mente, descreviam as potencialidades e fragilidades das crianças, 
sendo que as coordenadoras eram as responsáveis por ouvirem 
os(as) professores(as) e elaborarem tais atas. Por fim, todos(as) 
os(as) professores(as) presentes deveriam assiná-las. Eu, curioso 
do jeito que sou, percebi que as minhas considerações nunca eram 
listadas nas atas, embora eu fosse, muitas das vezes, o professor 
que mais conhecia os(as) alunos(as) lá descritos. Conclui que, 
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realmente, eu era visto apenas como um “sub-professor” maluco. 
Por que me levar em consideração?

9. No meio de um dos conselhos de classe, a diretora adjunta soli-
citou que eu me retirasse da reunião e fosse para o pátio “fazer 
alguma atividade” como “cantar uma musiquinha” com as crian-
ças do regime integral. Muito curioso, mas entendi: conselho 
escolar é lugar de professor(a), e eu, definitivamente, não estava 
no lugar correto;

10. Fazer alguma atividade. Para muitos(as) “professores(as) de 
verdade”, essa é a função dos(as) sub-professores(as). Não rara-
mente, alguém me parava e pedia para eu fazer uma atividade em 
sua turma. Questiono se alguém faz o mesmo com o professor 
de Matemática ou Português: “tio, minha turma está tão agitada, 
você não pode ensinar umas tabuadas aqui não?” Eu não tinha 
tanto problema com esses pedidos, até porque eu gostava de fazer 
tais atividades com as crianças, principalmente com as menores, 
mas esses pedidos me passavam a impressão que os(as) “profes-
sores(as) de verdade” não concebiam que as minhas atividades 
tinham como objetivo ensinar algo, algum conteúdo específico 
da Música, em vez de somente entreter as crianças. Isso foi con-
firmado quando, na escola, surgiu uma avaliação multidisciplinar 
(oba, mais uma avaliação), na qual todos os(as) professores(as) 
deveriam enviar questões para compor tal prova. Uma professora 
me perguntou: “Inglês tudo bem, mas quanto à Música, como 
você vai fazer?”. Ela não percebia que a Música, como qualquer 
outra disciplina escolar, tem conteúdos a serem ensinados e pen-
sava que eram só “atividades”, brincadeiras para passar o tempo. 
Isso parece apontar que as hierarquias curriculares também mol-
dam as impressões docentes sobre as disciplinas escolares. 

Cabe, aqui, dissertar um pouco sobre o teste multidisciplinar, pois ele 
também parece indicar hierarquias entre disciplinas. Este era formado, no 
total, por 22 questões e as disciplinas mais bem hierarquizadas no currículo 
tinham maior presença na avaliação. Segue a proporção: Matemática – 4, 
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Português – 4, Ciências – 3, Estudos Sociais – 3, Escola da Inteligência – 2, 
Informática – 2, Inglês – 2, Educação Física – 1, Música – 1.

Bem, poderia citar mais exemplos, mas creio que já consegui argu-
mentar que eu e minha disciplina éramos desvalorizados nessa escola. 
Nenhum autor de metodologia tinha escrito sobre como agir em tais situa-
ções, nem o Dalcroze, nem o Orff, muito menos o Willems, que tão difícil 
era de se entender. Talvez eu não soubesse dar aulas, apesar de dominar, 
pelo menos, o básico da metodologia do ensino de Música. 

Porém, todo esse “mimimi” quase vilaniza a figura daqueles(as) que 
tenho chamado de “professores(as) de verdade”; todavia, não gostaria que 
os(as) leitores(as) concluíssem assim. Primeiramente, a maioria destes pro-
fissionais - possivelmente, todos(as) eles(as) - nunca teve aulas de Música 
enquanto crianças, logo, não viam necessidade da Música na escola, pois, 
afinal de contas, sobreviveram toda a fase escolar sem Música! E, por con-
seguinte, também não sabiam o que esperar ou deixar de esperar de um(a) 
professor(a) de Música e de sua matéria. 

Além do mais, os(as) professores(as) daquela escola precisavam cum-
prir planos semanais bem difíceis e, além de cumprir o rígido planejamento, 
precisavam zelar para que os(as) estudantes aprendessem. As cobranças da 
parte da direção eram, muitas vezes, assombrosas e o número de professo-
res(as) demitidos(as) ou que não suportavam a pressão era grande. 

Percebi que, para eles(as), a figura do professor de aula extra era de 
alguém que roubava o preciso e escasso tempo de aula. No fundo, meu 
trabalho atrapalhava o trabalho deles e todos éramos vítimas da situação, 
cabendo a cada um(a) salvar sua própria pele. 

Mas porque eu não me posicionei quanto a sub-hierarquização da 
Música? Por que não reclamei? Simples: achei que não valia a pena, pois 
estava naquele lugar pensando em sair. Por que deveria me estressar? Porém, 
mais um ano se passou eu não consegui o meu intento. 

Primeiro de fevereiro de 2018. Nova reapresentação dos(as) professo-
res(as). Se no ano anterior eu falhara em conseguir bolsa para o doutorado, 
dessa vez fracassei em conseguir um novo emprego. Se no ano anterior 
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eu precisara me esforçar para não demonstrar descontentamento por estar 
naquele lugar, dessa vez, precisei, literalmente, segurar o choro. 

Eu tinha sinais claros de abalo psicológico. Minha saúde mental 
estava muito debilitada. Acordar e ir para o trabalho se tornou muito difícil. 
A escrita da minha tese estava muito atrasada, pois eu trabalhava muito e 
não tinha tempo para me dedicar aos estudos. Eu era técnico em mecânica... 
não precisava daquilo... Por quê? O que eu fiz a mim mesmo?

Tive uma nova promoção: mais uma vez, demonstraram satisfação 
com os meus serviços e me colocaram para lecionar Inglês, também, para 
os quartos e quintos anos. Mas eu não poderia ir mais dias ao colégio, pois 
precisava de dias na semana para ir à faculdade. O que foi feito? Eles dimi-
nuíram meus tempos na disciplina de Música. 

Passei a dar, concomitantemente, aulas de Inglês e Música para a 
educação infantil, ou seja, parte da aula era Inglês, parte era Música. Sim, 
diminuíram minha carga horária de Música para aumentarem minha carga 
de Inglês. Pedi à direção para modificar esta grade, mas não obtive sucesso. 
Elas realmente queriam que eu me tornasse em um professor de Inglês, era 
a forma de me recompensarem pelo meu “bom trabalho”: me afastar da 
docência de uma sub-matéria.

Bem, para refutar essa ideia de que a Música é pouco necessária, eu 
poderia citar inúmeros artigos que apontam para a importância no desen-
volvimento de crianças. Poderia argumentar que, comprovadamente, 
auxilia na concentração, contribui para socialização, melhora a autoes-
tima, desperta a curiosidade, a criatividade e a imaginação, entre outros 
tantos benefícios. Poderia mostrar dados reais que afirmam que crianças 
que estudam Música têm maior sucesso escolar em todas as outras disci-
plinas. Poderia mostrar pesquisas europeias que concluem que o número 
de tempos semanais de Música, na verdade, deveria ser maior e exceder a 
carga horária de Matemática e Ciências, dados os benefícios da Música 
para o desenvolvimento de crianças, mas não é necessário, pois com toda 
essa teoria na prática, por meio da minha prática docente, comprovei que 
crianças precisam de Música tanto como precisam aprender a ler, escrever 
e fazer cálculos.  Contudo, entendi também que Música é para humanos e 
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a educação tradicional está comprometida a formar máquinas. A Música 
não é bem-vinda nesses ambientes.

Aguentei firmemente, mesmo com o habitus da escola praticamente 
forçar os alunos a não se dedicarem às minhas aulas. Aguentei firmemente, 
mesmo com o salário indigno. Aguentei firmemente, mesmo sem ter férias 
no meio do ano, e como eu precisava daquelas férias! Aguentei firme-
mente, mesmo com toda aquela situação que me fazia pensar que eu era 
um péssimo professor. Aguentei firmemente, apesar de exausto, deprimido 
e angustiado. Aguentei firmemente.

Primeiro de fevereiro de 2019. Dessa vez, não me apresentei na 
escola, como nos três últimos anos, pois a minha bolsa do doutorado final-
mente saíra. Pedi demissão. 

Palavras Finais

Sinto muita falta das crianças. Sinto falta de elas correrem para me 
abraçar. Sinto falta de como elas me cumprimentavam avidamente várias 
vezes no dia, como se nunca tivessem me visto no dia em questão. Sinto 
falta daquelas que me chamavam de pai. Sinto falta de conversar com elas e 
fazer parte de suas vidas. Sinto falta dos desenhos que me entregavam e das 
cartinhas com frases carinhosas.

Apesar do trauma inicial, a experiência foi, sem dúvida, deveras 
positiva. Muitos adultos quase fizeram com que eu me arrependesse, mas 
as crianças me mostraram que acertei em minha decisão: vale a pena tra-
balhar com humanos. Espero, porém, conseguir, futuramente, lecionar um 
lugar no qual a Música tenha vez e voz, bem como um espaço digno no 
currículo. Mas se eu não conseguir isso, não tem problema: ainda sou 
técnico em mecânica.

Como dicas para futuros(as) professores(as) de Música, posso sugerir:
1. Compreendam a importância da Música para o mundo e para 

seus(suas) estudantes(as) e a defendam, com todas as suas forças, 
onde quer que trabalhem. Defender a Música e as Artes é mais 
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do que defender sua profissão, é defender a própria humanidade; 
afinal de contas, apenas seres humanos produzem Arte;

2. Deixem um legado positivo por onde quer que passem. A arte 
pode tirar muitas almas do abismo;

3. Cuidem da sua saúde mental: se não puderem salvar a vida de 
outro alguém, salvem, ao menos, as suas;

4. Ensinem Música com paixão e alegria. As pessoas - inclusive as 
crianças - já têm motivos demais para ficarem tristes. Não permi-
tam que a sua disciplina seja mais um desses motivos;

5. Em um mundo de dor, sofrimento, pressão psicológica, falta de 
empatia, preconceitos, discriminações, descaso, luto... sejam a 
resistência!

Essas dicas, o Willems não ensina. Nossa, mas é tão difícil de 
entender o Willems!
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4. PROFESSORA DE GENTE: RELATOS DE 
UMA PROFESSORA DE ARTES VISUAIS EM 
CONSTANTE DESCOBERTA

Camila Nagem Marques Vieira - Colégio Pedro II

Introdução

“Vivo em mundo no
 qual a criatividade
 deve ser entendida
 como algo que nos

 move e ao nos mover
 nos forma, só 
é preciso ter a 

sensibilidade devida
 para perceber a

 nuance das coisas,
 e manter a leveza da 

alma, para que esta 
contagie a vida.” 

(Vieira, 2019, p. 293) 

No primeiro momento, gostaria de dizer ao meu leitor que este 
exercício de escrever sobre minha trajetória profissional é antes de tudo 
um desafio, o qual espero inspirar docentes e futuros docentes a construí-
rem espaços de liberdade e de prazer em suas próprias caminhadas. Ser 
docente e exercer a docência são por mim encaradas como posturas, são 
formas como penso e vivo. É a forma como eu dialogo com um aluno ou 
como busco explicações sobre o mundo que eu não compreendo. 

Antes de tudo, o ensinante (Fernandéz, 2001), como prefiro me reco-
nhecer, da matéria que for e onde for, é alguém que fala e lida com “gente”, 
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que para fazer seu trabalho, respeitando as diferenças e demandas de seus 
estudantes, tornando o processo de ensino-aprendizagem suficientemente 
bom para todos (Vieira, 2019), precisa entender e gostar de “gente”. 

O conceito de ambiente suficientemente bom é “aquele no qual 
o indivíduo se sente seguro para exercer seu potencial criativo, que 
assistido por uma mãe suficientemente boa estabelece vínculo com os 
demais sujeitos e no “entre” instituído e capaz de ensinar e aprender” 
(Vieira, 2019, p. 63).

Defendo uma aprendizagem calcada no vínculo, no estabelecimento 
de laços entre ensinantes e aprendentes, baseado na confiança e na afetivi-
dade para o sucesso da aprendizagem. Os termos ensinante e aprendente se 
referem à função/tarefa de ensinar e/ou de aprender, ressignificando o papel 
dos sujeitos participantes da aprendizagem. “Entre ensinante e aprendente 
abre-se um campo de diferenças onde se situa o prazer de aprender” (Fer-
nandéz, 2001, p. 29)

Estas páginas contam o meu percurso, os ensinamentos, os obstá-
culos e as dificuldades da profissão, buscam falar de uma pessoa que se 
descobriu docente. Mais do que nunca, diante do contexto atual do nosso 
país, acredito que devemos lutar por nosso protagonismo, por nossa liber-
dade de cátedra, pelo respeito à profissão docente e pelo direito à educação 
pública e de qualidade (Brasil, 1996). Acredito na educação, pois tive, ao 
meu lado, profissionais que fizeram a diferença em minha vida, que me 
deram sementes e as quais busco espalhar diariamente em sala de aula. 
Com este relato, quiçá germinem e deem frutos. 

Artes? Licenciatura? Por quê?

De verdade, preciso admitir que nunca pretendi ser professora. Na 
época de escola, possuía interesses diversos: matemática, artes visuais, 
história e francês. Sempre fui estimulada a conhecer e experimentar as 
diversas linguagens artísticas, tive uma família favorável, a qual sempre que 
possível me levou a museus e valorizou os estudos. Mas, nunca entendi a 
sala de aula como foco, muito menos, a docência no Ensino Fundamental. 
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Em geral, eu fugia da ideia, da precarização, da desvalorização da profissão. 
Tive o privilégio de estudar no Colégio Pedro II1, de 1996 a 2003, o que 
sem dúvidas impactou fortemente na pessoa que sou e na docente que 
me tornei. Eu vi de perto a falta de professores e de material, as longas 
e frequentes greves. Mas, ao mesmo tempo, foi lá que tive os melhores 
professores, exemplos que carrego comigo, buscando, um dia, ser para meus 
alunos um pouco do que eles foram para mim. 

Gisela Viana e Inês Rocha, minhas professoras de Artes Visuais 
e Música, respectivamente, foram muito valiosas para que eu pudesse 
visualizar na graduação em Artes Plásticas uma possibilidade. Foram 
elas que me ensinaram, com a sensibilidade devida, que todo conheci-
mento é poderoso, que nosso olhar precisa estar atendo para entender as 
nuances de cor e de som, que vermelho e magenta não são o mesmo e 
que um bemol na pauta ou uma mudança de timbre faz toda a diferença. 
E que as Artes, como um todo, nos proporcionam emocionantes via-
gens. Elas e meus outros professores mostraram que a vida profissional é 
difícil, que o trabalho docente não termina junto com a aula e que a luta 
pela educação é permanente. Me revelaram, ainda, com exemplos prá-
ticos, que a vontade dos alunos muitas vezes transforma uma situação 
desfavorável em uma possibilidade de aprendizagem. Com o intuito de 
exemplificar o que digo, resgato uma imagem de 2001, da minha turma 
de Ensino Médio em nosso projeto de Design e Arte Contemporâ-
nea, no qual utilizamos objetos descartados no entulho da escola como 
matéria-prima. Esta foto é um dos primeiros retalhos da minha colcha 
de memórias de meu tornar-se docente para a qual só muito tempo 
depois dei a devida importância. 

1 O Colégio Pedro II é uma instituição federal de ensino inaugurado em 2 de dezembro de 
1837, localizado no estado do Rio de Janeiro. É o terceiro mais antigo dentre os colégios do 
país. Possui 14 campi e oferta ensino público desde a Educação Infantil ao Ensino Superior, 
com curso de graduação e pós-graduação.  Para saber mais, visite: <http:///www.cp2.g12.br 
/historia_cp2>. Acesso em: 13 out. 2020.

http://www.cp2.g12.br
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Figura 1 – Turma de Artes Visuais e Professora Gisela Viana – 2001

Fonte: Arquivo Pessoal

Ao fim do Ensino Médio, na época das inscrições dos vestibulares 
isolados, cheguei a ter três opções de graduação: artes plásticas, museolo-
gia e arquitetura. Por mais que gostasse de todas, prestar prova para artes 
plásticas era o que dizia meu coração, museologia era uma possibilidade de 
descoberta de uma área a qual desconhecia, mas que desejava desvendar; e 
arquitetura era, no fundo, muito mais uma forma de provar para os outros 
que eu tinha conhecimento e era capaz de ser aprovada em uma carreira 
concorrida, mais do que seguir a minha vontade.

Segundo Martins; Machado (2018, p. 20), a escolha profissional é 
pautada por alguns fatores de cunho socioeconômico, etnia, gênero e idade 
do estudante. Ou seja, a

escolha da formação no nível superior, está delimitada de alguma forma 
pelas condições socioeconômicas do indivíduo e até por suas caracte-
rísticas individuais, tais como a etnia ou o sexo. A influência dos fatores 
específicos do curso, tais como rendimento no início de carreira, con-
corrência, duração do curso e perspectivas de estar empregado, para o 
processo decisório, está atrelada à posição do indivíduo na distribuição 
de renda e na sociedade.
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Diante desse fato, minhas escolhas de graduação eram socialmente 
marcadas por áreas profissionais consideradas desvalorizadas e de pouco 
sucesso financeiro. Havia, direta ou indiretamente, a pressão para que eu 
optasse pela arquitetura por seu maior prestígio social e financeiro; porém, 
o curso de licenciatura e sua maior facilidade de se manter empregado pesa-
vam, principalmente, nos argumentos de minha mãe, que, como arquiteta, 
conhecida os obstáculos de sua profissão. 

Como a maioria dos adolescentes, eu era muito nova para escolher 
algo que poderia chamar de carreira. Minha primeira ideia era cursar Bacha-
relado em Pintura, na Escola de Belas Artes da UFRJ, mas minha mãe 
dizia: “Faz licenciatura com habilitação em artes plásticas, você aprende um 
pouco de cada linguagem e fica feliz. Melhor que só fazer pintura; e se você 
precisar, você ainda pode dar aulas!” Essa era a minha mãe planejando meu 
futuro, mesmo que eu não soubesse! Naquela época, eu achava que poderia 
viver de Artes Plásticas ou de pesquisa no Brasil. Não que as duas carreiras 
não fossem - e ainda sejam - possibilidades no no país, mas, como já apre-
sentado, são espaços profissionais desvalorizados ou que recebem pouco 
investimento governamental ou até mesmo privado, por não gerarem lucro 
da mesma forma que outras áreas de formação.

Ao fim de 2003, com apenas 17 anos e meio, fui aprovada em todos os 
vestibulares prestados e aquela história “você fica com o curso que você pas-
sar”, “deixa sua nota escolher”, não deu certo. Eu tive que decidir! Minhas 
três opções continuaram em minha cabeça por diversos anos, acho que só 
com a maturidade e com formatura em Artes Plásticas que pude lidar com 
minhas escolhas, sentindo menos culpa. 

Desisti da arquitetura com facilidade, mas a Museologia se configu-
rou um grande amor que até hoje cruza meus caminhos. O interesse pelo 
saber museológico não foi concretizado com o término da graduação, mas 
de outras maneiras, com as experiências vividas, com os espaços de cultura 
e de saber habitados, com a valorização do patrimônio e da produção de 
conhecimento. Saberes estes que impactaram em minha trajetória profis-
sional e na docente que sou, alimentando meu lado pesquisadora nos poucos 
períodos que cursei Museologia na Universidade Federal do Estado do Rio 
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de Janeiro (UNIRIO). Pois, segundo Tardif (2014, p. 19) “o saber-fazer dos 
professores é plural e também temporal e é adquirido no contexto de uma 
história de vida e de uma carreira profissional”.

Resgato essa experiência para lembrar que o conhecimento do 
mundo não é feito em caixas, que somos livres e que o saber está no mundo 
e é do mundo. Nos forjamos como seres capazes de conhecer e ávidos por 
conhecer, os quais não precisam se restringir a um curso de graduação, a 
uma atuação profissional, e que a faculdade é nada mais que uma parte 
da caminhada que traçamos desde nosso período pré-profissional. “Os 
saberes experienciais do professor de profissão, longe de serem baseados 
unicamente no trabalho em sala de aula, decorreriam em grande parte de 
preconcepções do ensino e da aprendizagem herdadas da história escolar” 
(Tardif, 2014, p. 72). 

Minha trajetória na graduação foi costurada por retalhos, os quais, 
hoje, escrevendo este texto, consigo compreender melhor onde estão suas 
costuras, mas que já estiveram ou estão imbricadas, partidas, cortadas, feitas 
de linhas soltas e esperando um novo retalho, um novo desafio a ser vencido.

Dito isto, no ano de 2004, embarquei na experiência de cursar Licen-
ciatura em Educação Artística, com Habilitação em Artes Plásticas, na 
Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro (EBA/
UFRJ). Um nome tão longo, para um curso o qual me trazia tantas dúvidas 
e inseguranças. Estava eu na primeira Universidade do país, sendo aluna da 
tradicional escola de Escola de Belas Artes, tudo isso no Campus da Ilha 
do Fundão, mais intimidador impossível!2

Nestes primeiros semestres, tudo parecia tão grandioso, tão difícil, 
e ao mesmo tempo tão precário de informação e infraestrutura, que ir à 
faculdade era uma grande aventura. Mas, passado o desafio de vencer o ele-
vador da reitoria (que pregava sustos), encontrar a sala correta e o professor 

2 A Escola de Belas Artes da UFRJ, tem sua origem no ano de 1816, com o decreto de 
D. João VI, o qual criou a Academia Real de Ciências Artes e Ofícios, sendo, portanto, a 
primeira instituição oficial de formação artística do Brasil. No ano de 1920, passa a compor 
a Universidade do Rio de Janeiro, que em 1937, se transformou na Universidade do Brasil, 
hoje conhecida como Universidade Federal do Rio de Janeiro. Para saber mais: <https://eba.
ufrj.br/institucional/>  Acesso em: 13 out. 2020.

https://eba.ufrj.br/institucional/
https://eba.ufrj.br/institucional/
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da disciplina, as aulas eram instigantes. Os professores, cada um de sua 
maneira, bem distantes do modelo de professores a que estava acostumada 
no ensino médio, traziam outro tipo de conhecimento, outras formas de 
aprender, os textos, as xerox, os materiais que nunca tínhamos ouvido falar, 
os lápis especiais eram um colírio para os olhos.  

Sobre a transição e adaptação à Universidade, Almeida; Soares; 
Ferreira (2000) analisam que se trata de um período de desafios, crises e 
enfrentamentos de múltiplas ordens. Há, inclusive, a substituição de um 
modelo de aprendizagem centrado na escola pela responsabilidade da gestão 
dos tempos e tarefas acadêmicas centradas no aluno. O choque, para muitos 
jovens, é grande, e o excesso de liberdade adquirido do dia para a noite é 
um problema a ser enfrentado. Desde a autonomia para a escolha de disci-
plinas, as didáticas empregadas e outras formas avaliativas, bem distantes 
dos modelos escolares conhecidos, exigem do aluno rápida adaptabilidade.

Assistir à aula de história da arte era o canto da sereia, mesmo que 
em salas desconfortáveis, projetores velhos e banheiros depredados. Nossa 
escola ficava na Reitoria da UFRJ, mas, àquela época, parecia que estudá-
vamos num andar fantasma em comparação com as instalações dos andares 
das Pró-Reitorias e da FAU (Faculdade de Arquitetura e Urbanismo). 
Estudar na EBA era, desde calouro, aprender em parte o significado de 
Arte Marginal, o conceito de conhecimento poderoso e a ideia de mais-
-valia, que impera em nossa sociedade (Young, 2007). Arte Marginal, 
enquanto linguagem relacionada à contracultura, parte de um contexto de 
sociedade a qual foge aos padrões estabelecidos, transitando às margens da 
sociedade, do aceito e do valorizado. Busca, a partir da crítica, discutir os 
valores postos. O ápice era visitar os amigos na hora do almoço na COPPE 
(Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa em Enge-
nharia, o maior da América Latina) e a beleza de suas salas e laboratórios 
de informática, e constatar que havia mais investimentos público e privado 
nos centros de ensino tecnológico do que nos de humanas.

Para meus colegas de outros cursos, por mais que eu não ligasse, 
o curso de Artes Plásticas era sinônimo de chacota, pois, segundo eles, 
eu ia para a EBA brincar de massinha, modelar alguma coisa em argila, 



92

aprender as cores primárias e, se eu fosse muito boa, fazer um bom desenho 
de observação.  Reducionismos do senso comum, que menosprezam nossos 
saberes e formações, as quais relegam a formação em Artes Visuais a um 
saber de menor valia, repleto de preconceitos e mitos, como discutido por 
Barreto (2013, p. 59).     

Ao longo do processo histórico temos inúmeros exemplos a mostrar, 
até chegarmos à atualidade, de preconceitos que permanecem como o 
mencionado em relação ao fazer manual, que parecia ficar relegado a 
um artista acéfalo, ou seja, não pensante. Na atualidade, os preconceitos 
mais comuns relacionados às artes e seu ensino são: “de artista e louco 
todos temos um pouco”; “arte é coisa para vagabundo que não tem o 
que fazer”; “faz-se arte porque não se tem o que fazer”. Para que serve 
o professor de artes visuais? Para que serve o ensino de arte? O que 
faz mesmo o professor de arte? Pra que serve arte? Em suma, há uma 
grande quantidade de preconceitos neste campo.

Mas, e a docência?

O curso de licenciatura em Artes Plásticas da EBA era integral, 
o que impunha uma dinâmica de aulas e deslocamento para disciplinas 
bastante intensa. Lembro-me que em alguns semestres precisei me dividir 
entre quatro campos distintos em bairros distantes da cidade para conseguir 
pegar a grade necessária (Faculdade de Educação – Disciplinas pedagógicas 
– Praia Vermelha/RJ; Faculdade de Música – Centro /RJ; Escola de Belas 
Artes – Reitoria - Cidade Universitária /UFRJ e Escola de Educação Física 
e Desportos – EDFD – Cidade Universitária/RJ). Deste modo, terminar o 
curso nos quatro anos propostos era um grande desafio. Para muitos era um 
luxo, o qual alguns dos meus colegas não puderam arcar, já que precisavam 
conciliar seus empregos ou a falta de dinheiro com as demandas impostas 
pela Academia. 

No último semestre, para concluir no tempo devido, extrapolei o 
número de créditos e contei com a colaboração de minha coordenação e 
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dos professores, para que eu conseguisse integralizar o curso em 16 semes-
tres. Me dividia entre 3 campi da UFRJ e um estágio em Niterói, no fim, 
para dar conta das demandas acadêmicas.  O tempo para dormir era pouco. 
Desafios possíveis, por ter uma rede de apoio capaz de suportar minhas 
demandas, uma bolsa de estágio e uma bolsa de iniciação científica, as quais 
me permitiam onerar o mínimo possível meus pais. 

Ao revisitar minhas experiências na graduação, a sensação é de que, 
nos dois primeiros anos, não fiz um curso de licenciatura, mas um curso de 
Artes Plásticas, no qual as linguagens, as técnicas e a História da Arte eram 
mais valorizadas do que o ensinar. Para mim, uma jovem que não desejava 
ser professora e só passava a aceitar a ideia de ir para uma sala de aula 
como parte do programa do curso, para cumprir a carga horária de estágio 
obrigatório e pegar meu diploma, este tipo de configuração curricular era 
bem cômoda e confortável. Porém, hoje compreendo que “deve o docente 
em formação tomar cuidado com a parte da arte que lhe afeta, com desejo 
de fazer arte, pois o seu intento será formar cidadãos, formar gente como 
diz Paulo Freire; para isso, de um modo geral, o professor de Artes Visuais 
precisa entender que sua catarse é a de sala de aula” (Barreto, 2013, p. 80). 

Na EBA, eu aprendia o que desejava, me aprofundava em História 
da Arte, tinha aula de Aquarela e Gravura com os maiores especialistas, 
investia nos meus temas de interesse, como História em Quadrinhos e 
Comunicação Visual. Nas disciplinas de Musicalização, Expressão Cor-
poral e Canto Coral, procurava algum sentido para sua existência na 
grade, “mas, tudo bem, conhecimento sempre é valido”, pensava eu com 
dezoito anos. 

Sobre o exposto, Gatti (2014) relata que as disciplinas referentes 
aos conhecimentos educacionais, seus fundamentos e metodologias são 
percentualmente pequenas em relação às disciplinas voltadas para o saber 
específico da disciplina. Os fatores para que tais situações perdurem são 
amplos, como: diretrizes curriculares fragmentadas, história da educação 
a qual preconiza o conhecimento científico necessário, cultura formativa 
que compreenda a licenciatura como complementação do bacharelado, 
entre outros.
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As disciplinas pedagógicas do curso de Licenciatura em Artes 
Plásticas são: Psicologia da Educação I e II, Sociologia da Educação, 
Fundamentos Filosóficos da Educação, Estrutura e Funcionamento do 
Ensino e Didática; além das disciplinas de Prática de Ensino e de Meto-
dologia. Enquanto, na Faculdade de Educação, eu ia para aprender um 
pouco de Skinner, Piaget e demais conhecimentos filosóficos e socioló-
gicos da educação, buscava, nas disciplinas pontuais de metodologia, me 
acostumar com a ideia do que seria um plano de aula, um plano de uni-
dade e um plano de curso. As ideias difundidas e os modelos de ensino 
eram, em sua maioria, calcados nas metodologias da década de 1970, que 
ainda regem a estrutura curricular do curso de Licenciatura em Educação 
Artística, com Habilitação em Artes Plásticas, conforme pode ser com-
provado no site da instituição. 

De maneira geral, tive um curso bom, interessante e diverso, mas 
longe do que eu poderia dizer como memorável, ou que mudou a minha 
vida. Por ser muito curiosa e por querer fazer pesquisa, ainda no ter-
ceiro semestre consegui uma bolsa de iniciação artística e cultural em um 
projeto sobre artistas portugueses que chegaram ao Brasil nos séculos 
XVI e XVII (projeto “Portugal/Brasil; Brasil/Portugal, artistas e artífi-
ces no espaço atlântico português”, coordenado pela Dra. Cybele Vidal 
Neto Fernandes da EBA/UFRJ, entre 2005 e 2008). Estava ali o meu 
primeiro contato com a pesquisa e com a escrita acadêmica, e permaneci 
no projeto por quatro semestres. Cabe ressaltar que, por volta dos anos 
2000, a pesquisa e a iniciação científica não eram tradições na EBA, o que 
tornava restrito o contato dos alunos da graduação com a extensão e a 
pesquisa. Deste modo, ter vivido essa experiência me permitiu conhecer o 
que seria “a pesquisa” que desejava investir. Além de ampliar meu conhe-
cimento sobre História da Arte, indo a colóquios, ouvindo historiadores 
da arte, pesquisando documentos em arquivos e bibliotecas, tabulando e 
analisando dados. Uma realidade bem longe da possível para alguém que, 
no início da graduação, ingenuamente desejava, sem nenhuma titulação 
acadêmica, viver de pesquisa. 
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Arte-educação

De maneira mais contundente, minha relação com a educação e, 
em especial, com a Arte-educação, se iniciou em pleno período de greve 
da UFRJ, fora dos muros da Universidade, ao entrar como monitora de 
exposição do Departamento de Arte-educação do Museu de Arte Contem-
porânea de Niterói (DAE-MAC de Niterói). Era a exposição de aniversário 
de Lygia Clark (pintora e escultora brasileira que fez parte do grupo Frente, 
de pintores Neoconcretos Brasileiros) – “Abrigo Poético - diálogos com 
Lygia Clark” e comemoração de 10 anos do Museu. Foi a partir daí, em 
setembro de 2006, que a educação começou a fazer sentido em minha for-
mação. Nos quase dois anos que estive no MAC de Niterói, vivenciei algo 
que nunca sonhei ser possível: conjugar meu amor pelos Museus, com o que 
me movia - estudar e conhecer sobre Artes Plásticas. O mais incrível nisso 
tudo, é que, de brinde, encontrei a educação.

Além da falta de proximidade com as metodologias de ensino de 
Artes, percebia que ao fim do terceiro ano de graduação, com todas as 
disciplinas de História da Arte cursadas, eu pouco conhecia sobre Arte 
Contemporânea e, em especial, sobre Arte Contemporânea Brasileira. 
Analisando os fatos, hoje percebo que, naquela época, estas eram as duas 
grandes lacunas na minha formação, as quais não foram preenchidas pela 
graduação, mas pelos saberes adquiridos fora da Universidade. No ano 
de 2005, havia estagiado como pesquisadora na Associação Cultural “O 
mundo de Lygia Clark”, o que me permitiu conhecer a fundo sua obra, já 
que trabalhava diretamente com a documentação da artista e tinha o Dr. 
Felipe Scovino como orientador neste processo. 

Como afirma Tardif (2014, p. 41), e já mencionado, os saberes pro-
fissionais docentes são temporais, plurais e heterogêneos, não sendo apenas 
responsabilidade dos cursos de formação. Porém, os saberes curriculares e 
disciplinares não são controlados ou definidos pelos professores, sendo “a 
seleção dos saberes pedagógicos transmitidos pelas instituições de forma-
ção (universidades e escolas normais)”.
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Na verdade, a vaga de estágio surgira na hora certa, nenhum estu-
dante de Artes Plásticas saberia tanto sobre Lygia Clark quanto eu naquele 
momento, era uma questão de enxergar a oportunidade. Mesmo sendo uma 
exposição temporária, o museu possuía uma equipe fixa de monitores que 
atendia ao público em suas exposições, e estagiários de educação que tra-
balhavam diretamente com os educadores atendendo aos grupos escolares. 
Meu objetivo era ficar o maior tempo possível para aprender ao máximo 
sobre o acervo do museu e sobre Arte Contemporânea. 

Os três meses de exposição viraram 1 ano de 9 meses, de monitora 
a estagiária, a um breve período como arte-educadora. Saí do MAC de 
Niterói em julho de 2008 para assumir meu primeiro concurso público 
como professora de Artes. A oportunidade de viver o dia a dia de um 
setor educativo de um museu, aprendendo Artes Plásticas por meio 
das obras, conversando com artistas, educadores e curadores, vendo o 
Museu acontecer sob meus olhos, além de tornar a missão educativa do 
MAC de Niterói uma realidade para mim e para seu público, foi uma as 
descobertas mais gratificantes durante o período da faculdade. Foi gra-
ças aos ensinamentos de Bia Jabor (foi coordenadora do Departamento 
de Arte-Educação do MAC de Niterói até o ano de 2006, em seguida 
desenvolveu o projeto educativo da Casa Daros. Hoje, realiza suas expe-
riências em arte e educação na Casa 38) e Luiz Guilherme Vergara (foi 
diretor do MAC de Niterói e grande influência para a arte-educação 
em Museus. É fundador do Instituto MESA, Mediações Encontros 
Sociedade e Arte, que busca novos entendimentos na interface entre 
arte e sociedade) que pude vivenciar meu ‘eu’ arte-educador e amar suas 
possibilidades. Além disso, era a segunda vez que o MAC cruzava a 
minha vida, primeiro como aluna do Colégio Pedro II, quando visitei a 
exposição de Ione Saldanha (artista plástica brasileira, cuja retrospectiva 
de sua obra foi realizada em 2001) com minha turma de Ensino Médio, 
e, depois, como estagiária. Era, também, a segunda vez que os museus 
surgiam como forma de me convencer que eu poderia ter contato com 
a museologia e seus saberes mesmo sem ser museóloga de formação: 
existia a Educação em Museus. 
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Ao chegar na prática de ensino no Colégio de Aplicação da UFRJ 
(CAp-UFRJ), estreia pedagógica da maioria dos universitários, a arte-e-
ducação, o atendimento aos grupos escolares e as visitas mediadas já eram 
parte do meu cotidiano, o que facilitou imensamente a minha adaptação 
ao modelo de ensino regular. Tive a oportunidade de dividir minha carga 
horária de estágio curricular nas duas instituições, o que enriqueceu ainda 
mais as minhas experiências e trocas pedagógicas. 

A metodologia de trabalho de ateliê propiciada pelo CAp, a troca 
com os licenciandos e o tempo de orientação com o professor regente 
foram cruciais para que descobrisse a sala de aula como uma possibilidade. 
O casamento entre museu e escola, o trabalho com a cultura visual e com 
a arte contemporânea me conquistaram. Eram os dois últimos períodos da 
faculdade e só naquele momento eu pude compreender, em parte, como 
relacionar os saberes e experiências adquiridos com os estágios e os saberes 
curriculares, apresentados em tantas disciplinas da graduação. 

Para Hernández (2018), os estudos da cultura visual e a atualiza-
ção de uma metodologia de ensino crítica e performática frente às Artes 
Visuais implica trazer a discussão acerca do objeto artístico do Museu, da 
obra de arte e deslocá-lo para o respeito ao visual, seus significados culturais 
e relações de poder inerentes à arte e às mais diversas produções visuais da 
história da arte e da contemporaneidade. Deste modo, há a compreensão 
do aluno como parte da construção deste processo de indagar os papeis e 
significados atribuídos pelas imagens na sociedade e, em especial, no coti-
diano dos alunos.

Como já mencionei, tive que correr para terminar a faculdade, era 
o último semestre de 2007, alguns contratos para professor substituto de 
Artes Visuais do CAp-UFRJ estavam terminando e, pela primeira vez, quis 
ser professora. Eu desejava viver, como docente, as experiências pedagógi-
cas que vinha construindo como licencianda. Além disso, como minha mãe 
sempre previu, mais cedo ou mais tarde eu precisaria de um emprego. 

Aquele último semestre foi realmente muito intenso, se assim 
posso dizer, muitas disciplinas, em diversos pontos da cidade, um estágio 
em Niterói e a prática de ensino no bairro da Lagoa (zona sul do Rio de 
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Janeiro). Um dado muito negligenciado por meus colegas de turma, foi 
a escolha das disciplinas a serem cursadas. Eu e minha amiga Anatasha 
adorávamos andar com os fluxogramas do curso, estudávamos os horários 
das disciplinas, os campi em que eram oferecidas e criávamos projeções, 
semestre a semestre, para que tudo pudesse ser cumprido perfeitamente 
em 4 anos. Quando entrei nos estágios, sabia que meus horários ficariam 
comprometidos, mas não me contentei com o pouco tempo e pedi ajuda à 
coordenação de curso para conseguir outras possibilidades de horários e de 
disciplinas equivalentes. 

Acredito que o meu contexto socioeconômico era favorável em rela-
ção às trajetórias e histórias de muitos dos colegas de turma. Meus pais 
cursaram o ensino superior e financeiramente me sustentaram durante a 
graduação. Fato vivido de formas bem diversas por meus colegas de turma. 
O suporte familiar e o planejamento curricular foram diferenciais para que 
eu pudesse me formar no tempo correto, além da organização para que não 
ficassem, para o fim, apenas disciplinas que só eram ofertadas, por exem-
plo, às terças pela manhã. No caso dos cursos de licenciatura, a prática de 
ensino comprometia os mesmos dias e horários por um ano, dois semestres 
letivos, portanto, não adiantava se inscrever em uma turma de prática em 
um dia que você necessitaria fazer disciplina no semestre seguinte, pois 
não seria possível. Deste modo, ao escolher as turmas de prática de ensino, 
o aluno deveria ter em mente as disciplinas que desejaria pegar para o ano 
todo. Diante o exposto, muitos dos meus colegas, com realidades não tão 
favoráveis e sem poderem se planejar adequadamente, ficavam com a “grade 
empatada”, atrasavam disciplinas por trabalho e/ou falta de dinheiro e, com 
isso, precisavam de mais tempo para conclusão do curso. Um semestre de 
atraso para a formatura pode não ser nada, mas para quem deseja entrar 
logo no mercado de trabalho, se formar no fim ou no meio do ano letivo 
escolar pode fazer uma grande diferença. Resta saber qual o plano de car-
reira você deseja seguir. Eu sabia qual era o meu.

Basicamente, optei por quatro meses de pouco sono e muito tempo 
de ônibus, e eu corria grande parte do tempo para cumprir os horários das 
disciplinas e estágios. O objetivo era me formar e para tentar concorrer a 
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uma das vagas de professora substituta no CAp para o ano letivo de 2008. 
Por fim, consegui colar grau no dia 17 de dezembro, me formar e fazer a 
entrevista para o CAp na semana seguinte; e, três dias antes do ano novo, 
recebi a notícia que havia sido aprovada. Agora, poderia respirar e curtir as 
férias. Eu era professora licenciada em Artes Plásticas e teria meu primeiro 
emprego!

Docência nutella x docência raiz ... O CAp e Angra 

Meu primeiro ano de CAp foi muito gratificante, muitas novidades, 
muitos desafios, eu era uma professora recém-formada, responsável pelas 
minhas primeiras turmas atém de ter a oportunidade de orientar outros 
licenciandos. Na verdade, era até engraçado, pois alguns dos meus orien-
tandos eram meus colegas de sala, que só naquele momento estavam se 
inscrevendo para a prática de ensino. Enquanto dividia meu tempo entre 
o CAp e o MAC de Niterói, continuava a estudar para concursos, já que 
o contrato na UFRJ era apenas de dois anos. Em meu período de indução 
profissional, era muito fértil poder continuar trocando experiências e sabe-
res com minhas grandes referências de formação docente, Museu e Colégio 
de Aplicação. Deste modo, acredito ter vivenciado o que Nóvoa (1992, p. 
25), relata sobre a formação docente:

A formação deve estimular uma perspectiva crítico-reflexiva, que for-
neça aos professores os meios de um pensamento autônomo e que fa-
cilite as dinâmicas de autoformação participada. Estar em formação 
implica um investimento pessoal, um trabalho livre e criativo sobre os 
percursos e projectos próprios, com vista à construção de uma identida-
de, que, é também uma identidade profissional.     

As prefeituras que melhor remuneravam o professor eram o grande 
foco de concurso; Duque de Caxias e Angra dos Reis eram as queridinhas 
da classe docente, na época. E, como a família do meu namorado era de 
Angra, era para lá que ia tentar concurso. Estudei muito, li todos os livros 
e legislações possíveis, me preparei durante três meses para um concurso 
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de três vagas. Parece que não, mas foi tudo muito rápido, com seis meses 
de formada, estava eu saindo da casa dos meus pais para trabalhar metade 
da semana em algum lugar de Angra dos Reis. Foi neste momento que 
precisei me despedir do MAC de Niterói, pois o concurso público, naquele 
momento, pesava mais do que um contrato de estágio sem garantias. 

Agora que começa a docência real, ou docência raiz, como atual-
mente se costuma dizer. Era neste novo município que teria de refazer todo 
meu percurso formativo e buscar compreender quem seria eu, de fato, a 
Camila Nagem, professora de Artes da rede municipal, sem os ateliês, sem 
os materiais novos, conservados e de boa qualidade, sem os licenciandos 
para trocar ideias de planejamento, ajudar a desenvolver projetos mirabo-
lantes ou colaborar com a dinâmica da sala sem que nenhum dos nossos 
apenas 15 alunos ficasse desassistido. 

Daquele momento em diante, eu seria duas, a Camila do CAp e 
uma que eu ainda não conhecia, quando estivesse em Angra. A carestia, a 
falta de estrutura, o medo, o desconhecido, o fato de nunca ter usado um 
quadro para dar aula, a necessidade de trazer imagens impressas para a 
sala, para suprir a ausência dos recursos visuais adequados, tudo isso me 
tirou totalmente da zona de conforto. Eu buscava, nas poucas pistas que 
conseguia de meus colegas de rede, nas pastas e heranças oriundas dos 
antigos professores e da conversa com outros, alternativas para as estra-
tégias que possuía. 

Este momento de adaptação foi bem complexo; ao mesmo tempo 
que encontrava em meus colegas de escola o apoio necessário, não havia 
espaço para as trocas de saberes experenciais e disciplinares dentro da 
minha disciplina (Tardif, 2014). Por fim, me vi reproduzindo práticas com 
as quais não concordava, explorando o ensino tecnicista apoiado no dese-
nho e no modo de fazer dos anos 1970. Eu havia voltado para onde mais 
temia, para o ensino de educação artística polivalente.  Só faltava ensinar 
teatro, dança e música.      

O conceito de educação artística polivalente se refere ao ensino de 
Artes desenvolvido no Brasil a partir da LDB de 1970 (Brasil, 1970), que 
previa o ensino de artes no qual o docente deveria possuir e desenvolver, 
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em sala de aula, conhecimentos das diversas linguagens artísticas, como: 
música, artes, teatro e dança. Sendo, portanto, um professor polivalente, 
precisava abordar princípios diversos. Este conceito é combatido, na atua-
lidade, por ser considerado raso e esvaziado das reflexões pretendidas sobre 
o que hoje se entende por ensino de artes plásticas, música, dança e teatro 
na escola.

Sobre o tema Barreto (2013, p. 129) analisa:

Ora, estamos falando de uma lei criada em 1971, que será refeita na 
LDB 9394/96, mas que ainda está presente na prática ao nosso mo-
mento atual. A partir desta primeira, percorreu-se um quarto de século 
e, mesmo levando em conta as reformas atribuídas a esta última, seus 
efeitos ainda se fazem presentes. Ou seja, nossa estrutura educacional 
não acompanhou os avanços da lei e, em relação aos seus conteúdos 
(diretrizes), esses não se efetivaram plenamente.

Os cinco anos de magistério em Angra dos Reis foram de grande 
aprendizado, de desafios, de conhecimento, de decepções, de alegrias e 
de entender qual seria o meu papel como docente. Uma certeza pude ter: 
meu lugar não era a escola formatada e acrítica. Eu desejava ter a liber-
dade necessária para exercer a docência e dialogar com meus alunos e com 
meus pares sem as demandas impostas por instituições que enxergam o 
professor de artes visuais como um decorador, responsável por murais 
e exposições, ou pelas datas comemorativas e ensaios de festa junina. 
Nem aquelas que se utilizam de apostilas e conteúdos normatizados, que 
não permitem o ensino de artes visuais segundo suas especificidades e 
demandas próprias. 

Sobre o papel subalterno relegado ao ensino de artes visuais, Duarte 
Júnior (1983) analisa que, sob os preceitos da reforma universitária de 1970 
(Lei 5.692/71), a disciplina de Artes é subalternizada como anexo ao currí-
culo, passando a assumir o papel de colaborar na massificação da sociedade 
com a reprodutibilidade de fazeres não acompanhados da devida reflexão. 
Deste modo, ilustro meu sentimento de não pertença àquela realidade pelo 
autor (1983, p. 123):
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(...) uma situação onde impera a transmissão de uma visão pragmática 
do mundo e que acaba por sufocar qualquer criticidade e criatividade no 
interior da educação. Uma situação que destrói, em suas bases, as mais 
elementares condições para que o trabalho artístico seja efetivamente 
desenvolvido. E, nessas condições, terminam os professores de arte por 
desempenhar um papel decorativo (nas várias acepções do termo) no 
interior da escola. Terminam por se sentirem, eles mesmos, confusos 
quanto a seu real valor e necessidade para a formação do indivíduo. 

Eu desejava mudar o mundo, desejava ressignificar práticas, tornando 
o ensino de artes visuais espaço de mudança e de reflexão crítica. Desejava 
fazer a diferença, era uma jovem docente com muitas ideias e pronta para 
me frustrar. Neste período de inserção profissional, passei por muitas fases, 
incluindo aquela em que eu desisti do ensino formal e busquei na educação 
em museus refazer meu papel como educadora. Como relatado, “o início 
da carreira representa também uma fase crítica em relação às experiências 
anteriores e aos reajustes a serem feitos em função das realidades de traba-
lho”, é o chamado “choque de realidade”, no qual a desilusão, o desencanto 
das primeiras experiências profissionais, revelam a transição da vida de 
estudante para a vida do trabalho docente (Tardif, 2014, p. 82).

Sim, é isso mesmo; eu já pensei por diversas vezes em deixar o magis-
tério público e compreendo perfeitamente o sentimento de impotência que 
acompanha muitos professores. A extenuante carga de trabalho, a falta de 
tempo para o planejamento adequado, as turmas lotadas, a violência que 
permeia as escolas de periferia, a dificuldade de aprendizagem, a evasão 
escolar e a desvalorização do magistério e da educação. Ser professor, em 
especial da rede pública, é um ato de resistência, e o maior desafio é não 
se acomodar. Nunca deixei de tentar, busquei alternativas, estudei, fiz con-
cursos, alguns fora da educação, pensei em estratégias, sem renunciar às 
minhas responsabilidades com minha escola, com meus alunos. 

Em minha instituição, fazíamos mostras de artes visuais, proje-
tos, exposições, explorávamos as possibilidades do espaço e tirávamos, 
do pouco que tínhamos, formas diversas de conhecer e dialogar com os 
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diversos momentos da História da Arte.  Me constituí aos poucos como 
uma docente que pretendia despertar, em meus alunos, a capacidade de 
refletir e argumentar sobre os mais diversos temas, buscando nas artes 
visuais sua relação com a história e a sociedade. Mas, remar sozinha, ou 
quase sozinha, às vezes, era pesado demais.  As trocas com docentes da 
minha área de conhecimento eram raras e pouco produtivas, não havia 
um processo de formação continuada estruturado.

Figura 2 – Exposição dos Alunos do Município de Angra (2012)

Fonte: Arquivo pessoal

Foi quando saiu o concurso para o Instituto Brasileiro de Museus 
(extinto IBRAM), o cargo de técnico em assuntos educacionais para os 
museus de Paraty era um sonho na terra. Eu teria a chance de voltar aos 
museus exercendo a melhor versão da educação que eu conhecia, a educa-
ção museal; além disso, poderia conciliar o cargo com minha matrícula em 
Angra dos Reis. Era o melhor dos mundos, uma carga horária menor na 
extenuante rede municipal e a possibilidade de me reinventar na museo-
logia, lugar que sempre amei. Eram os museus, pela terceira vez, cruzando 
meu caminho. 



104

Não vou alongar demais minhas explicações sobre minha breve esta-
dia no IBRAM, mas novamente a falta de investimento nas instituições 
públicas, em especial as de educação e cultura, dificultavam o trabalho de 
seus servidores.  As poucas verbas para o desenvolvimento dos projetos, a 
precária infraestrutura e outras questões administrativas e pessoais torna-
ram o trabalho dos sonhos um dos meus maiores pesadelos. A sala de aula, 
a minha sala de aula, as minhas 18 turmas, os meus 18 diários e mais de 600 
alunos com todos os seus trabalhos e avaliações me traziam mais alegria 
do que o trabalho burocrático e pouco criativo que a educação em museus, 
naquele contexto, havia se revelado. Eu era professora de gente, eu necessi-
tava ver gente, lidar com gente, eu precisava da minha sala de aula de volta, 
eu precisava de um ambiente suficientemente bom!

 As dificuldades de aprendizagem e o mestrado

Após pedir exoneração do IBRAM e retornar com a minha carga 
horária integral no município de Angra dos Reis, estava motivada, mais 
uma vez, a me reinventar na minha própria escola. Não era uma iniciante na 
carreira, dominava o espaço escolar no qual trabalhava, conhecia os docen-
tes e possuía vínculo com os alunos. Eu tinha boa parte do caminho já 
traçado, só era preciso dar outro significado às minhas demandas e, assim, 
ser uma docente melhor e mais feliz. Era o ano de 2011, eu acabara de ter 
minha primeira filha e queria ser a melhor versão de mim. Como ensina 
Tardif (2014, p. 85),

É preciso compreender que a estabilização e a consolidação não ocor-
rem naturalmente, apenas em função do tempo cronológico decorrido 
desde o início da carreira, mas em função também dos acontecimentos 
constitutivos que marcam a trajetória profissional, incluindo as condi-
ções do exercício da profissão. 

Logo no início do ano letivo, fui convidada a integrar o grupo de 
professores que trabalharia com o projeto de dificuldade de aprendiza-
gem. Foram as demandas geradas por este projeto, as tentativas minhas e 



105

de meus colegas em colaborar com o processo de ensino e aprendizagem 
daquele grupo de alunos que me despertaram a vontade de estudar o tema e 
fazer pesquisa. Uma coisa eu sabia: precisava ler mais, havia me afastado das 
leituras pedagógicas nos últimos anos, meus conhecimentos sobre educação 
eram limitados para as necessidades impostas, não sabia nada sobre dificul-
dade de aprendizagem, inclusão e temas correlatos. Fui estudar... 

Passei o recesso de julho lendo, buscando informações sobre os pro-
gramas de pesquisa em educação no Rio de Janeiro, conhecendo melhor 
o funcionamento dos processos seletivos, as linhas de pesquisa e os gru-
pos existentes que dialogassem com os meus questionamentos. Como eu 
poderia ajudar meus alunos com suas dificuldades de aprendizagem? Como 
resgatar o interesse na escola? A falta de respostas me levou à pesquisa, pela 
necessidade de fazer algo e de buscar alternativas, por acreditar na educação 
e no poder de transformação presente na escola pública. Mesmo sem mui-
tos recursos teóricos, naquele momento eu compreendia que, assim como 
afirma Barreto (2013, p. 139),

Quanto ao Ensino de Arte, já se provou que ele tem um potencial 
regenerador para jovens diante de situações de risco, como os usuários 
de drogas, o que não significa somente utilizá-lo com esta finalida-
de, ele também pode ser preventivo, despertando na consciência dos 
indivíduos sentimentos elevados que proporcionam equilíbrio para o 
convívio social, esta é a verdadeira função da Arte.

O mergulho no estudo deu origem ao meu primeiro projeto de 
pesquisa, aquele que apresentei para a seleção do mestrado em educação 
do Programa de Pós-graduação da Faculdade de Educação da UFRJ. Em 
minhas pesquisas, havia me deparado com o grupo Criar & Brincar: o lúdico 
no processo de ensino-aprendizagem (LUPEA/UFRJ), coordenado pela Dra. 
Maria Vitória Campos Mamede Maia, que dialogava perfeitamente com as 
minhas demandas e acreditava poder me ajudar nessa empreitada. 

Passei na minha primeira tentativa de ingresso em um programa de 
pós-graduação. Eu, professora de Artes Visuais em um município do sul 
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fluminense, sem conhecer nenhum doutor ou grupo de pesquisa, sem expe-
riência alguma em escrita acadêmica, ingressara com a cara e a coragem 
com meu humilde projeto sobre a inclusão de alunos com dificuldades de 
aprendizagem. Era a oportunidade que desejava para olhar minha sala de 
aula por outra perspectiva, compreendendo por outras bases a escola e a 
educação brasileira. 

Novamente, eu me jogava com a compreensão e apoio da minha 
diretora na época, em uma rotina de privação de sono, longas jornadas de 
trabalho, pouco tempo em casa e muitas horas de viagem. Indo e voltando 
do Rio no mesmo dia, saindo mais cedo das aulas para não perder o horário 
do ônibus, lendo os textos no trajeto e me desdobrando para dar conta de 
tudo. Passei, assim, por um semestre de muito sacrifício, sem saber como 
seriam os demais, pois, nesse ritmo, demoraria mais do que meus colegas 
para cumprir todos os créditos. Foi quando anunciaram um grande con-
curso para o Colégio Pedro II, 8 vagas para Artes Visuais. Mais uma vez, 
me joguei nos estudos para me preparar para essa nova empreitada. 

As leituras para o mestrado eram alternadas pela bibliografia dos 
últimos concursos do Colégio Pedro II, os planejamentos de aula para 
Angra dos Reis eram realizados nos intervalos de leitura. Nenhum tempo 
perdido, nenhuma hora desperdiçada, os fins de semana otimizados ao 
máximo, casa, marido e filha pequena nessa louca rotina. Os meus colegas 
de grupo de pesquisa, minha orientadora, a querida Vicky, meu marido e 
minha mãe foram fundamentais em todo esse processo, pois sem eles, nova-
mente, nada disso seria possível. Hoje, paro e penso na loucura de tudo, nos 
turnos seguidos de aula, muitas vezes iniciando às 7h e terminando às 22h, 
nos livros que seguiam comigo, a cada viagem, nas leituras e estudos inter-
mináveis. Passei, novamente, as férias de julho estudando para a segunda 
fase do concurso: a temida prova discursiva, com sorteio de tema surpresa. 
Devorei os clássicos da História da Arte, Argan e Gombrich; os livros que 
não tive acesso, pesquisava por resenhas ou artigos dos autores que pudes-
sem me ajudar agregando conhecimento. Eu estava preparada, restava saber 
se era a minha hora de ser aprovada. Até hoje me lembro, era uma sexta-
-feira, dia de “vertical”, saía do colégio particular direto para o município, 
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sem tempo para o almoço. E, esperando o resultado da prova escrita, abri 
o site com o coração saindo pela boca de ansiedade, eu vi minha nota: 8,9! 
Sem acreditar, passei os vinte minutos de recreio fazendo contas, somando 
os pesos das notas das fases anteriores e as notas dos demais candidatos. 
Eu tirara a maior nota do concurso e iria para a prova de aula, a terceira e 
penúltima fase. Depois dela, só a prova de títulos.

Acho que tudo que sei sobre prova de aula aprendi a partir de minhas 
próprias experiências e das compartilhadas pelos colegas de disciplina. Na 
verdade, não há uma receita para se sair bem, mas vejo que existem alguns 
pontos que precisam ser observados e muitas vezes negligenciados pelos 
candidatos. Vou listar alguns deles, lembrando que falo das minhas vivên-
cias, do meu olhar sobre este tipo de concurso público. 

Destaco dois pontos como centrais para o bom desenvolvimento de 
uma prova de aula: o primeiro é o desenvolvimento de um “bom plano de 
aula”; em seguida, o uso adequado do tempo, sendo aqui considerado o 
período para a preparação da aula e a aula em si. Muitos candidatos com 
muita experiência em sala de aula, com trajetórias incríveis, negligenciam 
estes pontos. Mas, o que seria um “bom plano de aula”? Primeiro de tudo, 
é aquele que pode ser executado, com objetivos claros que relacionam o 
conteúdo abordado, as estratégias pedagógicas escolhidas e os objetivos 
pretendidos segundo as especificidades de seu ano de escolaridade. Em 
seguida, é preciso listar os conteúdos abordados, os materiais utilizados, 
o espaço para o desenvolvimento da atividade e o tempo de duração. Em 
geral, há uma tendência de se confundir os objetivos do plano de aula com 
os conteúdos ministrados. São coisas diferentes, os objetivos dizem respeito 
às formas pensadas para chegar aos conteúdos, em um contexto específico 
de sala de aula. 

Até o momento, você disse ao leitor do seu plano, o que deseja 
fazer e o que pretende alcançar; porém, um planejamento replicável e bem 
desenvolvido precisa de procedimentos, etapas de trabalho claras, capazes 
de explicar todos os momentos a serem realizados em sala, passo a passo. 
Desde as perguntas motivadoras, as imagens utilizadas, os vídeos e textos, 
passando para as atividades e o tempo para cada uma delas. Eles funcionam 
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como as regras de um jogo, é somente a partir delas que somos capazes de 
também jogar um jogo desconhecido.

Por fim, a avaliação da aula apresenta os critérios para avaliar o anda-
mento da aula e a participação dos alunos, são eles que permitem refletir 
sobre a efetividade do planejamento. Acredito que seja importante sempre 
considerar, em seus registros de plano, alternativas para situações adver-
sas e observações que deixem claro para o leitor que o planejamento pode 
ser alterado segundo as especificidades e demandas dos alunos. Afinal, um 
plano de aula não é algo estático, mas encontra-se em constante movi-
mento, pois é produzido pelos sujeitos envolvidos no momento da aula. 

Em minha primeira prova de aula para o Colégio Técnico da Univer-
sidade Federal Rural do Rio de Janeiro (CTUR), eu terminei antes do tempo, 
mesmo tentando esticar ao máximo minha apresentação.  Meu medo de falar 
sozinha para pessoas desconhecidas e que apenas me observavam era tanto, 
que eu não consegui falar metade do que deveria, apesar de ter sorteado um 
tema bastante conhecido da história da arte, “o neoclassicismo e sua influên-
cia na pintura brasileira do século XIX”. Hoje, acredito que cumprir o tempo 
estipulado e seguir perfeitamente o plano de aula pensado para uma aula sem 
alunos reais é a chave de tudo. Em minha segunda prova de aula, eu fui bem, 
utilizei o tempo previsto, desenvolvi o planejamento entregue à banca, porém, 
não tive sorte no meu tema, “arquitetura moderna” pela dificuldade em me 
conectar com o tema, o que acredito tenha prejudicado meu desempenho e 
desenvoltura. Ao fim das etapas, fui aprovada, mas fora do número de vagas.

Minha prova no Colégio Pedro II não foi fácil; na verdade, uma 
das experiências mais desafiadoras que vivi. Os temas apresentados para 
o sorteio beiravam o impossível, estimulavam a reflexão pessoal, saíam da 
temporalidade tradicional da História da Arte, eram temas para se pensar 
e criar, tirando qualquer docente de sua zona de conforto. O importante 
nessa hora é não se desesperar, por mais que seja difícil. Não adianta pegar 
a lista de temas divulgados e achar que em 48h você será capaz de preparar 
aulas para todos. Muito provavelmente, você vai se concentrar em alguns e 
negligenciar outros, correndo o risco de sortear um tema no qual não teve 
nem tempo de pensar.
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Minha sugestão é a seguinte: dedique-se apenas para isso. Nas horas 
que antecedem o sorteio e nas 24 horas após o sorteio, não faça mais nada, 
apenas prepare-se. Se possível, tenha uma pessoa de confiança para ir à rua 
comprar os materiais necessários, para trazer comida, para pesquisar ima-
gens, ajudar com os recursos pedagógicos ou ir a uma gráfica. Tenha uma 
gráfica ou uma boa impressora a seu dispor, lembre-se que os recursos digi-
tais podem falhar e você precisa ter um plano B e C, para caso os demais te 
deixarem na mão. 

Ao receber a lista de temas, pense em planos de aula gerais, anotando 
conceitos-chave para cada um deles e, se possível, troque ideias com colegas 
de profissão que possam ajudar com boas sugestões para sua aula. Essa foi a 
estratégia que usei para o Colégio Pedro II, eu e duas amigas que também 
participavam do concurso trocamos informações, referências, bibliografias, 
ajudando uma as outras. Nessas horas, a competição existe, mas acredito 
que o trabalho colaborativo não é capaz de sobrepor a competência do 
docente: se sua aula for boa, o mérito é seu. E se não for, também o é. O 
resultado dessa experiência? Saímos muito mais fortalecidas e as três foram 
aprovadas, hoje trabalhamos juntas na Pós-Graduação em Ensino de Artes 
do Colégio Pedro II. 

No dia do sorteio, já deixe seu espaço de trabalho preparado, os 
livros divididos pelos temas, os resumos separados, pois a pesquisa começa 
no segundo seguinte do tema divulgado. As 24h que se seguem são fun-
damentais. Divida bem seu tempo para comer, dormir e descansar, além 
de preparar sua aula. Ninguém rende bem se chegar exausto e sem a ali-
mentação necessária. Em geral, o dia da prova é também o dia da entrega 
dos títulos, portanto, jamais deixe para a última hora esta parte. Seus títulos 
devem estar prontos na semana anterior, até porque as regras de apresentação 
dos documentos comprovatórios e os formatos e regras de apresentação são 
divulgados com bastante antecedência - em geral, com o edital do concurso, 
o que não justifica nenhum candidato utilizar as horas de planejamento da 
prova de aula para esta atividade. Pode parecer absurdo isso, mas já vi can-
didato ser eliminado por não entregar os títulos no prazo correto, ou não 
ter tempo de planejar adequadamente a sua aula por precisar separar títulos. 
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As pessoas sempre me perguntam como é possível dar aula sem alu-
nos. Eu também não sabia, só aprendi fazendo. Mas, você é criativo, já passou 
por situações mais difíceis, já lidou com turmas rebeldes ou bagunceiras, 
também pode lidar com alunos que não existem. Imagine sua audiência, 
interaja com seu público, faça e responda suas próprias perguntas. Traga 
questionamentos e dê dinâmica à sua apresentação, mostre sua versatilidade, 
o conhecimento do tema e nunca esqueça de propor uma atividade prática 
para a aula. Caso o tempo disponibilizado seja curto para teoria, discussão 
e prática, deixe tarefas para seus alunos imaginários, termine indicando os 
demais passos a serem dados nas próximas “aulas”. Mostre para a banca que 
sua proposta de atividade possui adequação à faixa etária sorteada e nunca 
se esqueça dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), do currículo 
adotado pela instituição e das demais legislações vigentes, pois sua aula 
precisa estar condizente com a realidade daquela instituição. 

Feito tudo isso, use sua criatividade, torne sua aula marcante, seja 
lembrado pela banca e treine. Simule suas falas, a ordem de apresentação 
das imagens, a forma que irá organizar a sala disponível, os materiais uti-
lizados e os recursos didáticos adotados. Seguindo essas dicas, duvido não 
ter sucesso. Em minha terceira tentativa para o concurso mais esperado 
da minha vida, eu tirei 10 em minha prova de aula. E fui aprovada! Em 
novembro de 2013, assumia como professora de Artes Visuais do Colégio 
Pedro II, retornando literalmente para o lugar de onde saí, para o Campus 
no qual estudei. Seria lotada no Engenho Novo I, para atuar com os anos 
iniciais do Ensino Fundamental. 

 O Colégio Pedro II volta à minha vida

Chegava ao Colégio Pedro II com cinco anos de formada, muitas 
experiências e muitos retalhos incluídos nessa colcha, mas não parei por 
aí, ainda tinha um mestrado para terminar e outro desafio: trabalhar, 
pela primeira vez, nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Até aquele 
momento, minhas experiências pedagógicas foram com adolescentes e 
adultos, mas para voltar ao meu campus de aluna, me desafiei a trabalhar 
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em outra etapa da Educação Básica e me apaixonei. Mais uma vez, saí 
de minha zona de conforto, me reinventei. Como parte deste processo, 
não posso deixar de mencionar a importância de Nilza Cristina Culmant, 
minha coordenadora de Artes Visuais e amiga, que me mostrou como é 
gratificante o trabalho com os pequenos e o quanto ainda devemos, como 
docentes, lutar pelo reconhecimento das Artes Visuais ministrada por 
licenciados em Artes Plásticas para o trabalho do 1º ao 5º ano. 

No ano de 2014 defendi meu mestrado (Vieira, 2014) e ingressei 
no doutorado, desta vez tendo como tema de interesse e foco de pesquisa 
a Criatividade Docente. Mais uma vez, sob a orientação da Dra. Maria 
Vitória Campos Mamede Maia e as contribuições dos pesquisadores do 
LUPEA, me desafiei no campo da formação continuada de professores. 
Sempre entendi que meu caminho na pós-graduação tinha por objetivo aju-
dar os contextos escolares dos quais participava, melhorando minhas aulas 
e refletindo sobre outras bases com minha equipe. Me propus a fazer pes-
quisa para um outro real, desta forma criei e mediei um curso de formação 
continuada para professores da educação básica intitulado: “Criatividade e 
Educação: espaços de escuta e reflexão docente”, e nele pude não apenas 
construir minha tese como trazer outros olhares para minha prática. Esta-
mos em constante processo de construção, acomodar-se não é uma opção. 

Nestes 6 anos de Colégio Pedro II, pude investir em diversas partes 
de mim, pude novamente propiciar aos meus alunos o trabalho de ateliê, 
aprender mais sobre arte africana, indígena e popular, descentrar meu olhar 
e tornar minhas práticas mais multiculturais e menos eurocêntricas, discutir 
com meus alunos os significados da cultura visual em suas vidas e trabalhar 
despertando, em suas produções poéticas individuais, a valorização do dese-
nho e a fuga dos estereótipos. Ao jogar nossos planejamentos fora, ano a 
ano, como sugeriria minha coordenadora, fomos capazes de trabalhar com 
cinema, fotografia, pintura, escultura e colagem das mais diversas formas 
e nos mais diversos suportes. Fiz papel marchê, usamos sabão, papelão, 
encáustica como cera derretida, câmeras de celulares, telas, caixas de areia 
e o próprio corpo. Tudo isso pensando não apenas no currículo, mas na 
construção do sujeito que, antes de tudo, pede atenção, carinho e afeto, 
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quer ter seu trabalho reconhecido, quer ser chamado pelo nome e ser lem-
brado. Neste colégio, pude me reconectar com a minha melhor versão e 
entender que posso me reinventar sempre que desejar, mudando de cam-
pus, atuando na especialização, recebendo licenciandos de prática de ensino 
ou criando projetos de pesquisa. Pude e posso diariamente retribuir todo 
o ensinamento e investimento feito em mim, dando aos meus alunos o 
melhor exemplo possível e sendo para eles ao menos metade do que meus 
professores foram para mim. 

Com onze anos de formada, foi possível ter mais certeza ainda 
que meu lugar é a escola pública. Hoje, doutora em educação (Vieira, 
2019), professora da especialização em ensino de Artes Visuais do Colé-
gio Pedro II, coordenadora de artes visuais do Campus Engenho Novo 
I, olho meus retalhos e penso que muitos outros ainda serão costurados.  
Desejo que, nas próximas décadas de sala de aula, não me falte a vontade 
e a coragem de me reinventar e o brilho no olhar que só meus alunos são 
capazes de propiciar.

Figura 3 – Momentos artísticos-pedagógicos - Colégio Pedro II.      
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Fonte: Arquivo Pessoal
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5. VIVÊNCIAS LÚDICO-CRIADORAS DO FAZER 
ARTÍSTICO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
ESCOLAR

Marta Guedes - (SME-RJ/UFRJ)

Introdução

“Se compreendermos a criação, em seu sentido psicológico 
verdadeiro, como a criação do novo, será fácil chegar à conclusão 
de que a criação é o destino de todos, em maior ou menor grau:

 ela também é uma companheira normal e constante do 
desenvolvimento infantil.”

(Vygotsky, 2009, p. 51)

O presente capítulo narra minha experiência como professora de 
Educação Física no ensino fundamental, formulando uma metodologia 
de trabalho docente que articula três diferentes áreas de conhecimento: 
Educação Física, Teatro e Psicomotricidade. Intitulada Vivências Lúdico-
-Criadoras do Fazer Artístico, essa construção se dá pelo conceito de Imagem 
Corporal que permeia as diferentes áreas. 

Por Vivências Lúdico-Criadoras do Fazer Artístico quero dizer aque-
las atividades que não se ocupam somente do intelecto ou dos músculos 
separadamente, mas que os concebe de modo integral, diferenciando o 
ato puramente motor do ato motor subjetivado. O corpo ainda é visto 
no ambiente escolar pela sua dualidade corpo/mente. As construções de 
conhecimento valorizadas pela escola são apenas, ou majoritariamente, 
aquelas que acontecem pelas ações puramente cognitivas desvinculadas da 
ação corporal; como se a aprendizagem, e mesmo a inteligência, limitas-
sem-se tão somente a operações mentais abstratas. A instituição escolar, 
principalmente no ensino fundamental, parece ainda não conseguir incor-
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porar nas suas práticas cotidianas as vivências corporais; essa corporeidade 
não permeia os diversos conteúdos das disciplinas.

Constitui prova concreta desta cultura de separação corpo/mente, o 
próprio caráter facultativo da prática da Educação Física escolar, que consta 
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) em determinadas situa-
ções. O artigo 26 da LDB diz respeito ao currículo da educação básica nos 
níveis Fundamental e Médio. Em seu terceiro parágrafo, menciona a Edu-
cação Física, integrada à proposta pedagógica da escola, como componente 
curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa, 
entre outras, ao aluno que seja portador de afecções congênitas ou adquiri-
das, infecções, traumatismos ou outras condições mórbidas, determinados 
distúrbios agudos ou agudizados.

Essa prática facultativa em determinados casos parece expressar uma 
visão tecnicista da Educação Física, que enfatiza a dimensão biológica do 
ser humano, com ênfase nas atividades práticas de rendimento, como por 
exemplo, os esportes competitivos; e a preocupação com as questões físicas 
corporais em detrimento de vivências sensoriais e atividades que orientem 
a uma formação crítica e reflexiva do sujeito.

A dualidade corpo/mente, que é percebida no ambiente escolar, 
aparece nitidamente quando acontecem frequentes tentativas de exclusão 
de estudantes das aulas de Educação Física por parte de seus professores 
de sala de aula, como forma de punição por comportamento dito como 
inadequado, ou dificuldades de aprendizagem. Essa prática, bastante fre-
quente, parece demonstrar uma cultura escolar de crença na imobilidade 
do corpo do estudante como condição para a aprendizagem, enquanto a 
sua “cabeça” seria o agente fundamental para os processos cognitivos. Já 
na prática da Educação Física escolar, esse corpo parece ser percebido 
“sem cabeça”.

Na escola, as atividades do brincar aparecem como atividades de 
menor importância e restritas a determinados espaços, entre eles o da Edu-
cação Física, que muitas vezes é confundido com recreação ou até mesmo 
com o momento do recreio. Muitas vezes as aulas de Educação Física são, por 
exemplo, interrompidas para retirada de alguma criança que não cumpriu 
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alguma tarefa julgada mais importante do que “brincar”, pelas suas profes-
soras de turma. Em contrapartida, nas aulas de “sala de aula”, é imposto às 
crianças um comportamento de imobilidade corporal; a própria disposição 
das carteiras escolares enfileiradas, como ainda é costume na maioria das 
escolas brasileiras, demonstra essa estrutura corporal paralisante.

Além da imobilidade corporal imposta a escola também cerceia 
a imaginação. Um exemplo desse cerceamento são os exercícios utiliza-
dos, ainda hoje em algumas escolas, como atividade de aprendizagem da 
leitura/escrita, nos quais o desenho de determinada figura já vem padro-
nizado para a turma colorir a figura. Colorir de acordo com a “realidade”; 
se uma árvore, por exemplo, é pintada da cor rosa pela criança, esta pode 
imediatamente ser tolhida pelo adulto, que a julga como errada, pois as 
árvores têm seu tronco da cor marrom. Neste caso, não se leva em conta 
a imaginação infantil que talvez perceba a árvore desta forma ou queira 
expressá-la assim. Desde cedo, a instituição escolar parece ir padroni-
zando os comportamentos e tolhendo a criatividade e a singularidade 
dos estudantes, ao impor padrões pré-estabelecidos. É importante dei-
xar claro que as imposições a que nos referimos (imobilidade corporal 
e cerceamento da imaginação) se diferenciam do que entendemos como 
sendo um dos importantes papéis da escola: o de promover a inserção 
das crianças no mundo social, para o qual se faz necessária certa ordem e 
padronização de comportamentos em torno de princípios éticos impres-
cindíveis à vida em sociedade.

Os estudos da Psicomotricidade (Ferreira, 2000, 2002, 2007, 2010) 
demonstram que a marca característica da criança na educação fundamen-
tal é a intensidade da atividade motora e a fantasia, ficando difícil, para os 
profissionais que atuam nesta área, a compreensão da imobilidade corporal 
a que as crianças se acham expostas quando ingressam na escola; justa-
mente na idade em que a especialidade delas é o movimento, a fantasia e 
o brincar.  Vale lembrar que psicomotricidade é a ciência que tem como 
objeto o homem a partir de seu corpo em movimento e em relação ao seu 
mundo interno e externo, bem como sua possibilidade de perceber, atuar, 
agir com os outros, com os objetos e consigo mesmo.
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A formulação de uma metodologia própria na minha prática pro-
fissional da Educação Física escolar teve início a partir da minha docência 
em uma escola de ensino fundamental na favela da Cidade de Deus1 (Rio 
de Janeiro/RJ) em 2000. É importante salientar que, no final do século 
XIX a ordem era higienizar e modernizar. O prefeito do Rio de Janeiro, 
Pereira Passos (1902-1906) acabou com centenas de habitações populares, 
“naquilo que veio a ser conhecido como ‘bota-abaixo’, ou seja, a destruição 
de cortiços e estalagens, vistas como os grandes focos das epidemias que 
afetavam a cidade. O cortiço sai de cena e as favelas assumem o protago-
nismo. (Lacerda, 2016, p. 23). A primeira favela teria sido no Morro da 
Providência, justamente para que seus ocupantes se mantivessem próximos 
aos seus locais de trabalho; os barracos eram construídos com as sobras 
de demolição dos cortiços e estalagens. O termo “favela” foi trazido pelos 
ex-combatentes da Guerra de Canudos (1896-1897) que, ao retornarem ao 
Rio de janeiro, instalaram-se também nas encostas atrás de onde se loca-
lizava o antigo Ministério da Guerra. Os soldados logo associariam seu 
novo local de moradia aos morros da região do sertão da Bahia, de onde 
regressavam, onde os morros eram cobertos por uma vegetação de nome 
justamente favela (Jathropa phyllaconcha). Não tardou para o morro começar 
a ser conhecido como Morro da favela (Gonçalves, 2013). 

Encontrava uma grande dificuldade nas atividades tradicionais da 
Educação Física que envolvem jogos de competição acirrada, por causa de 
situações intensas de agressividade entre as crianças. Na época, estava cur-
sando a pós-graduação em Educação Psicomotora e, como também tenho 
formação em Teatro, encontrei a possibilidade da união dessas três diferen-
tes áreas do conhecimento, principalmente a partir do conceito de Imagem 
Corporal. Em consonância com Ferreira (2002), trata-se da representa-
ção mental que cada um tem de si. É totalmente inconsciente e fruto do 
desenvolvimento das sensações e percepções relativas ao seu próprio corpo 
integradas aos sentimentos. Com o passar dos anos, essa metodologia foi 
se desenvolvendo, tornando-se inclusive objeto de estudo no Mestrado em 

1 Para outras informações, ver Lacerda, 2016.
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Educação – PPGE/UFRJ, sob a orientação do LaPEADE (Laboratório de 
Pesquisa, Estudos e Apoio à Participação e à Diversidade em Educação). 
Desde então, esta metodologia vem sendo intitulada como: Vivências 
Lúdico-Criadoras do Fazer Artístico. Em 2017 ingresso no doutorado deste 
mesmo programa, desta feita, sob a orientação do CINEAD (Cinema 
para Aprender e Desaprender) a fim de pesquisar o que pode um projeto 
de cinema na escola da favela quando pesquisa a história deste local.

O mapa a seguir busca situar o leitor no que se refere às localidades 
citadas ao longo desse capítulo.

Figura 1 – Mapa da cidade do Rio de Janeiro e das localidades citadas no 
texto, a saber: 1: Antares; 2: Cidade de Deus; 3: Parada de Lucas; 4: Com-
plexo do Alemão; 5: Fundação FIOCRUZ; 6: Museu de Arte Moderna 
do Rio de Janeiro; 7: Faculdade de Educação da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro; 8: Pavão-Pavãozinho; 9: Rocinha; 10: Vidigal.

Fonte: Google Maps™. 25 jul. 2019

Cena I: Favela da Cidade de Deus

Muitas vezes, as crianças chegavam à escola municipal em que eu 
trabalhava na favela da Cidade de Deus, sem terem feito uma refeição. 
Às vezes, chegavam descalças. Outras vezes, não tinham dormido pelos 
tiroteios constantes - a famosa “guerra do tráfico”. Muitas apanhavam da 
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família, olhos inchados, hematomas, escoriações diversas. Chegavam às 
aulas de Educação Física depois de horas de imobilidade, agitadas, tensas, 
agressivas, competitivas e frustradas. Haviam ficado muito tempo sentadas, 
imóveis, tentando em vão prestar atenção ao que as professoras falavam... 
Como poderiam? Algumas não apareciam para as atividades por estarem 
de “castigo”, pois muitas professoras impediam as crianças de assistirem às 
aulas de Educação Física, como forma de punição.

Entendendo a inclusão sempre como um processo, uma vez que 
inclusão e exclusão são conceitos intrinsecamente ligados; e pensando a 
Educação como uma das principais fontes de transformação social procu-
rei, com a união de três diferentes áreas do conhecimento: Educação Física, 
Teatro e Psicomotricidade, uma proposta de atividade menos excludente, 
que respeitasse a diversidade dos grupos pela possibilidade de expressão da 
nossa maneira subjetiva e singular de existir. 

Consonante com os estudos de Santos (2006), a inclusão em educa-
ção se dá como um processo contínuo de garantia da participação máxima 
do indivíduo em todas as esferas da sua vida. O arcabouço teórico proposto 
por ela compreende o conceito de Inclusão em Educação propondo uma 
estrutura conceitual baseada em três dimensões: a da construção de culturas, 
a do desenvolvimento de políticas, e a da orquestração das práticas. Essas três 
dimensões tanto podem constituir-se como estruturas explicativas quanto 
aplicativas ou ainda interventivas, se tomadas como relativas à identificação 
dos processos de exclusão e aos processos de movimentos pela inclusão em 
qualquer instância. Na dimensão das culturas, consideram-se os valores, as 
percepções, as representações, as crenças sobre os processos de inclusão/
exclusão, fundamentais a alguém, a uma instituição ou a um sistema. A 
dimensão das políticas engloba todas as intenções explícitas que orientam 
nossas ações, e a dimensão das práticas é da ordem do que efetivamente 
fazemos no cotidiano a respeito das exclusões identificadas e de como pro-
mover a inclusão (Santos, 2006, p. 81).

Inclusão não é a proposta de um estado ao qual se quer chegar. Também 
não se resume na simples inserção de pessoas deficientes no mundo do 
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qual têm sido geralmente privados. Inclusão é um processo que reitera 
princípios democráticos de participação social plena. Neste sentido, a 
inclusão não se resume a uma ou algumas áreas da vida humana, como, 
por exemplo, saúde, lazer ou educação. Ela é uma luta, um movimento 
que tem por essência estar presente em todas as áreas da vida humana, 
inclusive a educacional. Inclusão refere-se, portanto, a todos os esforços 
no sentido de garantia da participação máxima de qualquer cidadão em 
qualquer arena da sociedade em que viva, à qual ele tem direito, e sobre 
a qual ele tem deveres. 

Desta forma, quando encontrei grande dificuldade, na Cidade de 
Deus, para trabalhar com as atividades tradicionais da Educação Física 
que envolvem jogos de competição acirrada, em disputas provocantes, 
onde poucos vencem e muitos são derrotados; podendo ser derrotados 
enquanto times (voleibol, futebol, queimado...), ou individualmente 
(atletismo, jogos e contestes como por ex: dança das cadeiras...) é que 
ocorreu-me a ideia de juntar diferentes áreas de conhecimento no fazer 
docente da educação física escolar. Assim, muitas crianças que já se viam 
de algum modo excluídas, inclusive dentro da instituição escolar e que se 
encontravam, mais uma vez, em situação de disputa e de possível exclusão, 
podiam ter a oportunidade de uma prática corporal cooperativa e não 
competitiva. Consubstanciada pela noção de Imagem Corporal, as ativida-
des do fazer teatral passaram a fazer parte das minhas aulas de Educação 
Física. Como lembra Guedes (2007, p. 265),

Não tinha a atenção deles, ficava exaurida quando tentava contê-los 
pela minha fala; quando conseguia ser ouvida e ter a proposta do jogo 
validada, tinha de lidar com a enorme frustração da derrota de muitos 
alunos que enfrentavam mais uma vez a exclusão. Foi então que resolvi 
pôr em prática o “fazer teatral”. Comecei pela turma mais conflituosa a 
“famigerada progressão”, composta de alunos que não acompanhavam 
o ciclo normal em virtude da faixa etária avançada para o nível corres-
pondente. A ideia era um trabalho voltado para o movimento espontâ-
neo. A fala viria a partir do vivenciado. 
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Começamos com uma atividade do fazer teatral conhecida como 
“A Máquina”. Consistia na participação de cada jovem, que fazia um 
movimento que pudesse se integrar ao movimento do colega, montando-se 
uma engrenagem. Não podiam se esbarrar e tinham que se completar em 
cooperação. O resultado imediato foi um sucesso; formaram uma enorme 
engrenagem, com uma riqueza de movimentos e um tamanho envolvimento 
emocional, tornando possível o desenvolvimento e o desdobramento 
dessa atividade em tantas outras inimagináveis. As aulas passaram a ser 
relações, trocas, descobertas de ambos os lados. Às vezes, era eu quem 
sugeria atividades, e outras vezes, eram eles que me surpreendiam com 
suas propostas. A relação assimétrica professor detentor de um saber e aluno 
receptáculo deste saber foi sendo alterada. Por vezes, cheguei à escola com uma 
proposta de atividade, um jogo, uma improvisação teatral, por exemplo, que 
foi sendo alterada pelos alunos, ou até mesmo completamente modificada 
durante a vivência do processo. Como, por exemplo, em uma atividade 
em que propus colocar fitas crepe na boca das crianças do terceiro ano do 
ensino fundamental para que explorássemos a expressão corporal ao som de 
músicas variadas e sem a utilização da fala. Visava uma forte concentração 
no trabalho corporal sem linguagem oral.  Durante o processo, muitas 
vezes as crianças vinham repor as fitas crepes que se soltavam de suas bocas. 
Algumas começaram a pegar essas fitas crepes soltas que caiam pelo chão 
e a grudá-las pelos seus corpos. Em pouco tempo, tínhamos um grupo de 
crianças dançando como “robôs”. Rapidamente, toda a turma aderiu a ideia 
e lá estavam a trabalhar seus corpos como autômatos. Não restou fita crepe 
para contar história; em compensação, o coletivo trabalhava em profunda 
sintonia, com grande empolgação, atenção e imaginação corporal. As ideias 
de alguns estudantes foram naturalmente incorporadas pelo grupo na 
trajetória da experimentação.

As atividades aconteciam no pátio interno da escola, e a toda hora 
passava alguém, alguma turma, direção, professores etc. O que antes 
contribuía para a dispersão, agora era fator de motivação. Havia público, 
plateia, havia quem prestasse atenção ao que fazíamos, e aplaudisse o grupo 
como tal. O simples fato de dispormo-nos numa relação palco-plateia, por si 
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só propiciava a participação de um complicadíssimo aparato neuronal capaz 
de envolver várias representações dispositivas em nosso cérebro, conforme 
nos demonstram as teorias de Vigotski (2004) acerca da atividade nervosa 
superior. O desenvolvimento da aprendizagem escolar varia de acordo 
com o ambiente que envolve a criança, estando diretamente relacionado 
à imaginação, ao movimento e à afetividade. Consonante com o autor, o 
processo de apropriação do conhecimento se realiza no desenvolvimento 
de relações reais, efetivas, do sujeito com o mundo, nas condições histórico-
sociais concretas nas quais ele está inserido, e no modo como sua vida se 
forma nessas condições.

A atividade criadora da imaginação é proporcional à riqueza e à 
variedade da experiência acumulada pelo homem, porque essa experiência 
é o material com que ele edifica sua fantasia. A imaginação não trabalha 
livremente, mas guiada por experiências anteriores e também pela capa-
cidade de imaginar o que não presenciou; apenas baseando-se em relatos 
pode-se, com a ajuda da imaginação, ampliar experiências históricas e 
sociais passadas (Vigotski, 2009, p. 23). 

Quando, baseando-me em estudos e relatos de historiadores ou aventu-
reiros, componho para mim mesmo um quadro da Grande Revolução 
Francesa ou do deserto africano, em ambos o quadro resulta da ativi-
dade de criação da imaginação. Ela não reproduz o que foi percebido 
por mim numa experiência anterior, mas cria novas combinações dessa 
experiência. 

Na formulação de sua teoria em relação à arte e à imaginação na 
infância, Vigotski (2009) destaca a importância da dramatização, pois esta 
atividade está diretamente relacionada à brincadeira mais que qualquer 
outro tipo de criação. É a partir desta que a criança se apropria de diversos 
papeis sociais, inventando situações imaginárias nas quais exercita diversas 
funções, assumindo as mais variadas posições e, a partir daí, pode reelabo-
rar situações vivenciadas anteriormente, dando-lhe novo significado. Ainda 
segundo o autor (2009, p. 98), é sob a forma dramática que se concre-
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tiza com maior clareza o círculo completo da imaginação de que falamos 
anteriormente.

Aqui, a imagem criada com elementos da realidade encarna-se e reali-
za-se de novo na realidade, mesmo que de forma condicional; o impul-
so para a ação, para esse encarnar-se, para a realização, que está contido 
no processo de imaginar encontra aqui a sua efetivação completa. 

Foi assim que, aos poucos, fui desenvolvendo uma metodologia com 
união dos saberes dessas três diferentes áreas, tendo como ponto de interse-
ção o conceito de Imagem Corporal. Por meio da imaginação, ia colocando 
em cena o exercício da função motora. Esse fazer artístico pela utilização 
de exercícios, jogos e técnicas, mobilizava as dimensões simbólica, afetiva e 
cognitiva da criança, potencializando não só o uso da palavra, mas também 
da imagem e do som, possibilitando, então, a representação da realidade a 
partir da perspectiva dos sujeitos envolvidos na ação. Essas atividades basea-
das neste agir subjetivado relacionavam diretamente a criação artística com 
a vivência pessoal das crianças e jovens. Pelas atividades do faz de conta, o 
corpo ia vivenciando as diversas imagens, incorporando propriedades de 
objetos, movimentos e pessoas, passando a ser local de realização das ações 
imaginadas. Neste processo, a imagem corporal encontrava-se em fruição. 

Em consonância com Ferreira (2002), a Imagem Corporal é a repre-
sentação mental que cada um tem de si; enquanto o Esquema corporal se dá 
de uma forma consciente, a Imagem Corporal é totalmente inconsciente 
e será fruto do desenvolvimento das sensações e percepções relativas ao 
seu próprio corpo integradas aos sentimentos. Segundo Ferreira (2002), 
o Esquema Corporal é a noção que a pessoa tem do conjunto do seu corpo 
em todas as manifestações do movimento e em estado de repouso, integra-
dos ao meio ambiente e aos espaços envolventes dos objetos e das pessoas. 
É o resultado das experiências do corpo desde o nascimento, e elemento 
indispensável para formação da personalidade. A criança passa por várias 
fases, estruturando seu esquema corporal. Progressivamente, ela se descobre 
reconhecendo-se diferente do outro, dos objetos, do tempo e do espaço, 
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passando então a ter consciência de seu próprio corpo, das partes que o 
compõem, dos movimentos, das posturas e dos gestos que marcam sua pre-
sença no mundo.     

A primeira Imagem da criança é a imagem do corpo do outro. Pode-
mos exemplificar essa noção a partir da dor, conforme Levin (2002, p. 23):

É ao Outro materno a quem primeiro doerá a dor do bebê; a primeira 
instância da dor da criança passará pela dor que interpretará e deco-
dificará o Outro como se fosse ele. A mãe sente a dor do bebê como 
própria e é desde sua dor que decodificará a da criança. 

Primeiramente, a criança incorpora o registro da dor do outro que lhe 
confere um sentido possível à vivência corporal. Nesse processo, a criança 
passa do “me dói” materno ao “dói a mim”, onde conjugará sua sensibilidade 
proprioceptiva, interoceptiva e cinestésica, na imagem corporal de si, for-
mando seu imaginário “eu” e, com ele, a possibilidade de registro corporal 
da dor. A primeira imagem do corpo da criança é a imagem do corpo do 
outro; sendo assim, a criança ingressaria na cultura por meio da demanda e 
do desejo do outro que o constitui.

 A Imagem Corporal seria uma representação produzida sob um 
contexto sócio-histórico, sendo fruto da experiência individual. Imagem e 
esquema corporal são constituídos a partir da articulação entre significado 
e sentido. Contribuem para esta construção as experiências vividas em toda 
sua dimensão sensorial: imagens olfativas, cinestésicas, visuais, gustativas, 
táteis e auditivas. A conexão entre inteligência prática, sensório-motricidade 
e emoção, por um lado, e o campo dos signos e da linguagem, por outro, é 
que permitiria a internalização dos conceitos de si, do outro e do mundo. 
Como ensina Ferreira (2002, p. 15),

A função imaginária é determinante para a construção de toda a ativi-
dade mental e da representação da realidade interna e externa. A ima-
gem corporal, como um produto imaginário, tem também sua origem 
na interação entre a atividade sensório-motora do bebê e o campo da 
linguagem, que é eminentemente cultural. Sendo assim, a percepção 
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de si e do seu corpo passa pela representação que cada sujeito vai fazer 
para si na sua relação com o outro, por meio dos signos e a partir da sua 
própria experiência. 

Para a psicanálise, “O Eu é, antes de tudo, um eu corporal” (Fer-
reira, 2002, p. 17), se desenvolvendo a partir das sensações corporais. É no 
próprio corpo que nascem as primeiras sensações de prazer e desprazer e 
instauram no psiquismo o princípio do prazer, que é tendência de buscar o 
prazer e evitar, o quanto possível, o desprazer. O corpo é objeto de desejo 
e de investimento pulsional, vivido como o primeiro objeto de prazer, pro-
porcionando uma satisfação intensa, que vai resultar num sentimento de 
completude, o narcisismo. Esse momento do desenvolvimento humano é 
diferenciado, puro corpo sem representações, sendo mapeado, desenhado 
por sensações e percepções, organizando uma unidade corporal e criando 
as primeiras representações mentais necessárias à constituição do esquema 
corporal. A imagem corporal seria, então, o resultado das representações 
mentais do corpo.

Para Lapierre (1984), tanto o inconsciente quanto o consciente se 
modelam a partir do vivenciado. As sensações iniciais que o feto regis-
tra a partir da formação do seu sistema nervoso são do tipo fusional.  A 
criança vive num estado de indiferenciação total; ela é parte não separada 
do corpo da mãe. Assim, o “eu corporal” não pode existir enquanto espaço 
separado. Está em completude.  Não é nada e é tudo! Após o nascimento, 
o recém-nascido fica mutilado de tudo que envolvia e protegia seu corpo 
e que fazia parte integrante da sua totalidade, da sua plenitude fusional. 
Cria-se, desse modo, um “vazio”, uma não completude. O lactente só sobre-
vive graças ao corpo do outro. Assim sendo, a criança não encontra certa 
plenitude fusional senão em contato de todo o seu corpo com o corpo do 
outro (geralmente a mãe ou o pai) ou qualquer corpo que a deseja. Para que 
esse contato seja fusional, é preciso que a qualidade deste contato permita 
à criança investir no corpo do adulto como parte dele mesmo. A fusão só 
é satisfatória no momento em que há compenetração recíproca, desejo e 
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prazer mútuos. Esse diálogo corporal tônico é fundamental e sua qualidade 
vai influenciar todo o futuro da criança.

É essa plenitude de um corpo fusional alternada com as experiências 
motoras e táteis de seus primeiros meses de vida que virão a favorecer 
o acesso a uma imagem formada e coerente do “eu corporal”. Lapierre 
(1984) defende que, na realidade fisiológica, todas as percepções são de 
natureza proprioceptiva, mesmo sendo elas de origem exterior ao corpo. 
Por ex.: no momento em que reconhecemos um objeto pelo tato, o que 
percebemos não é o objeto em si, mas as sensações corporais que este 
objeto provoca ao nível da pele, da posição e do movimento dos dedos etc.  
É a experiência que nos permite projetar essas sensações corporais para 
fora e identificar o objeto em função da concordância de nossas experiên-
cias anteriores visuais e táteis. O bebê não pode ter uma imagem global 
de seu corpo, pode menos ainda perceber uma imagem global dos objetos 
e particularmente do corpo do outro. É a permanência e a continuidade 
das percepções de origem interna e a intermitência, assim como a varie-
dade das percepções de origem externa, que vão aos poucos criar um “eu 
permanente” e um “não-eu flutuante”.

Sendo assim, para Lapierre (1984), é a partir do momento em que a 
criança une e separa seu corpo do corpo do outro, que seu comportamento 
muda profundamente, é ela que vem se aninhar no corpo do adulto; quer 
“tomar”, possuir o corpo da mãe, complemento indispensável à sua falta! 
Para esse autor, é justamente devido a essa impossibilidade de possuir total 
e definitivamente esse corpo, que vai contribuir ao nascimento da agressivi-
dade.  A estruturação da Imagem Corporal está diretamente relacionada 
ao objeto de amor investido na relação, ou seja, a ação do sujeito e a ação do 
outro são uma só e mesma ação, em que se pode afirmar que a imagem do 
corpo depende, compreende e se completa na imagem do corpo do outro e 
dos que nos rodeiam e envolvem. Desta forma, a Imagem Corporal já poderia 
começar a existir antes mesmo da concepção do sujeito, pois já viria inscrita 
no desejo de seus pais; sua construção é um processo contínuo, onde ela se 
molda e é moldada por meio das relações, do meio e das circunstâncias. 
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Assim, imbuída da noção de que a formação de nossa Imagem Cor-
poral se constrói em nossas relações com os outros, com os objetos e com o 
meio, sendo um processo em permanente elaboração; é que fui tecendo os 
saberes da Educação Física (licenciatura plena) com os saberes do Teatro 
(apreendidos sobretudo com os diretores Maria Clara Machado e Antônio 
Abujamra). Os anos 2000 marcam o início desta caminhada pedagógica.

Cena II: O Barco na Rocinha - desejo da pesquisa

Seis anos após o início desta formulação e já tendo feito um traba-
lho com essa metodologia para o Centro Latino-Americano de Estudos 
da Violência Jorge Carelli (CLAVES) da Fundação Oswaldo Cruz (FIO-
CRUZ), fui convidada a participar de um projeto da Prefeitura do Rio de 
Janeiro em um Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) na favela da 
Rocinha, com a finalidade de estender o horário escolar para turno integral.  
Em 2005, montei e dirigi o espetáculo teatral O Olho do Furacão a partir da 
pesquisa sobre Resiliência e Violência com jovens de escolas públicas de 
São Gonçalo/RJ. A pesquisa foi desenvolvida sob a coordenação de Simone 
Gonçalves de Assis, do Centro Latino-Americano de Estudos da Violência 
Jorge Carelli/Fundação Oswaldo Cruz. O espetáculo teatral foi concebido 
em parceria com Martha Ribeiro, que escreveu o texto a partir das falas dos 
jovens pesquisados, e Johayne Hildefonso, que dividiu a direção comigo. A 
peça teatral contou com a participação dos atores Chico Olliveira; Darla 
Féer; Juliano Antunes; Patricia Micelli; Helena Machado e foi apresentada 
em 14 escolas de São Gonçalo e na Fundação Gol de Letra

É importante contextualizar que os CIEPs foram concebidos por 
Darcy Ribeiro e inaugurados na gestão do Governador Leonel Brizola no 
Estado do Rio de Janeiro (1983/87 e 1991/94). Projetados pelo arquiteto 
Oscar Niemeyer e construídos em concreto pré-moldado, eram previs-
tos para atingir a capacidade máxima de 1.000 (mil) alunos, em horário 
integral. Durante 9 horas por dia, os alunos recebiam, além das atividades 
pedagógicas e de todo material escolar necessário, alimentação e assistên-
cia médico-odontológica. Os CIEPS eram equipados com salas de leitura, 
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área de esportes, consultório médico-odontológico e refeitório. Além das 
atividades do período integral, atendiam em horário noturno a pequenas 
turmas (10/15 alunos) de adolescentes e jovens entre 15-20 anos para cur-
sos compactos de alfabetização. Também como uma experiência pioneira, 
cada CIEP abrigaria, como residentes, menores pobres da comunidade, 
que seriam assistidos por casais selecionados para acompanhá-los e orien-
tá-los. Dois apartamentos amplos por CIEP estavam previstos no projeto 
de Oscar Niemayer para abrigar esses jovens, sob a responsabilidade deste 
casal, que faria às vezes dos pais ou responsáveis, quando estes jovens não 
contassem com o apoio das famílias de origem. Desta forma, a proposta dos 
CIEPs, além de contar com as atividades específicas das escolas regulares 
de primeiro grau, tinha funções mais amplas como centro comunitário de 
Educação, de Cultura e de Lazer, abertos também à comunidade na qual 
estavam inseridos. Sua localização tinha relação direta com as concentra-
ções populacionais de baixa-renda. Ao todo, nas duas gestões do governador 
Brizola, foram construídos 500 CIEPs distribuídos por diferentes municí-
pios do estado. Para outras informações, ver Ribeiro (1986).

Nesta ocasião, a experiência de uma Vivência Lúdico-Criadora do 
Fazer Artístico consistia em transformarmos velhos colchões em um grande 
barco, onde toda turma estaria fazendo uma viagem marítima e, de repente 
algo aconteceria. Confirmou-se o potencial dessa metodologia em possibi-
litar a expressão de estados e vivências subjetivas, acirrando meu desejo em 
pesquisar o que essas Vivências provocavam nas crianças e, em especial, nas 
crianças com dificuldades de aprendizagem. 

O Barco: a vivência consistia em transformar velhos colchões em um 
grande barco, onde o coletivo da turma (segundo ano do ensino fundamen-
tal) faria uma viagem marítima na qual deveria acontecer um imprevisto. 
A atividade se desenrolou com o estímulo de uma música de hip-hop, cuja 
introdução trazia acordes e gritos que pediam socorro, sugerindo um sen-
timento de medo. Essa introdução durava um minuto aproximadamente, e 
depois a música seguia no ritmo hip-hop bem animado e completamente 
distinto da introdução, por mais seis minutos. A escolha dessa música em 
especial foi determinada pela intenção de fornecer um mote emocional 
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para a ocorrência de um imprevisto na viagem marítima, que aconteceria 
no decorrer da viagem/improvisação sem pré-combinação anterior: o único 
objetivo era sensibilizar as crianças, por meio da música, para uma impro-
visação teatral que se desenvolveria na vivência coletiva. 

As crianças realizaram, então, uma improvisação e agiram virando 
o barco, algumas morrendo afogadas, outras nadando até a praia, outras 
sendo comidas por tubarões e outras ainda conseguindo desvirar o barco, 
consertá-lo e prosseguir viagem. Experimentavam, com seus corpos em 
movimento, todas essas situações.

Após a vivência, as crianças foram narrando suas impressões e sen-
timentos, o que havia sido interessante etc. Inesperadamente, de forma 
bastante intensa e por vezes caótica, a narração extrapolou a experiência 
do barco, recaindo no cotidiano violento de suas vidas na favela. Elas trou-
xeram como relato narrativo a verbalização do sentimento de medo que 
as dominava quando tiroteios advindos da problemática econômico-social 
aconteciam. 

Relataram que, durante os constantes tiroteios, elas se escondiam 
debaixo da cama ou atrás da geladeira; outras disseram que ficavam apavoradas 
se seus pais ainda não houvessem retornado do trabalho e então os aguar-
davam na janela; outras diziam que sentiam dor de barriga, que choravam 
etc. Uma das crianças chorava enquanto narrava sua história. Vale destacar 
que os relatos, em momento algum, mencionaram a atividade do barco, 
mas referiam-se à realidade cotidiana dos tiroteios e do medo reprimido. 

Durante alguns meses, ao chegar à escola, as crianças desta turma já 
corriam em minha direção pedindo a “música do medo”. Pareciam preci-
sar “exorcizar” certos sentimentos... Esta turma, que era considerada pela 
equipe escolar como “muito agitada”, recebeu comentários posteriores, por 
parte dessa mesma equipe, de “melhoria” no comportamento agressivo.

Será que, por meio de uma Vivência Lúdico-Criadora do Fazer Artís-
tico, ao sentirem a sensação de medo, puderam relacionar ao que sentiam 
nessas situações reais de tiroteio e, então nomear, seus sentimentos? Será 
que falar, poder falar desse medo o ressignificava? Será que, ao verbalizá-lo, 
diminuía? Será que a palavra medo, uma vez proferida, podia voltar modi-
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ficada para o interior do pensamento dessas crianças? Será que falar dessa 
situação melhorava a agressividade que fazia parte do contexto cotidiano 
desta turma? Melhorar essa agressividade influenciaria no processo ensi-
no-aprendizagem dessas crianças? Seria, essa agressividade, uma resposta 
orgânica ao medo vivenciado quase que diariamente pela situação desu-
mana em que se encontravam; se encontram? Será que as ciências humanas, 
calcadas no modelo positivista, podem responder a essa questão? 

Neste sentido, Bakhtin (1997) nos ajuda a pensar que a tomada de 
consciência de uma sensação qualquer, mesmo confusa, não dispensa uma 
expressão ideológica.  O lugar do sujeito e da constituição da subjetividade 
na obra deste autor apreende o indivíduo não no seu isolamento idealista, 
nem na absolutização do individual, mas no concreto das relações sociais e a 
partir delas. Ainda de acordo com o autor, “as ciências exatas são uma forma 
monológica de conhecimento: o intelecto contempla uma coisa e pronun-
cia-se sobre ela” (Bakhtin, 1997, p. 403). Desta forma, qualquer objeto de 
conhecimento pode ser percebido a título de coisa, inclusive o homem; mas, 
enquanto sujeito, o homem não pode ser percebido a título de coisa, pois 
simplesmente, como tal, está impossibilitado de ficar mudo.  O conheci-
mento que se pode ter do sujeito só pode ser dialógico (1997, p. 402).

Uma explicação das estruturas simbólicas tem de entranhar-se na 
infinidade dos sentidos simbólicos: por isso não pode tornar-se uma 
ciência na acepção desta palavra quando se trata de ciências exatas. 
Uma interpretação dos sentidos não pode ser de ordem científica, mas 
mesmo assim conserva seu valor profundamente cognitivo. Pode servir 
diretamente à prática que concerne às coisas. 

Assim, a dialética nasceu do diálogo para retornar ao diálogo num 
nível superior (ao diálogo das pessoas). O texto só vive em contato com outro 
texto (contexto), pois, por trás desse contato, há o contato de pessoas, e não 
de coisas. É neste sentido que Bakthin (1997) traz para o diálogo as ciên-
cias humanas (ciências que tratam do espírito e ciência das letras - onde 
a palavra é, ao mesmo tempo, parte constitutiva delas e objeto comum de 
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estudo), historicidade (caráter imanente, toda palavra - todo signo - de um 
texto conduz para fora dos limites desse texto), e o lugar da filosofia (começa 
onde acaba a exatidão da cientificidade, metalinguagem de todas as ciências). 
Em concordância com ele, a palavra em si já tem um caráter criativo, pois é 
lugar de encontro, de revelação, de iluminação. As influências extratextuais 
têm uma importância especial na evolução do homem, pois essas influências 
se envolvem na palavra (ou noutros signos), e tal palavra é a do outro e, acima 
de tudo, a da mãe. Essa palavra se transformaria, então, dialogicamente, em 
“palavra-pessoa-alheia”, com a ajuda de outras “palavras do outro”; e, só então 
depois, em palavra pessoal.

Bakhtin (1997), a partir da crítica às grandes correntes da linguís-
tica contemporânea, mostra que a linguagem só pode ser analisada na sua 
devida complexidade quando considerada como fenômeno sócioideológico 
e apreendida dialogicamente no fluxo da história. Para ele, toda enunciação 
é um diálogo fazendo parte de um processo de comunicação ininterrupto. 
O discurso verbal é diretamente ligado à vida em si, e não pode ser divor-
ciado dela sem perder sua significação. A característica fundamental do 
dialogismo é conceber a unidade do mundo nas múltiplas vozes que parti-
cipam do diálogo da vida: a polifonia. 

Isso ficou bem claro na minha experiência quando estávamos tra-
balhando sentimentos diversos com uma turma de quinto ano. Pedi a eles 
que se reunissem em grupos e pensassem uma improvisação teatral que 
contextualizasse sentimentos como medo, raiva, alegria etc. Um dos grupos 
improvisou uma cena de sala de aula, cada um interpretava um estudante 
e um deles era o professor. As falas expressavam diferentes “vozes” do uni-
verso escolar e extraescolar. Algumas expressavam o preconceito vivenciado 
na escola, como por exemplo “a professora de matemática não gosta de mim 
porque sou negra”. Outras expressavam maneiras de ver a divisão de classes: 
“aqui ameaçamos de queimar os carros dos professores, mas na escola de 
bacana os alunos também ameaçam dizendo que são seus pais que pagam 
o salário dos professores e, portanto, podem demitir vocês!”. O professor 
pedia calma e expressava seu ponto de vista, argumentando que estava ali 
para dar o “conteúdo”. Uma menina dizia que a mãe dela mandava aprovei-
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tar muito a escola porque ela mesma não tinha tido essa oportunidade. Um 
aluno também pedia calma e dizia que precisavam de aulas que “fizessem 
pensar”. Uma verdadeira polifonia, não roteirizada, múltiplas vozes expres-
sas a partir da mobilização de um sentimento.

Outro grupo, partindo também do sentimento de medo, trouxe uma 
cena de chacina em um baile funk. A improvisação não tinha falas, apenas 
uma música funk cantada por eles no baile, barulhos de tiro, gritos e choro. 
Demostraram corporalmente o baile, a invasão da polícia com o tiroteio, 
os mortos pelo chão e depois o enterro dos corpos, pelos sobreviventes. Ao 
final da improvisação, que durou aproximadamente três minutos, disse a 
eles que estava “boquiaberta” com tamanho entrosamento, organização e 
dedicação total. Pedi que se sentassem e expressassem em palavras o que 
haviam sentido durante a vivência do processo. Uma jovem disse que, agora, 
podia morrer em paz, pois sabia que alguém ia “se lembrar de enterrá-la”. 
Um rapaz, que havia enterrado sua namorada em cena, disse que apesar de 
viver todos os dias esses episódios de tiroteio na favela onde mora, só ao 
enterrar sua namorada de mentira tinha conseguido chorar de verdade. Eles 
haviam apresentado uma cena plasticamente “perfeita”, a meu ver. Intuo 
que tomaram consciência de sensações diversas a partir da representação do 
concreto das relações sociais em que suas subjetividades se formam. Suas 
narrativas faziam parte do fluxo de suas vidas.

Em sua concepção sobre a epistemologia das ciências humanas, 
Bakhtin (1997) preconiza que a pergunta e a resposta devem ser vistas do 
ponto de vista da terceira consciência e do seu universo neutro, onde tudo 
se despersonaliza e é intercambiável. Perguntas e respostas não pertencem a 
uma mesma relação (categoria) lógica, não podem ser contidas numa única 
e mesma consciência; toda resposta gera uma nova pergunta. “Perguntas e 
respostas supõem uma exotopia recíproca. Se a resposta não dá origem a 
uma nova pergunta, separa-se do diálogo e junta-se a um sistema cognitivo, 
impessoal em sua essência” (p. 411). Em acordo com esse conceito de dia-
logismo de Bakhtin, que se opõe ao monologismo permitindo a polifonia, 
é que percebemos as Vivências Lúdico-Criadoras do Fazer Artístico como um 
espaço de transbordamento de múltiplas vozes que não possuem uma rela-
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ção de preponderância umas sobre as outras, mas, ao contrário, se alternam 
dando lugar a uma criação coletiva que é mais do que o somatório delas, é 
um processo onde a voz de um se subtrai da voz do múltiplo que se instaura 
durante o processo de criação coletiva. A criação verbal aparece como parte 
de um todo, parte natural de uma brincadeira divertida cuja significação 
maior se encontra não no resultado em si, mas principalmente no processo. 
Para Vigotski (2009, p.100), 

Podemos analisar a brincadeira como a forma dramática primeira que 
se diferencia por uma especificidade preciosa, qual seja a de congregar, 
numa só pessoa, o artista, o espectador, o autor da peça, o decorador e 
o técnico. Na brincadeira, a criação da criança tem o caráter de sínte-
se; suas esferas intelectuais, emocionais e volitivas estão excitadas pela 
força direta da vida, sem tensionar, ao mesmo tempo e excessivamente, 
o seu psiquismo. 

Ao permitir o jogo simbólico, as Vivências Lúdico-Criadoras do Fazer 
Artístico estariam incentivando o prazer em brincar no ambiente escolar, 
permitindo o desenvolvimento das funções psíquicas superiores fundamen-
tais para aquisição dos conceitos científicos. O termo ‘função psicológica 
superior’ ou ‘comportamento superior’ é usado com referência à combinação 
entre o instrumento e o signo na atividade psicológica (Vigotski, 2000b, p. 
73). O autor considera a consciência reflexiva, ou seja, a consciência de estar 
consciente, como uma construção que tem sua origem nas funções psico-
lógicas elementares tais como: atenção involuntária e voluntária instável; 
a memória elementar imediata e a memória mecânica; o discurso social e 
egocêntrico; a inteligência prática (pensamento de construção); a percepção 
direta e a ação não coordenada. Essas ações chamadas pré-conscientes, ou 
seja, existentes antes da atividade reflexiva, são organizadas pela linguagem 
internalizada passando a funções conscientes. “Pode se afirmar que há uma 
ligação direta entre as funções pré-conscientes e a consciência (reflexiva) 
propriamente dita, e que, sob certo aspecto, há uma forma de consciên-
cia não reflexiva em todos os processos psíquicos da criança desde o seu 
nascimento” (Ferreira, 2006, p. 139). Ao levar em conta que o controle de 
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uma função é a contrapartida da consciência que se tem dela, o autor diz 
que as funções intelectuais superiores, cujas características principais são 
a consciência reflexiva e o controle deliberado, tornam-se lógicas e volun-
tárias após essas funções terem sido utilizadas e praticadas inconsciente e 
espontaneamente. Vigotski esclarece que se utiliza do termo consciência 
para indicar a percepção da atividade da mente – a consciência de estar 
consciente, e o termo não-consciente “para distinguir o que ainda não é 
consciente do ‘inconsciente’ freudiano, resultante da repressão, que é um 
desenvolvimento posterior, um efeito de uma diferenciação relativamente 
elevada da consciência” (2000a, p. 114).

Assim sendo, todas as funções superiores originam-se das relações 
reais entre indivíduos humanos, consistindo o processo de internalização (a 
reconstrução interna de uma operação externa) dessas funções numa série 
de transformações. Se utilizando do exemplo do desenvolvimento do gesto 
de apontar, o autor explica que o movimento só se torna gesto verdadeiro 
depois de manifestar objetivamente, para os outros, todas as funções do apon-
tar, e ser também entendido pelos outros como tal. Para ele (2000b, p. 74),

Inicialmente, esse gesto não é nada mais do que uma tentativa sem 
sucesso de pegar alguma coisa, um movimento dirigido para um certo 
objeto, que desencadeia a atividade de aproximação. A criança tenta 
pegar um objeto colocado além de seu alcance; suas mãos, esticadas em 
direção àquele objeto, permanecem paradas no ar. Seus dedos fazem 
movimentos que lembram o pegar. Nesse estágio inicial, o apontar é re-
presentado pelo movimento da criança, movimento este que faz parecer 
que a criança está apontando um objeto – nada mais do que isso. Quan-
do a mãe vem em ajuda da criança, e nota que seu movimento indica 
alguma coisa, a situação muda fundamentalmente. O apontar torna-se 
um gesto para os outros. A tentativa malsucedida da criança engendra 
uma reação, não do objeto que ela procura, mas de uma outra pessoa. 
Consequentemente, o significado primário daquele movimento malsu-
cedido de pegar é estabelecido por outros. Somente mais tarde, quando 
a criança pode associar seu movimento à situação objetiva como um 
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todo, é que ela, de fato, começa a compreender esse movimento como 
um gesto de apontar. 

É desta forma que ocorre uma mudança naquela função do movi-
mento. De um movimento orientado para pegar um objeto (pelo objeto), 
passa a ser um movimento dirigido para outra pessoa, uma forma de esta-
belecer relações. O movimento de pegar se transformou no ato de apontar, 
ou seja, um verdadeiro gesto.

O processo de internalização passa, em primeiro lugar, por uma ope-
ração que inicialmente representa uma atividade externa que é reconstruída 
e começa a ocorrer internamente. Um processo interpessoal é transfor-
mado num processo intrapessoal, primeiro no nível social, entre pessoas 
(interpsicológica), e depois no nível individual, no interior da criança 
(intrapsicológica). Essa transformação é o resultado de uma longa série de 
eventos ocorridos ao longo do desenvolvimento. O processo, sendo trans-
formado, continua a existir e a se modificar como uma forma externa de 
atividade por um longo período de tempo, antes de internalizar-se defi-
nitivamente. Para muitas funções, o estágio de signos externos dura para 
sempre, é o estágio final de desenvolvimento; já outras funções vão além 
de seu desenvolvimento, tornando-se gradualmente em funções interiores.

Desta forma, buscamos, com as atividades lúdico-criadoras da ima-
ginação, colocar em cena o exercício da função motora; onde a mecânica 
corporal se entrelace com a estrutura significante da criança, onde o movi-
mento se realize como um gesto, repleto de significação e não o movimento 
pelo movimento, desprovido de motivação interior.

Foi a partir desta experiência da Vivência do Barco na favela da Roci-
nha que ingressei no Mestrado em Educação do PPGE/UFRJ no grupo de 
pesquisa LaPEADE, buscando, por meio das vivências, obter pistas, indí-
cios, sinais da produção do fracasso escolar ao escutar as vozes de crianças 
do terceiro ano do ensino fundamental em um CIEP na favela da Rocinha, 
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com enfoque nos seus processos de aprendizagem e seus sentimentos de 
inclusão/exclusão2.

Cena III: Ensaios sobre o Vidigal – Memória, Cinema, Educação

Essa construção metodológica com a tessitura de diferentes saberes 
levou-me a novas caminhadas. Em 2010, fui convidada a ser Consultora 
Teatral do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), nas favelas 
do Complexo do Alemão, Pavão-Pavãozinho, Parada de Lucas e na própria 
Cidade de Deus. Nessas andanças, pude adentrar o território das favelas 
para além da experiência escolar, experimentando a extrema pobreza e o 
total descaso do Estado para com as pessoas que ali (sobre)vivem! Imagens 
de montanhas de lixo, porcos, crianças nuas com barrigas enormes cravadas 
de “pereba”, barracos de madeira com porta de tecido chita e sem banheiro, 
esgotos a céu aberto, metralhadoras também a céu aberto se descortinavam 
diante dos meus incrédulos olhos. À medida que minha caminhada pelas 
favelas progredia, o contato direto com a violência que atinge, em sua maio-
ria, negros, jovens, pobres e favelados, ou seja, meus estudantes; aumentava 
assustadoramente...

Também percebi que a história da favela da Rocinha que eu havia 
pesquisado para minha Dissertação se cruzava com a história da favela do 
Vidigal, onde já trabalhava como professora docente; e foi assim, nesse con-
tato diário com a extrema pobreza e com a violência instituída nos morros 
cariocas, que profundas inquietações me atormentavam insistentemente, 
fazendo com que eu continuasse em busca de práticas pedagógicas que pos-
sibilitassem relações mais horizontais, tanto no espaço escolar como fora 
dele. Desta forma, no final de 2011, terminado meu mestrado, inscrevi a 
escola da favela do Vidigal, na qual trabalho como professora de educação 
física, no edital de seleção de escolas públicas (federais, estaduais ou muni-
cipais) para a criação de escolas de cinema e cineclubes, com equipamentos, 

2 Para aprofundamento consultar a dissertação Inclusão em Educação na Rocinha: vivên-
cias lúdico-criadoras do fazer artístico nas culturas, políticas e práticas de uma escola de 
ensino fundamental (Guedes, 2011), disponível em: https://ppge.educacao.ufrj.br/disserta-
coes/marta_cardoso_guedes.pdf. Acesso em: 25 jul. 2019.

https://ppge.educacao.ufrj.br/dissertacoes/marta_cardoso_guedes.pdf
https://ppge.educacao.ufrj.br/dissertacoes/marta_cardoso_guedes.pdf
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formação e consultoria do CINEAD (Cinema para Aprender e Desa-
prender) do Laboratório de Educação, Cinema e Audiovisual (LECAV) 
da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A 
escola municipal no Morro do Vidigal foi uma das quatro escolas contem-
pladas com este programa de extensão. 

Sou a professora responsável pelo projeto na escola e, com o 
CINEAD, entrei em contato com A Hipótese-Cinema de Bergala (2008), 
que extrai sua força e sua novidade na proposta de descoberta do gesto 
de criação cinematográfica compartilhada entre professores e estudantes. 
De acordo com o autor francês, se o encontro de crianças e jovens com o 
cinema como arte não acontecer na escola, corre o risco de não acontecer 
em lugar algum. Se assim o é na realidade da França, o que dirá em um 
Brasil de proporções continentais, sem cultura de cinefilia, e com profunda 
desigualdade social? 

Focalizando na interface educação, cultura, ideologia, poder e lin-
guagem, e com o objetivo de promover currículos mais sintonizados com 
as culturas do nosso tempo, promovemos uma investigação coletiva sobre 
a história de luta e resistência da favela do Vidigal em nosso projeto de 
cinema da escola. O estudo parte do princípio de que a articulação entre 
cinema, escola e elaboração de uma memória é potente enquanto assunto 
a ser colocado “sobre a mesa/na tela” para matéria de estudo (Masschelin; 
Simons, 2013), além de ser de fundamental relevância na construção de 
uma memória coletiva e no direito ao exercício desta memória pelos estu-
dantes do projeto de cinema, assim como também para todos os estudantes 
da escola e, talvez, até para além dela. Afinal, não há luta possível pelo 
futuro, sem memória do passado (Benjamin, 2009).

Foi com o envolvimento de toda a comunidade escolar e a colabo-
ração do mestrando do CINEAD/LECAV, Vitor Tói Ferreira, que foi 
possível, em 2015, colocar em prática, a proposta com a qual ganhamos 
o edital de seleção para nossa escola: a produção de um documentário 
escolar que narrasse a história da favela do Vidigal e da escola. Nossa pro-
posta era essa porque acreditávamos no princípio histórico-cultural de que 
a aprendizagem de conceitos científicos ensinados na escola necessita da 
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concretude dos conceitos espontâneos apreendidos no cotidiano para sua 
efetivação, e que o conhecimento da história da Favela e da escola pela 
arte era um caminho possível e desejável nessa aquisição. “O momento da 
emoção e do interesse deve necessariamente servir de ponto de partida a 
qualquer trabalho educativo. A emoção não é menor que o pensamento” 
(Vigotski, 2004, p.144). Por meio da arte e apoiando-se no conhecimento 
preexistente, o sujeito é capaz de se projetar além do conhecido e explorar 
novas relações. Ainda em consonância com Vigotski (2009), a imaginação 
aparece lenta e gradualmente, evoluindo de formas simples e elementares a 
outras mais complexas. Basicamente, a imaginação se desenvolve especial-
mente da experiência acumulada, vinculando-se à relação existente entre 
fantasia e realidade e estando diretamente relacionada à emoção. 

Nossa principal motivação era estar com a emoção, o interesse e a 
imaginação de todos os alunos da escola em seu processo ensino-apren-
dizagem, por meio do conhecimento das raízes históricas da favela e da 
escola, em intercâmbio com experiências do fazer artístico como o teatro, 
a dança, a música e o cinema. Assim sendo, Paraíso Tropical Vidigal, nosso 
documentário escolar, realizado pelos alunos do projeto de cinema registra 
os bastidores de uma busca da escola à comunidade, pela história do Morro 
do Vidigal, Rio de Janeiro, sendo um encontro entre moradores, estudantes, 
professores e colaboradores.

A partir das apresentações do filme, assim como também no próprio 
caminhar de construção da obra, íamos sendo afetados por forças que a 
todo momento alteravam nossas formas pré-estabelecidas. O percurso de 
caminhada da nossa pesquisa com relação ao conhecimento da história do 
Morro do Vidigal ia sendo atravessado pelos mais potentes desvios. Quando 
subimos a favela, em 2015, tínhamos um esboço de roteiro construído pelos 
alunos do projeto, mas o mapa foi se alterando conforme íamos encon-
trando pessoas pelo caminho. Em nossas andanças, encontramos dona Ana, 
que deu um belíssimo e longo testemunho sobre os seus 65 anos de mora-
dora da favela, mas ao assistirmos as imagens gravadas, descobrimos que 
o áudio havia se perdido por problemas técnicos, não detectados na hora 
da filmagem. O possível fio condutor de nossa narrativa fílmica havia se 
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perdido... Marcamos duas novas caminhadas pela favela, que infelizmente 
não foram realizadas, pois tiroteios constantes, chuvas fortes, e a não auto-
rização dos responsáveis de alguns estudantes nos impediram. O campo 
não estava sendo passivo, estava nos objetando, a direção não queria que 
subíssemos novamente o morro com os jovens. Mesmo assim insistimos, 
conseguimos as autorizações, mas agora eram as intempéries da natureza 
(chuvas fortes) que nos impediam. Mais uma luta, novas autorizações e, 
uma vez mais, impeditivos se apresentavam; desta feita, foram tiroteios, e os 
responsáveis de alguns jovens que os brecavam de subir a favela a pé.  Bem, 
se não poderíamos subir o morro entrevistando pessoas sobre a história da 
favela, precisávamos trazer o “morro” e seus “personagens” para dentro de 
nossa escola...

Foi assim que resolvemos contatar Ninho Willian de Paula, ex-aluno 
da escola e morador ativista na/da favela. Seu testemunho e sua narrativa 
se constituíram como uma surpresa mais do que promissora. Não tínhamos 
a Dona Ana, que encontramos acidentalmente nas andanças pela favela e 
que seria nosso fio condutor do filme porque conhecia muito da história 
da favela do Vidigal; mas agora tínhamos o Ninho que, talvez pelo fato de 
ter sido ex-aluno e ser ainda bem jovem, trazia um envolvimento ímpar 
com nossos estudantes. A presença de afetos outros produzia escutas inte-
ressantíssimas, que deslocavam posições marcadas a priori, e construíam a 
elaboração de uma memória no acontecimento. 

A história da favela do Vidigal também se ampliava à medida 
que íamos todos, estudantes, professores, moradores e colaboradores do 
CINEAD, habitando o território da pesquisa. A origem do nome Vidigal, 
por exemplo, não era conhecida, nem mesmo pelos moradores. Estão curio-
sos, caros leitores? Pois bem, só uma “palhinha”. O Major Miguel Nunes 
Vidigal recebeu de presente dos monges beneditinos as terras ao pé do 
Morro Dois Irmãos, em 1820, como recompensa por seus serviços pres-
tados à Corte. O terreno começou a ser ocupado por barracos a partir de 
1940, e atualmente é a favela do Vidigal. Os “serviços” do Major Miguel 
Nunes Vidigal incluíam desde a captura de pessoas negras em situação de 
escravidão nos quilombos das florestas cariocas, até de manutenção geral 
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da ordem na Corte. Vidigal era conhecido como o “terror da malandragem” 
pela crueldade com que ele e seu exército, apelidado de “os morcegos”, acoi-
tavam as pessoas negras em situação de escravidão.  

Criamos cenas ficcionais narrando essa história através do teatro, 
cenas estas que foram inseridas no documentário escolar Paraíso Tropical 
Vidigal, juntamente com outros esquetes teatrais, como por exemplo, a ida 
do Papa à favela em 1980, ou a tentativa de remoção da favela em 1977/78. 
Nosso documentário incluía essa parte ficcional encenada pelos próprios 
estudantes da escola. Na experiência do pesquisar a história, de ficciona-
lizá-la em diferentes linguagens, estávamos aprendendo a fazer, fazendo; 
estávamos transformando para conhecer. Podíamos dizer que já estávamos 
inseridos em um método cartográfico à medida que íamos traçando os 
mapas no próprio percurso de caminhar. “A cartografia como método de 
pesquisa é o traçado desse plano da experiência, acompanhando os efeitos 
(sobre o objeto, o pesquisador e a produção do conhecimento) do próprio 
percurso da investigação” (Passos; Barros, 2015, p. 18).

Na devolução das imagens aos sujeitos da escola e da favela, fomos 
surpreendidos com o enorme potencial de emoção e interesse que apare-
ceram nas falas de crianças, pais, professores, colaboradores e moradores. 
Ficávamos, após a sessão, ouvindo-os nos contarem novas histórias, ou 
nos confirmarem algumas, ou ainda nos agradecerem por terem podido 
conhecer aquelas que desconheciam... Micro histórias que atravessavam, 
apontando pistas, reminiscências, pontos de vista particulares, vivências pes-
soais que constroem nossa elaboração de memória própria de uma história 
que almeja atentar para a experiência dos indivíduos captada nas relações 
que eles mantêm com outros indivíduos e com o meio social (Revel, 2010). 

Essa experiência bem-sucedida com o documentário escolar Paraíso 
Tropical Vidigal nos levou à descoberta de arquivos fílmicos (super-8, foto-
grafias e fitas cassete) da década de 1970 sobre a tentativa de remoção de 
parte da favela do Vidigal para o subúrbio de Santa Cruz/Antares. O pro-
jeto de cinema da escola, em parceria com a Cinemateca do Museu de 
Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM-Rio), restaurou e digitalizou esse 
material que agora faz parte do acervo da Cinemateca, sob o Lote da Asso-
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ciação dos Moradores da Vila do Vidigal. Pretendemos realizar, em breve, 
um novo documentário com este material, mas esta já é uma outra história. 
Outra cena de nossa caminhada com um fazer artístico na escola.

Toda resposta gera uma nova pergunta...

Um fazer artístico pode permear as diferentes disciplinas do currí-
culo escolar? Quais seriam as implicações de um encontro dessa natureza 
em âmbito educacional? O que pode um projeto de cinema na escola da 
favela quando pesquisa a história deste local? Qual a potência de uma 
montagem dessa história de luta e resistência da favela do Vidigal, como 
ficção de memória, para compreensão na escola, do que se é e do que se 
faz na ordem social? O que pode uma inteligência, quando se considera 
como igual a qualquer outra e qualquer outra como igual a sua? Podemos 
refletir sobre o gesto de fazer um filme como um gesto de pesquisador?
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6. A GRANDE AMANTE DA MINHA VIDA: A 
GEOGRAFIA

Rosana Ferreira – SME-RJ                                                                

Por que Geografia? Por que professora de Geografia?

“A Geografia é um saber vivido e apreendido pela própria vivência. Um saber que 
nos põe em contato direto com nosso mundo exterior, com o seu todo e com cada um 

de seus elementos a um só tempo”. 
(Moreira, 1981, p.58)

Inicio perguntando: por que escolher o curso de Geografia? A res-
posta a essa pergunta parte da época de estudante do antigo Ginásio (atual 
Ensino Fundamental II), quando me apaixonei pela disciplina. Meu cora-
ção disparava nessas aulas, vibrava em saber o nome dos países e respectivas 
capitais, os nomes dos rios, das florestas, das formas de relevo, entre outros. 
Na verdade, eu possuía em minha memória um verdadeiro “Google Maps”. 
Não posso deixar de esclarecer que este período que cursei o Ensino Fun-
damental II ocorreu em plena Ditadura Militar (1964 a 1985) e antes do 
Movimento de Renovação da Geografia, na qual a habilidade fundamental 
era possuir uma boa memória para se tornar um bom aluno nesta disciplina. 
Esse movimento ocorreu na virada da década de 1970/1980, que mudou 
o método da abordagem de análise do espaço geográfico. Além disso, se 
caracterizou pela ocorrência de expressivas mudanças no embasamento 
teórico-metodológico da Geografia como ciência, que criticava a Geografia 
Tradicional e a relação homem e meio.

Essa paixão pela Geografia foi estimulada pela professora que me 
acompanhou nas séries do antigo “Ginásio”, a chamada D. Wilma. Minha 
memória não permite fornecer detalhes, mas na lembrança ficou o fomento 
que as aulas desta professora e disciplina deixaram. Ainda possuo guardado, 
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até hoje, o meu caderno de anotações do primeiro ano ginasial, pois tinha 
(tenho) um orgulho muito grande dele. Lembro-me que realizei trabalhos 
em grupo sobre a chegada do homem à Lua, sobre a inauguração da Ponte 
Rio-Niterói, sobre as Eras Geológicas; além de um trabalho que apreciei 
demasiadamente sobre os “Tipos de rochas quanto à origem”, onde percorri 
ruas e lojas de material de construção para colar no caderno os exemplos de 
rochas de acordo com cada tipo.

Figura 1 – Caderno da disciplina escolar Geografia da 5ª série da autora

Dessa forma, parti para vida profissional com essa lembrança do 
afeto que desenvolvi por esta disciplina, pois segundo Tardif (1999), os pro-
fessores adquirem o saber sobre o ensino, sobre como ser professor e como 
ensinar, a partir, entre outros aspectos, das suas próprias histórias de vida 
escolar. Assim, os professores estão mergulhados no seu espaço de trabalho 
antes mesmo de serem profissionais, o que se manifesta através de uma 
bagagem de conhecimentos anteriores, de crenças, de representações e de 
certezas sobre a prática docente.
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Como professora de Geografia, enfrentei um desafio para desmisti-
ficar a experiência dos responsáveis dos alunos que, assim como eu, tiveram 
uma formação na escola básica diferente da que exerço, conforme apre-
sentei anteriormente. Assim, minha história como docente irá destacar os 
elementos que marcaram os anos de magistério. Primeiramente, serão apre-
sentadas reflexões sobre os aspectos marcantes da minha formação. Após, 
apresentarei detalhes sobre minha prática pelas escolas por onde trabalhei; 
bem como as questões metodológicas da Geografia e o Programa Nacional 
do Livro Didático. Os tópicos seguintes discorrerão sobre a influência que 
os congressos da Associação dos Geógrafos Brasileiros (AGB) e o curso de 
mestrado realizaram no exercício do magistério. 

Minha formação 

Antes de ingressar para o ensino superior, fiz o Curso Normal. Você 
deve estar se perguntando que curso é este. Era assim chamado o curso 
profissionalizante para o magistério antes da Lei 5692/71, que mudou a 
organização do ensino no Brasil. O governo militar instituiu a Reforma do 
Ensino de 1º e 2º Graus e este último passou a ter como principal obje-
tivo a profissionalização. Assim, o aluno receberia, ao fim do 2º grau, um 
certificado de habilitação profissional (Beltrão, 2017). Dessa forma, estava 
habilitada a ministrar aulas no 1º Grau, de primeira a quarta série e na 
pré-escola.

Minha primeira experiência em sala de aula foi em 1979, numa pré-
-escola chamada Fofolândia Creche Jardim e Escola, na qual a primeira 
turma que lecionei foi Jardim 2, com alunos de quatro anos. Essa vivência 
contribuiu para entender as diferenças na aprendizagem dos alunos. Mas 
essa prática teve uma curta duração.

Apesar do reduzido tempo de vivência nesta faixa etária, consegui 
perceber queas aprendizagens diferenciadas se relacionavam com o desen-
volvimento (o tempo) de cada aluno para atingir os objetivos propostos, 
com o capital cultural que cada um possuía, com os estímulos que eram 
oferecidos para as atividades sugeridas, entre outros.
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Quando realizei as provas do vestibular, muitas pessoas do meu con-
vívio social e escolar perguntavam: por que escolher o curso de Geografia? 
Mas mantive minha opção devido à paixão por esta disciplina e ingressei no 
curso de Geografia da Universidade Federal Fluminense (UFF) – Niterói, 
que ocorreu em período que foi marcado pela decadência da Ditadura 
Militar no Brasil, momento histórico assinalado, entre outros aspectos, 
pela polarização de ideias e uma fase transitória entre as restrições feitas 
pela ditadura e as novas tendências ideológicas e políticas que norteavam 
o mundo.

É interessante destacar que, anteriormente a este período, alguns 
professores do departamento de Geografia daquela universidade tinham 
uma forma diferente de acesso ao corpo docente. Além disso, alguns pro-
fessores possuíam orientação ideológica divergente que refletiam nos 
conteúdos ministrados nas aulas, ora possibilista, ora marxista, de acordo 
com a orientação do docente e de sua disciplina. 

A corrente possibilista na Geografia, chamada de tradicional, está 
relacionada à Vidal de La Blache, que apresentou a escola do pensamento 
geográfico francês, opondo-se ao Determinismo Ambiental germânico. 
Nesse sentido, o homem surge como um ser ativo que sofre influência 
do meio, atua sobre ele e transforma-o. “Assim, na perspectiva vidalina, a 
natureza passou a ser vista como possibilidades para a ação humana; daí 
o nome de Possibilismo” (Moraes, 2007, p. 24). Além disso, a Escola Pos-
sibilista defendia a ideia de que era necessário ser objetivo, ficar preso à 
descrição e de que não se deveria discutir “política”, pois a ciência é neu-
tra (Souza, 2016). A corrente marxista teve como destaque Pierre George, 
que introduziu os conceitos marxistas na discussão geográfica, adequando 
a metodologia de análise do Materialismo Histórico aos estudos regionais, 
discutindo as relações de produção, as relações de trabalho, a ação do grande 
capital, as forças produtivas, entre outros (Moraes, 2007).     

Assisti neste período de faculdade a uma disputa pelo poder por 
chefe de departamento e coordenador de determinada disciplina. Con-
forme Goodson (1997), são as disputas nas comunidades disciplinares, 
formadas por grupos heterogêneos, que travam controvérsias em torno do 
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conhecimento. Assim, conforme a citação que Goodson (1997, p. 22) faz 
de Esland; Dale,     

Os professores, como porta-vozes das comunidades disciplinares, estão 
envolvidos numa organização elaborada do conhecimento. A comu-
nidade tem uma história e, através dela, um corpo de conhecimentos 
respeitado. Tem regras para reconhecer assuntos “inoportunos” ou “ile-
gítimos”, e formas de evitar a contaminação cognitiva. Terá uma filoso-
fia e um conjunto de autoridades, que dão uma grande legitimação às 
atividades que são aceitáveis para a comunidade. A alguns membros é 
atribuído o poder de prestar “declarações oficiais” - por exemplo, direto-
res de revistas, presidentes, responsáveis pedagógicos e inspetores. Eles 
são importantes como “outros significantes” que providenciam modelos 
para os membros mais novos ou indecisos, no que diz respeito à ade-
quação das suas crenças e comportamentos.

Daquela época até hoje, as universidades passaram por modifica-
ções na estruturação dos cursos, como na adaptação às novas tecnologias 
e realidades que o mundo assistiu. A forma de admissão ao corpo docente 
mudou, surgiram novas exigências na formação dos professores universitá-
rios e alterou o acesso à universidade pelos alunos.

Diante disso, estas mutações ocorridas refletem na formação desse 
novo profissional, como os estagiários que recebo para o cumprimento de 
observação das aulas por um período muito maior do que realizei em minha 
formação. Acredito que isso possa contribuir para uma experiência mais 
sólida do futuro professor, uma vez que o estagiário permanece mais tempo 
em contato com uma possível realidade que viverá no magistério. Con-
forme o artigo 65 da Lei nº 9.394/96, que determina a prática de ensino 
de, no mínimo 300 horas, como essencial à formação docente, constitui 
um espaço por excelência da vinculação entre formação teórica e início da 
vivência profissional, supervisionada pela instituição formadora. Diferente 
das poucas observações que realizei nos estágios, que se limitaram ao 2º 
Grau (atual Ensino Médio) em poucas escolas, algo que proporcionou uma 
experiência limitada na prática de ensino.
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Não me recordo a quantidade de horas que cumpri no estágio 
supervisionado, mas como minha formação ocorreu na década de 1980, 
reconheço que era menor do que as de hoje, haja vista que neste período 
houve mudanças na legislação. Isto ocorreu porque, segundo Colombo; Bal-
lão (2014), o estágio escolar surgiu na década de 1960, mas foi com a Lei 
5692/71 que houve a fixação das diretrizes e bases da educação, que impôs a 
profissionalização a toda escola secundária nacional e, nesta mesma década, 
ocorreu a regulamentação do estágio de estudantes do ensino superior e 
profissionalizante de 2º Grau no serviço público federal, com a publicação 
do Decreto nº 75.778, de 26 de maio de 1975.

Além disso, ministrei poucas provas-aulas, sempre com o acompa-
nhamento da docente de Prática de Ensino II. Nelas, utilizei metodologias 
propostas pela professora, onde apresentei o conteúdo através de “roteiro de 
aula” (folha com o conteúdo apresentado, no qual o aluno vai preenchendo 
as lacunas no decorrer da explicação); de “estudo dirigido em grupo” (texto 
com o conteúdo da aula, onde dois grupos recebiam a mesma pergunta e na 
plenária cada um respondia e a equipe que tivesse a mesma questão debatia 
com o outro); de “estudo dirigido individual” (texto com o conteúdo da aula 
e com várias perguntas analítico reflexivas). 

Apesar das diferentes perspectivas vivenciadas na minha formação 
universitária, terminava o curso de Geografia uma profissional empolgada 
para exercer o magistério em uma abordagem geográfica que privilegiava a 
organização dos conteúdos que norteavam a abordagem crítica desta dis-
ciplina e com foco de análise no espaço, uma vez que, na década de 1980, 
“a renovação deu-se essencialmente com o conceito do espaço” (Moreira, 
2011, p. 36).     

O início dos 36 anos de magistério 

Minha história como professora de Geografia no Ensino Funda-
mental e Médio iniciou em 1983, em uma instituição da rede particular de 
ensino do Rio de Janeiro, chamada Colégio Isa de Mattos Prates. Como 
acontece na maioria dos colégios privados, fui indicada pela minha pro-
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fessora de Prática de Ensino II da UFF. Este colégio estava localizado na 
Zona Sul do Rio de Janeiro, em um lugar chamado Arpoador, que atendia 
alunos de classe média alta e que se transformaram em atores/atrizes, polí-
ticos, donos de empresas, servidores públicos entre outros.

Figura 2 – Mapa da cidade do Rio de Janeiro. Ícone vermelho: bairro da 
Cidade de Deus, ícone verde: bairro do Arpoador, ícone azul: bairro do 

Cachambi e ícone amarelo: bairro da Tijuca.

Fonte: <https://pcrj.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=5539cb3f3eea4
b06b6d4fd6b52ae650b>.  Acesso em 4 out.2020.

A orientação pedagógica permeava uma autonomia dos professores, 
tanto no planejamento como na escolha do livro didático, e a grade curricular 
incluía aulas de teatro. As turmas eram compostas por, no máximo, vinte e 
cinco alunos. Foi uma experiência que marcou minha vida profissional, mas 
que, para adquiri-la, enfrentei muitas dificuldades nesse início da docência. 
Apesar de a universidade ter me oferecido a base dos conhecimentos de 
que eu deveria adquirir para desenvolver tal profissão, não proporcionou 
os conhecimentos escolares, que segundo Goodson (1997), são diferentes 
dos conhecimentos acadêmicos. O conhecimento escolar é diferente do 
conhecimento acadêmico, pois o contexto escolar é, sob muitos aspectos, 
diferente do contexto universitário, uma vez que o primeiro exige uma 
considerável adaptação do segundo. Além disso, algumas matérias escolares 
não possuem uma disciplina-base ou estão separadas dela; nem sempre são 
derivadas de disciplinas acadêmicas; algumas surgiram primeiro que suas 

https://pcrj.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=5539cb3f3eea4b06b6d4fd6b52ae650b
https://pcrj.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=5539cb3f3eea4b06b6d4fd6b52ae650b
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disciplinas-base (neste caso as disciplinas escolares dão origem à disciplina 
acadêmica). No caso da Geografia, ela surge primeiro nos currículos 
escolares para depois surgir como um curso universitário (Goodson, 1997).

Assim, a organização e seleção dos conteúdos que deveriam estar 
nos planejamentos anuais foram estruturados com base na análise e uso 
de livros didáticos, me remetendo a Gomes (2008), que afirma que o livro 
didático também é base para orientação curricular do professor que inicia 
sua profissão.

Diante disso, acredito que seria muito importante o estudante de 
licenciatura dos cursos de formação de professor entrar em contato com 
os mais variados materiais didáticos para que possa, junto ao professor 
regente, ao docente de prática de ensino e aos colegas de turma, analisá-los 
de forma crítica, com a perspectiva ideológica que norteia seus estudos e 
capaz de levar os alunos a refletir, analisar e deduzir a realidade em que vive 
e em que o mundo está inserido.

Em 1985, ingressei para o corpo docente da Rede Municipal do Rio 
de Janeiro, no bairro Cidade de Deus, periferia da cidade, onde me deparei 
com alguns alunos desfavorecidos financeiramente, de famílias desestru-
turadas e que estavam suscetíveis à influência do tráfico de drogas. Nessa 
época, as escolas demandavam de recursos como papel para reproduzir as 
avaliações, papeis hectográficos estêncil (utilizados como matriz para repro-
duzir cópias em mimeógrafo a álcool), mapas murais, entre outros. Além 
disso, não existia o PNLD (Programa Nacional do Livro Didático - um 
programa do Ministério da Educação do governo federal que tem como 
principal objetivo a distribuição gratuita de livros didáticos para os alunos 
das escolas públicas de todo o país. Os professores podem avaliar os livros 
mais adequados às características de cada região, dos alunos e do processo 
pedagógico de cada escola. Por isso, os alunos não tinham condições de 
comprar os livros e o conteúdo das aulas era colocado no quadro de giz pelo 
professor e registrado no caderno pelo aluno.

Diante de tanta precariedade de infraestrutura, refleti de como seria 
para esses alunos uma educação de qualidade, que pudesse mudar o rumo 
de muitos deles que estavam na fronteira entre o tráfico e a vida legalizada. 
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Empenhei-me numa empreitada de pedir a algumas empresas bancárias 
folhas de papel para reproduzir, naquele famoso mimeógrafo à base de 
álcool, resumos dos conteúdos, mapas, textos e avaliações, a fim de que 
os alunos fossem poupados de várias aulas dedicadas às cópias exaustivas 
no caderno. Se você, caro leitor, imagina que essas folhas eram as A4 que 
conhecemos hoje, doce ilusão! Eu reaproveitava o formulário contínuo 
(tipo de papel projetado para uso em impressoras matriciais e de linha com 
mecanismos de alimentação de papel apropriados) que um determinado 
banco desprezava no lixo, e utilizava o verso, que estava em branco, para 
reproduzir cópias do material didático que utilizava em aula.

Figura 3 – Frente da folha de formulário contínuo dividida ao meio.

Realmente, foram épocas com restrições de material para as aulas, 
sem livro didático, em algumas escolas da SME/RJ (Secretaria Munici-
pal de Educação do Rio de Janeiro) que atendiam um alunado de baixa 
renda, em que os professores tinham que usar toda a criatividade no traba-
lho docente. Além disso, em muitas dessas escolas os professores conviviam 
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com discentes que, muitas vezes, só podiam contar com a escola como uma 
forma de mudar sua realidade socioeconômica; de ampliar o seu repertório 
cultural, de estabelecer contato com as diferenças de pensamentos, de pes-
soas, de realidades, habilidades; entre outros.

Tais problemas de infraestrutura nas escolas públicas do Rio de 
Janeiro poderiam levar, segundo Pereira (2016), ao fracasso escolar e a 
evasão escolar, destacando que as construções, os mobiliários e o material 
didático devem ser adequados e satisfatórios para garantir o desenvolvi-
mento do trabalho pedagógico e favorecer a aprendizagem.

O ano de 1988 foi marcado por uma greve geral dos servidores 
municipais da cidade do Rio de Janeiro, cujo prefeito era Saturnino Braga 
e, segundo Teixeira (2014), ficou “conhecida como a greve da ‘falência’ do 
município do Rio de Janeiro, cuja duração foi de 162 dias – iniciada em 21 
de setembro de 1988 (se considerarmos as assembleias específicas da educa-
ção e da saúde) e finalizada em 01 de março de 1989” (Teixeira, 2014, p. 8). 

Este acontecimento foi um momento muito difícil para todos os 
envolvidos e causou perdas em vários níveis. É importante lembrar que, 
segundo Teixeira (2014), o Brasil, na década de 1980, estava imerso numa 
crise econômica, conhecida como “Década perdida”, decorrente de uma 
dívida externa que submetia o governo às exigências das instituições inter-
nacionais como o Fundo Monetário Internacional (FMI). Além disso, 
os professores tiveram seus salários suspensos e se reuniram em grandes 
assembleias e manifestações. Houve uma derrota à greve do funcionalismo 
que significou concretamente em uma diminuição das despesas munici-
pais, pois a prefeitura continuou com os atrasos nos proventos e houve uma 
grande economia nas finanças do governo municipal, pois o pagamento 
dos salários atrasados ocorreu na forma de onze meses de tempo de serviço 
atribuído aos servidores.

Passado esse momento de crise, realizei outro concurso para a pre-
feitura do Rio de Janeiro e, assim, foi possível trabalhar em outras escolas, 
permitindo observar que não havia uma unidade nos conteúdos sele-
cionados entre as unidades escolares, pois cada professor elaborava seu 
planejamento de acordo com sua formação, interesses, orientação ideo-
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lógica, entre outros, apesar de a Secretaria Municipal de Educação ter 
elaborado “Orientações Metodológicas” e os chamados “livros azuis” a fim 
de nortear o planejamento nas escolas. Percebia que alguns professores, 
cuja formação foi anterior ao Movimento de Renovação, selecionavam os 
conteúdos seguindo uma orientação da Geografia Tradicional (positivista, 
descritiva e mnemônica, alicerçada no paradigma a Terra e o homem, com 
procedimentos metodológicos descritivos (Vesentini,2004, p. 90-91), dife-
rente daquela que tinha obtido na minha formação, a chamada Geografia 
Crítica, com base na filosofia marxista, a partir da compreensão do espaço e 
da sua transformação, considerando a análise dos modos de produção e das 
formações socioeconômicas, com o objetivo de colaborar para transforma-
ção da sociedade (Lacoste, 1988).

Figura 4 – Sugestões Metodológicas – 1985.
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Figura 5 – Conteúdos básicos e sugestões metodológicas/1987 – 
Sugestões Metodológicas/1992

Figura 6 – Atividades para os alunos – década de 1990.



157

Figura 7 – “Sugestões Metodológicas” - Material fornecido pela SME/RJ 
na década de 1990.

A maioria das disciplinas cursadas por mim na universidade tendia 
para a linha marxista, com uma abordagem socioeconômica do espaço geo-
gráfico que, segundo Katuta (2002), desprezava os conteúdos da Geografia 
Física, ditos tradicionais, como a cartografia, a biogeografia, a geologia, a 
geomorfologia, entre outros. Assim, minha formação fez com que eu tivesse 
uma tendência que denunciava o discurso do saber neutro, inútil, ingênuo 
e desinteressado para a linha marxista focada na análise do espaço geográ-
fico. Segundo Moreira (2011), eram questões elencadas no Movimento de 
Renovação da Geografia e, por isso, não admitia uma abordagem positivista 
em minhas aulas.

Dessa forma, me remeto a Goodson (1997, 2001, 2013), que consi-
dera o currículo como uma construção social, produzido por grupos sociais 
envolvidos com a ação de ensinar durante períodos históricos específicos e 
que não foi pensado antes de ser colocado em prática. Conforme Goodson 
(1997), é uma construção social - alunos, comunidades disciplinares, escola 
entre outros -, podendo sofrer alterações em função do consenso entre as 
forças internas e externas à escola.
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Além disso, o currículo está sempre em mudança e não é fixo ou 
incontestável. Essa perspectiva permite investigar as incertezas dos pro-
cessos de seleção e de organização dos conhecimentos escolares. Segundo 
Goodson (1997), a perspectiva histórica do currículo pode ser um modo 
de enxergar os saberes materializados como um “artefato social e histórico” 
que sofre constantes mudanças e adaptações, pois pode ser influenciado 
por visões, práticas e concepções de ensino. Também não é natural e ino-
cente, por ser selecionado pelos educadores, acadêmicos e cientistas que 
determinam o que é mais conveniente ensinar. Por isso, o currículo que 
conhecemos hoje não foi estabelecido de uma só vez em algum ponto do 
passado, mas se apresenta como o resultado de movimentos ao longo de 
períodos históricos.  

Por outro lado, percebi no início de minha carreira que dominava 
muito os conteúdos do curso de graduação, mas não possuíam uma organi-
zação do trabalho pedagógico ao nível da compreensão do aluno do ensino 
de 1º Grau (atual Ensino Fundamental II). 

Foram o exercício da sala de aula e as análises dos diferentes mate-
riais didáticos que me levaram às novas abordagens da teoria, ou seja, em 
contato com a prática pude organizar os conteúdos de forma adequada 
para os diferentes níveis dos alunos. Assim, fui utilizando, segundo Sig-
norini (2016), a aprendizagem por ensaio-e-erro (uma aprendizagem que 
anseia a exclusão gradual dos ensaios ou tentativas que levam ao erro e à 
preservação dos comportamentos que conquistaram o efeito desejado), na 
qual os conteúdos e as dinâmicas que estavam compatíveis com o nível de 
compreensão dos alunos eram preservados na minha prática; e os que não 
estavam, eram desprezados. Além disso, algumas formações continuadas 
promovidas pela SME possibilitavam o contato com professores de outras 
escolas e realidades e com metodologias desenvolvidas por eles, promo-
vendo um enriquecimento e trocas de nossas práticas.
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Figura 7 – Material fornecido pela SME/RJ nos cursos de “Atualização 
de Professores”, na década de 1990.

É importante ressaltar que tive oportunidade de participar do 
curso “Geografia da Cidade do Rio de Janeiro e Atlas do Rio”, quando 
os professores analisaram os diferentes mapas produzidos e propuseram 
alterações e sugestões a fim de promover clareza e fidelidade das 
informações. Depois de prontos, os atlas foram impressos e distribuídos 
em todas as unidades escolares da prefeitura do Rio de Janeiro, gerando 
uma demanda pelos profissionais das escolas particulares, em função da 
preciosidade do material.

Além disso, permite ao professor de Geografia desenvolver diversas 
atividades como a leitura de mapas e o conhecimento da cidade em que o 
aluno vive, pois apresenta mapas temáticos, dos bairros, dos transportes, dos 
pontos turísticos, das áreas florestais, das condições socioeconômicas dos 
bairros, entre outros.
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Figura 8 – Capa do Atlas da Cidade do Rio de Janeiro – 2000.

Apesar disso, considero que a maior contribuição para a experiên-
cia que possuo hoje foi a atuação nos Encontros Regionais/Nacionais e 
nos Congressos da Associação dos Geógrafos Brasileiros, da qual participo 
desde a criação da Seção Niterói, em 1982. As experiências dos colegas de 
outras cidades e estados e, até mesmo de outros bairros de nossa cidade 
poderiam ser utilizadas por outros professores, colaborando para o aper-
feiçoamento de nossas aulas. Nesses eventos, existem espaços destinados 
ao Ensino da Geografia, como os Espaços de Diálogos (ED), Grupos de 
Trabalho (GT), Mesas Redondas, entre outras.

Assim, desenvolvi atividades que pudessem colaborar para uma 
melhor compreensão dos conteúdos. Algumas dessas foram: desenhar o 
caminho de casa para a escola apresentando todos os elementos observados 
no trajeto, para que os alunos percebam a importância dos mapas; produzir 
docinhos de brigadeiros (doces de leite condensado com chocolate) divi-
dindo em dois grupos, onde um grupo é composto por três alunos e outro 
apenas por um discente, mostrando que na divisão do trabalho a produção 
é realizada em menor tempo; modelar as principais formas de relevo (em 
argila ou massinha de modelar); propor um trabalho de campo pelas ruas 
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do bairro da escola, para que os alunos elenquem os elementos da paisa-
gem; e destacar dos quadrinhos do gibi do Tio Patinhas as características 
do capitalismo.

Figura 9 – Desenho de casa para a escola de uma aluna do 6º ano.

Figura 10 – Alunos do 6º ano modelando as principais formas do relevo 
em argila
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Figura 11 – Produção de docinhos por alunas do 8º ano.

Figura 12 – Trabalho de campo pelo bairro da 
escola com alunos do 6º ano.
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Figura 13 – Características do capitalismo nos quadrinhos do Tio 
Patinhas – 8º ano.
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O trabalho na escola pública e privada 

Outra questão que sempre foi motivo de preocupação, na minha 
atividade docente, é o fato de proporcionar aos alunos das escolas públicas 
o mesmo conteúdo e metodologia que desenvolvia nas escolas particu-
lares, que sempre trabalhei concomitante com o serviço público. Afinal, 
eu era a mesma professora nos diferentes estabelecimentos de ensino. 
Essa situação considero ser uma das mais difíceis e que gerou sofrimento, 
pois a infraestrutura das escolas particulares não era a mesma das escolas 
públicas. Além disso, a realidade material dos alunos era muito dife-
rente. A solução encontrada foi fazer as devidas adaptações com o que eu 
encontrava nas escolas públicas. Além disso, sempre valorizava o aluno 
nas atividades realizadas com empenho e capricho, elevava sua autoestima 
e incentivava a continuar os estudos como forma de evitar o caminho da 
ilegalidade e perspectivas para ampliar suas possibilidades profissionais. 

Com o passar dos anos, vamos desenvolvendo habilidades e expe-
riências para colocar em uso nossa criatividade e passamos também a 
elaborar novas metodologias que possam auxiliar os alunos na compreensão 
dos conteúdos. Não posso negar que os materiais pedagógicos que recebía-
mos da prefeitura como “Orientações Metodológicas” também auxiliavam 
e ainda auxiliam na prática de aula. 

Conforme apresentei essas “Orientações Metodológicas”, os “livros 
azuis” e outras produções, mesmo que de décadas passadas, ainda colaboram 
e trazem novas ideias para produzirmos materiais diversificados em nos-
sas aulas. Também auxilia para isso a necessidade constante de o professor 
estar inteirado com o que está sendo produzido no meio acadêmico, pois 
é provável que essas novas informações possibilitem o desenvolvimento de 
atividades que ajudem a compreensão dos conteúdos pelos alunos.

Ao mesmo tempo, tenho consciência de que muitos professores 
não conseguem colocar em prática tais sugestões, em função de sua carga 
horária elevada de trabalho. Não podemos deixar de mencionar que muitos 
docentes, principalmente os do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio, 
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trabalham em mais de uma escola, e que muitas vezes necessitam planejar 
suas aulas e fazer correção das avaliações fora do ambiente de trabalho.

Geografia Tradicional versus Geografia Crítica 

Segundo Moreira (2011), o pensamento geográfico brasileiro 
passava por um intenso questionamento e debate, e no 3º Encontro 
Nacional dos Geógrafos de Fortaleza, em 1978, ocorreu uma crítica 
ideológica e uma crítica ao discurso existente. No evento, promovido 
pela Associação dos Geógrafos Brasileiros, começaram a se delinear 
novas concepções de pensar o fazer geográfico, como por exemplo, a 
discussão sobre o da dicotomia entre Geografia Física versus Geografia 
Humana. Assim, adota-se uma abordagem marxista e o espaço torna-se 
a questão principal desta ciência.

Essa nova abordagem se difunde e gera debates na comunidade 
geográfica e, após dez anos, começaram reflexões, críticas e autocríticas da 
Renovação da Geografia. A partir de 1990, essas reflexões foram se disse-
minando em decorrência dos problemas enfrentados pela Geografia com 
relação às abordagens teóricas marxistas. 

Assim, refleti sobre como utilizar os conteúdos da Geografia Física 
entrelaçada com a Geografia Humana, ou seja, como a natureza interfere na 
economia/homem e vice e versa. Para tanto, contei com a colaboração dos 
Encontros promovidos pela AGB, onde, além dos relatos e mesas redon-
das, alguns autores de livros didáticos apresentavam novas abordagens 
no ensino da Geografia, como foi o caso da coleção “Geografia: Ciência 
do espaço” dos autores Diamantino Pereira; Douglas Santos; Marcos de 
Carvalho. Esses autores apresentaram sua primeira coleção em 1988 pela 
editora Atual, destinada ao 2º Grau (atual Ensino Médio) e depois produ-
ziram para o Ensino Fundamental II.
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Figura 14 – Capa do livro Geografia: Ciência do Espaço – 2ª edição – 
1998.

Nessas publicações, os autores apresentaram o conteúdo através de 
três grandes temas: espaço da produção, espaço da circulação e espaço das 
ideias. Na unidade sobre o espaço da produção, o estudo abrangia as temá-
ticas da indústria, da agricultura, da natureza enquanto fonte de energia e 
matérias primas, da ciência e tecnologia, e, ainda, das relações e conflitos 
sociais incluídos naquele contexto. Na unidade sobre o espaço da circula-
ção, o estudo era sobre os fluxos das mercadorias e capitais materializados 
nas temáticas dos transportes, da urbanização e nos fluxos ou dinâmicas 
demográficas. Finalmente, na unidade sobre o espaço das ideias, o con-
teúdo tratava das questões culturais e políticas, relacionando a identidade 
nacional com o território. Para isso, o estudo incluía a natureza e os pro-
cessos de formação/ocupação do território e as especificidades regionais e 
de integração nacional.

Diante disso, minha prática passou por uma mudança na aborda-
gem de análise do espaço geográfico, organizando os conteúdos a partir da 
estrutura proposta por esses autores. Direcionar minhas aulas por essa nova 
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abordagem não foi uma tarefa fácil, mas, com a prática, construí tal forma 
de análise iniciando com o Ensino Médio, onde trabalhava numa escola 
privada, no bairro da Tijuca (Rio de Janeiro) na década de 1990.

Para o 1º Grau (atual Ensino Fundamental II), não contei, inicial-
mente, com o livro didático para desenvolver essa nova abordagem, mas 
direcionei meu olhar pedagógico para uma introdução lenta dos conteúdos, 
sob essa visão. Na época, não contava com o apoio do Programa Nacional 
do Livro Didático (PNLD) nas escolas públicas, uma vez que foi criado 
em 1985 pelo governo federal, e os materiais de Geografia entraram para 
o programa somente na década de 1990. Nesse programa, a distribuição 
gratuita de livros didáticos para os alunos das escolas públicas de Ensino 
Fundamental de todo o país era baseada nos princípios da livre participação 
das editoras privadas e da livre escolha por parte dos professores.

Antes do PNLD e as aulas 

Apesar de o PNLD ter sido criado com o Decreto nº 91.542, de 
19/8/85, ficou restrito a quarta série do Ensino Fundamental até 1992, em 
função das limitações orçamentárias. Em 1995, volta à universalização da 
distribuição do livro didático no Ensino Fundamental, de forma gradativa, 
onde são contempladas as disciplinas de Matemática e Língua Portuguesa. 
Em 1996, a de Ciências e, em 1997, as de Geografia e História.

Assim sendo, durante a maior parte da década de 1990, não contei 
com a ajuda dos livros didáticos em minhas aulas. Apenas em 1992/1993, 
quando trabalhei em uma escola municipal no bairro da Tijuca, de classe 
média baixa, consegui que alguns alunos comprassem o livro, fazendo com 
que as aulas pudessem ser mais enriquecidas com textos, mapas, exercícios, 
tabelas, gráficos, entre outros. É importante destacar que, naquela década, 
o acesso a computadores e internet era ainda limitado por uma minoria da 
população de maior poder aquisitivo. 

Apesar da limitação no uso dos recursos relacionados à informática, 
havia outros que substituíam, não de forma tão precisa, os computado-
res e o data show. Eram os chamados retroprojetores e as transparências, 
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essas últimas eram feitas de acetato com o uso de uma caneta especial para 
desenhar e escrever o que seria usado na aula. No meu caso, mapas, tabelas, 
gráficos, desenhos de relevo, vegetação e outros elementos importantes para 
facilitar a aprendizagem dos alunos. 

Vale ressaltar que não eram todas as escolas da prefeitura do Rio de 
Janeiro que possuíam esse recurso e, mesmo que tivessem alguns, eles não 
funcionavam e, diante disso, só podíamos contar com imagens do nosso 
acervo particular, provenientes de revistas; de calendários de empresas que 
colocavam fotos de vegetação ou outro elemento da natureza; de postais 
que recebíamos quando algum amigo ou familiar viajava; fornecidos nos 
cadernos de “Orientações Metodológicas”, ou de outra maneira. 

Outras épocas! Diferente das facilidades que temos atualmente. Mas, 
se por um lado havia mais dificuldades em função do que foi apresentado, 
por outro lado os alunos desenvolviam mais o seu imaginário ou simples-
mente não conseguiam estabelecer uma relação entre o que estava escrito e 
o que ele representava. 

Como professora de Geografia, necessitava de mapas para que o 
aluno se localizasse no espaço e houve épocas que utilizava os chamados 
“Cadernos de mapas” publicados por algumas editoras e, em alguns anos, 
consegui que os alunos da escola pública adquirissem esse material.

O início do PNLD e a aprendizagem 

A primeira escolha do livro didático de Geografia ocorreu em 1997, 
e optávamos por uma coleção de 5ª a 8ª série e duas coleções suplementares, 
caso a primeira não fosse atendida. Apesar de essa hipótese, em todos os 
PNLDs fui atendida na primeira opção. Dessa forma, a coleção “Geografia: 
ciência do espaço” entrou na primeira lista do programa, permitindo desen-
volver em minhas aulas a proposta dos autores com auxílio de um recurso 
didático, ou seja, fazendo uma análise pela ótica do espaço da produção, da 
circulação e das ideias. 

Desenvolver esta proposta de estudo exigiu e exige do aluno uma 
maior abstração, interpretação de texto e concentração, principalmente nas 
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sétima e oitava séries (atuais oitavo e nono anos). Por outro lado, os textos 
e as formas de apresentação dos conteúdos nas quinta e sexta séries (atuais 
sexto e sétimo anos) eram lúdicos e propiciavam uma facilidade na com-
preensão do que estava sendo trabalhado.

As coleções que participavam dos PNLDs variavam de acordo com 
o critério de cada período, em que algumas saiam da lista e outras entra-
vam. Esta coleção que adotei logo saiu da relação do programa, pois a cada 
PNLD as exigências sofriam alterações por parte da equipe que elaborava 
os critérios de avaliação e seleção dos livros didáticos.

Apesar disso, essa forma de abordagem se consolidou na minha prá-
tica pedagógica, mesmo utilizando outras coleções com outras abordagens 
e organizações. Mas não posso negar que era um desafio fornecer meios 
para que o aluno compreendesse o conteúdo sobre essa ótica, uma vez que 
não seguia a sequência das páginas propostas pelo autor que adotava. 

Assim, com a presença do livro didático em minhas aulas, acredi-
tava que “meus problemas acabariam”, mas me deparei com outras situações 
excepcionais, mas que atrapalhavam o bom andamento das aulas e tiravam 
a minha alegria de ter os alunos da escola pública com o mesmo material 
didático da escola privada (apesar de enfrentar problemas de infraestru-
tura). O que acontecia - e ainda acontece - é que alguns alunos perdiam/
perdem ou não traziam/trazem o livro para a escola, muitos não se aprovei-
tavam das contribuições desses materiais e alguns não conservavam o livro 
adequadamente (recortavam imagens, páginas se soltavam) e isto me levou 
a desenvolver um trabalho de valorização deste material didático.

Escola pública versus escola privada 

Como sempre trabalhei concomitantemente na escola pública e 
privada, e na escola particular havia uma cobrança da utilização do livro 
didático em sala de aula, isto fez com que eu tivesse uma prática voltada 
para a utilização frequente deste material e por isso solicitava (solicito) que 
o aluno estivesse (esteja) com o livro nas aulas de Geografia, o que, de certa 
forma, é um meio de valorizar este material.
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Essa experiência de trabalho na escola pública e privada fez com que 
muitas pessoas me perguntassem qual o melhor tipo de escola para desen-
volver a atividade do magistério: pública ou privada? Eu sempre respondo: 
as duas, pois na pública me deparo com certos alunos que, se possuíssem a 
estrutura da escola particular, seriam melhores do que os da outra escola. 
Ao mesmo tempo, alguns estudantes da escola privada não valorizam todos 
os benefícios que lhes são oferecidos.

É válido destacar que, até a década de 2010, eram poucas as escolas 
públicas que estavam climatizadas, numa cidade com temperaturas elevadas. 
Haja concentração para estudar numa sala de aula com 35 a 40 alunos, 
algumas com cobogó e sem janela, com dois ventiladores e uma sensação tér-
mica no verão superior a 40 graus celsius. Pois, segundo Pereira (2016, p. 2-3), 

Alguns estudos já comprovaram que condições desfavoráveis de con-
forto ambiental são causa de mau desempenho dos alunos. Elali (2003) 
afirma que as condições do ambiente, tais como a acústica da sala, a 
ventilação, temperatura e luminosidade, podem interferir, não somente 
no desempenho do aluno, mas também na saúde dos mesmos. Ao se 
considerar que o conforto térmico e o meio ambiente interferem no 
aproveitamento didático dos alunos em sala de aula, torna-se impor-
tante fazer avaliação do ambiente construído, com objetivo de melhorar 
a qualidade do ambiente ocupado pelos alunos. 

Não há dúvidas de que, nas escolas públicas, deparamos com diversas 
realidades que nos fazem repensar sobre nossa vida, sobre as desigualdades 
desse país, sobre as políticas públicas, entre outras. Faço essa afirmação por 
ter vivido experiências em escolas que permitiram tal constatação e pela 
vivência em colégios localizados nas áreas nobres da cidade. 

Nesse contexto, encontrei uma gama de adversidades na rede pública 
que sempre me sensibilizaram e, muitas vezes, me deixava estarrecida. É o 
caso de uma aluna que engravidou aos 12 anos; um aluno de 13 anos que, 
na ida ao banheiro em casa, a mãe colocou fogo no corpo; vários alunos que 
foram assassinados por terem se envolvido com o tráfico de drogas; uma 
adolescente que namorava um chefe do tráfico e, por ter desobedecido, ele 
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raspou sua cabeça e lhe deu uma surra; de um menino muito pobre que 
ficou reprovado por faltas por ajudar seu pai a coletar material reciclado, 
mesmo com a existência do programa bolsa família; um jovem que recla-
mava com as merendeiras, pois queria repetir o almoço pela terceira ou 
quarta vez, pois não tinha o que comer em casa; um aluno que foi armado 
para a escola porque, segundo ele, estava sendo ameaçado e ficou com medo 
de ser pego no caminho (a professora de Educação Física foi escolhida para 
pedir que lhe entregasse a arma, e ele atendeu à sua solicitação).

Apesar desses percalços, a escola pública também traz muitas gratifi-
cações quanto ao sucesso dos alunos. Como coloquei anteriormente, várias 
situações atrapalhavam o bom desempenho dos estudantes, mas vários 
discentes se formaram por universidades públicas e privadas; outros não 
chegaram à universidade, mas estão encaixados no mercado de trabalho; 
ex-alunos que matricularam (matriculam) seus filhos nesta escola reconhe-
cendo a qualidade do ensino e a dedicação dos professores. 

Pensando nas relações que estabelecia com outros professores de 
Geografia nas diferentes escolas que trabalhei, e discutindo sobre os pla-
nejamentos de conteúdo e de atividades me recordo que, nos anos de 1980 
e até final da década de 1990, era comum encontrar colegas de disciplina 
cuja metodologia era diferente da minha. Os conteúdos ainda seguiam a 
perspectiva da Geografia Tradicional e, quando o aluno mudava de turma 
ou de turno, pude perceber uma grande diferença no tipo de abordagem. 
Muitas vezes, o discente demorava a se adaptar às transformações que esta-
vam ocorrendo no pensamento geográfico. 

Assim, fazendo uma análise empírica do que foi apresentado, percebo 
que, neste século, no caso da disciplina escolar Geografia, há uma coerência 
das abordagens dos atuais professores que fizeram parte dessa empiria. Tais 
profissionais pertencem a diferentes escolas da 3ª CRE (Coordenadoria 
Regional de Educação) da Rede Municipal do Rio De Janeiro. As fontes 
dessas informações partem das observações que venho realizando, através 
dos cadernos dos alunos que vieram de outras escolas ou de outra turma da 
mesma escola na qual leciono. 
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Tal situação me deixou surpresa, pois desenvolvi minhas atividades 
convivendo com essas desigualdades no conteúdo, o que me instiga a uma 
pesquisa mais profunda a respeito do motivo pelo qual os professores vêm 
usando uma apresentação de conteúdo tão semelhante, numa disciplina 
que possui tantas vertentes de abordagem. Refiro-me a isso pois, na escola 
pública, há uma autonomia maior nos planejamentos realizados para cada 
série, em função de diferentes livros didáticos adotados, mas, mesmo assim, 
a organização dos conteúdos se assemelha.

A constante capacitação 

Saber que, apesar de tanto tempo no exercício do magistério, pos-
suo uma forma de tratar e selecionar o conteúdo semelhante aos jovens 
professores que ingressam no magistério, traz uma grande satisfação no 
exercício de minha profissão. Acredito que tal situação seja consequência da 
participação em congressos e encontros da AGB e de cursos da Secretaria 
Municipal de Educação/ RJ, que permitiram o acesso às novas discussões 
que estavam ocorrendo na academia e que proporcionaram o contato com 
as novas vertentes dessa disciplina. 

A participação em eventos relacionados à educação iniciou-se antes 
mesmo de entrar na universidade, no curso de Geografia. Dentre eles, posso 
destacar: “Aspectos psicológicos da criança e do adolescente” (1978), “Semi-
nário de Metodologia e Técnicas de Pesquisa” (1980 – AGB), “XVª Semana 
de Geografia (1981), “Conferência Regional Latino Americana” (1982), “5º, 
6º, 12º, 13º Encontros Nacionais de Geógrafos” (1982/1986/2000/2002 - 
AGB), “4º Congresso Brasileiro de Geógrafos” (1984 – AGB), “1º, 4° Fala 
Professor” (1987/1999 – AGB), “A construção do conhecimento e o livro 
didático” (1992 – SME / RJ), “Encontro Metropolitano de Professores de 
Geografia” (1993 – AGB), “Encontro de Professores de Geografia” (1994 
– SME / RJ), “Encontro Estadual de Geógrafos do Rio de Janeiro” (2000 
– AGB), “I Simpósio Ibero Americano de Cartografia para Criança” (2002 
– UERJ), “Seminário Latino-americano de Educação – A Escola na Idade 
da Mídia” (2002 – SME/RJ), “Curso de Ciclo de Formação” (2007 – SME 
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/ RJ), “Semana de Capacitação” (2011 – SME/RJ) e “Projeto Autonomia 
Carioca: 1B, 6º, 7º e 8º anos (2011 – SME/RJ). Mais recentemente, minha 
participação nos eventos da AGB está limitada a cursos, palestras e Grupos 
de Trabalhos realizados nas universidades do Grande Rio.
Além disso, não posso deixar de elencar outros motivos para a situação 
apresentada, que foi a entrada no Curso de Especialização de Professores 
da Escola Básica (CESPEB) da UFRJ e no curso de mestrado em educação 
na mesma instituição, mesmo depois de tantos anos de prática. Durante os 
anos de 2012/2013, tive a oportunidade de participar das atividades do curso 
do CESPEB – UFRJ, direcionando meus estudos para as dificuldades que 
os alunos apresentam ao estudar Cartografia e produzindo a monografia 
intitulada “Alfabetização cartográfica, dificuldades e êxitos”. Neste trabalho, 
discuti as dificuldades que os alunos do sexto ano do Ensino Fundamental 
possuem em relação à Alfabetização Cartográfica. Para a sua elaboração, 
tive oportunidade de ler e debater os materiais didáticos e diversos artigos 
relacionados ao ensino de Geografia, que despertaram meu interesse pelos 
aspectos que contribuem para dificultar o ensino da Cartografia, além de 
manter contato com outros professores com propostas e com diferentes 
olhares sobre os conteúdos. 

Após a conclusão do CESPEB, meu interesse pelos estudos relacio-
nados aos currículos escolares de Geografia, e de como estes se materializam 
em livros didáticos, foi crescendo. Pude perceber, então, que para ampliar e 
aprofundar a pesquisa realizada no curso de especialização, precisava dia-
logar com os estudos do campo de currículo e direcionar a minha pesquisa 
para estudos sobre os currículos da Geografia.

Desde que ingressei no curso de Mestrado em Educação do PPGE 
da UFRJ, venho participando do Grupo de Pesquisa “Currículos escola-
res, ensino de ciências e materiais didáticos”, coordenado pela Professora 
Dra. Maria Margarida Gomes, no Núcleo de Estudos de Currículo – 
LaNEC/UFRJ, no qual direcionei meus estudos para as disciplinas 
escolares (Goodson, 1997, 2001, 2013) e para os livros didáticos como 
fontes de estudos sócio históricos (Choppin, 2004, 2009; Ferreira; Salles, 
2003/2004; Freitag, 1987; Gomes, 2008; Orlande; 2016; Ralejo, 2014; 
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Rocha, 2008). Todos esses estudos teóricos me instigaram a problema-
tizar o ensino da Cartografia como parte do currículo de Geografia do 
Ensino Fundamental. 

À vista disso, minha prática foi repensada e reestruturada. Todos os 
conhecimentos, leituras e experiências vividas nestes dois cursos permitiram 
o surgimento de uma nova professora. As análises dos materiais didáticos, 
a seleção de conteúdo, as formas de avaliação, as abordagens dos conteúdos, 
as relações com os alunos, entre outros, se transformaram e colaboraram 
para uma melhora na qualidade das aulas e da prática pedagógica, além 
de uma maior compreensão das atitudes dos discentes. E, dessa forma, me 
remeto a Tardif (1999, p. 10-11), sobre

[..] à noção de “saber” um sentido amplo, que engloba os conhecimen-
tos, as competências, as habilidades (ou aptidões) e as atitudes, isto é, 
aquilo que muitas vezes foi chamado de saber, saber-fazer e saber-ser. 
Sublinhemos, como mostraremos adiante, que esse sentido amplo re-
flete o que os próprios profissionais dizem a respeito de seus próprios 
saberes profissionais.

Diante de tudo o que foi relatado, percebo que a experiência pro-
fissional é muito importante na prática pedagógica, e acredito que seja 
em qualquer profissão. Mas os conhecimentos científicos, as pesquisas 
e as descobertas são tão ou mais importantes no exercício de um ofício. 
Finalmente, a professora que existia antes do CESPEB e do Mestrado 
não é a mesma. Repensei minha prática. Analisei as abordagens e as 
experiências de Ivor Goodson e de outros autores e reconsiderei o meu 
cotidiano de sala de aula. 

Assim, espero que tudo o que foi apresentado possa colaborar para 
uma reflexão na seleção dos conteúdos a ensinar, nas diferentes metodolo-
gias que o professor pode usar em suas aulas, na crença de que o aluno pode 
mudar suas atitudes ao longo do processo de aprendizagem, na confiança 
que podemos tornar a escola pública um estabelecimento de ensino com-
prometido com o conhecimento e com a qualidade. 
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Hoje, passo a ter uma nova visão da escola, das dificuldades dos alu-
nos, do que seleciono ou não no conteúdo, sabendo que ainda há muito a 
se investigar sobre o ensino e escola, apesar de 36 anos da prática docente. 
Assim, poderia me aposentar, mas continuo desempenhando essa profissão 
que sempre sonhei e afirmava seguir quando era criança: ser professora de 
uma ciência que afirmava ser minha amante: a Geografia.
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7. CAMINHOS REFLEXIVOS: ALGUNS PASSOS NO 
PERCURSO DA DOCÊNCIA EM FILOSOFIA 

Daniele Gomes 

As vidas dos professores raramente são interessantes. Claro, há as viagens, 
mas os professores pagam por suas viagens com palavras, experiências, 

colóquios, mesas-redondas, falar, sempre falar. Os intelectuais têm uma 
cultura formidável, eles têm opinião sobre tudo. Eu não sou um intelectual, 

porque não tenho cultura disponível, nenhuma reserva. O que sei, eu o sei 
apenas para necessidades de um trabalho atual, e se volto ao tema vários 

anos depois preciso reaprender tudo. 
(Deleuze, 2013, p. 176)

Desbravando caminhos ou saindo da caverna

Vestido midi de alças grossas, com amarração atrás do pescoço, liso 
e preto. Sandálias rasteirinhas, que deixavam os dedos à mostra e que 
prendiam no tornozelo. Nesse interstício, sobre a pele escura, uma sutil 
camada de pelos. E isso foi a primeira coisa que me chamou atenção, 
naquela época. Passados alguns anos, muitas mulheres, desde a pré-a-
dolescência, são incitadas a se depilar, como se os pelos fossem sujos ou 
remetessem a algo “primitivo” ou “feio”. Historicamente, tentaram domar 
o corpo feminino, suas funções produtivas, reprodutivas e sua força, 
destituindo-lhes de resistências e agenciamentos, delegando-lhes fun-
ções sociais específicas (Federici, 2017), ao passo em que se construíam 
idealizações a respeito de uma aparência desejável, o que se tornou uma 
categoria fundamental não só de controle dos corpos, mas de estabeleci-
mento de competições (Wolf, 1992).

Ela colocou sua pasta azul em cima da mesa e alojou sua bolsa na 
cadeira, enquanto eu pegava minhas folhas de fichário e separava as canetas 
coloridas para, mais uma vez, copiar a matéria.
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Foi então que, em vez de se direcionar para o quadro e escrever o 
conteúdo, a professora de Filosofia voltou-se para a turma e começou a 
conversar. Se apresentou, contou sua trajetória profissional e pediu que 
falássemos um pouco de nós e de nossas expectativas. E isso também me 
sobressaltou.

Por mais que estivesse na primeira semana de aula do tão almejado 
Ensino Médio – para muitos era o ingresso em uma nova escola, onde não 
conheciam nada e ninguém, nenhum dos docentes, até então, cedera tempo 
de seu planejamento para escutar e dialogar conosco. Talvez, por acredita-
rem que isto não era relevante e que, com o passar do tempo haveria essa 
socialização. Por mais que eu conhecesse a estrutura da instituição, pois 
viera de outra unidade da mesma rede educacional, mesmo assim, como es 
outres, também não estava enturmada.

De todo modo, esse movimento de iniciar um diálogo e não, desde 
a partida, querer abordar diretamente o conteúdo disciplinar curricular-
mente proposto gerou muito estranhamento. Agora, com o afastamento 
cronológico e aprofundamento epistemológico, penso que essa estratégia 
pedagógica estava profundamente vinculada à Filosofia. Afinal, a história 
da Filosofia ocidental tem como expoentes primevos à tríade Sócrates (469 
a.e.c - 399 a.e.c1), Platão (428 a.e.c - 347 a.e.c)2 e Aristóteles (382 a.e.c 
- 322 a.e.c), cujo primeiro, conforme relatos3, saía pelas ruas indagando, 
debatendo e dialogando com os habitantes da pólis; o segundo elaborou 
suas obras em forma de diálogos teóricos-especulativos e fundou a Acade-
mia de Atenas; e o terceiro aposta que “foi, com efeito, pela admiração que 
os homens, assim hoje como no começo, foram levados a filosofar, sendo 
primeiramente abalados pelas dificuldades mais óbvias, e progredindo em 

1 Optei por utilizar “a.e.c” (antes da era comum) em detrimento de “a.C - d.C” (antes de 
Cristo – depois de Cristo) para manter uma pluralidade de perspectivas, não apenas baseada 
na cultura judaico-cristã ocidental, pois isso, a história da Filosofia já faz.
2 Tanto em Sócrates e Platão, por conta do afastamento temporal e dificuldade de registros, 
há algumas diferenças de divulgação de anos de nascimento. Sendo assim, as datas apresen-
tadas são aproximações.
3 Como Sócrates não deixou nenhuma obra escrita, temos acesso à sua figura, principal-
mente, por meio de relatos de seus discípulos, Platão e Xenofonte e das peças teatrais de 
Aristófanes. 
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seguida, pouco a pouco até resolverem problemas maiores” (Aristóteles, 
1969, p. 40). Além disso, tal pensador helênico atribui grande importância 
e funcionalidade à retórica (arte de falar bem), tendo em vista que, por meio 
dela, conduz-se um discurso para que a realidade pensada seja percebida, 
bem como determinadas ideias sejam defendidas e a participação dos sujei-
tos no espaço público seja efetivada, na medida em que ele faz sua “voz” ser 
ouvida (Aristóteles, 2006, I, 3, 1358a).

As espécies de retórica são três em número; pois outras tantas são as 
classes de ouvintes dos discursos. Com efeito, o discurso comporta três 
elementos: o orador, o assunto de que fala, e o ouvinte; e o fim do dis-
curso refere-se a este último, isto é, ao ouvinte. Ora, é necessário que o 
ouvinte, ou seja, espectador ou juiz, e que se um juiz se pronuncie ou 
sobre o passado ou sobre o futuro. O que se pronuncia sobre o futuro e, 
por exemplo, um membro de uma assembleia; o que se pronuncia sobre 
o passado três e o juiz; o espectador, por seu turno, pronuncia-se sobre 
o talento do orador. De sorte que é necessário que existam três gêneros 
de discursos retóricos: o deliberativo, o judicial e o epidíctico. 

Percebemos que, desde essa perspectiva matricial, temos o questio-
namento enquanto uma ação, o diálogo como um modo de materializar 
os processos elaborativos e conclusivos, e a curiosidade atuando como 
mobilizadora, ao passo que o desenvolvimento dos processos enunciativos 
é um elemento estruturador do reconhecimento social. Em sala de aula, 
os trajetos de ensino-aprendizagem envolvem a condução de falas que 
expõem discursos, e, deste modo, são estabelecidas conversações, trocas e 
a construção de saberes quando há uma relação intensa com a linguagem 
e abertura e atenção à escuta. Afinal, é através da linguagem que nos 
expressamos, instauramos significações partilháveis e, deste modo, nos 
conectamos ao Outro.

E foi assim, sendo convidada a elaborar meus pensamentos, lidar 
com a linguagem e a escutar o Outro, que me encantei com a professora 
Cris (que infelizmente, após ter engravidado e, creio, ter findado seu con-
trato, nunca mais tive notícias, mas que gostaria muito), e com o que ela nos 
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apresentava: A Filosofia. Tive, então, um ímpeto aristotélico e, tomada de 
admiração, espanto e furor adolescente, desejava filosofar.

Sua aparência despojada, os pelos em suas pernas e axilas me intri-
gavam; afinal, um dos principais focos de minhas paranoias juvenis era 
meu corpo. A professora de Filosofia me parecia plena, não se importando 
com padrões de beleza que, com ela, aprendemos que não são absolutos, 
devem ser problematizados e que as afetações estéticas envolvem o apelo à 
nossa sensibilidade, aos sentidos e não apenas um juízo de gosto ou juízo 
de valor, mas sim o ultrapassamento dos juízos estéticos (Kant, 2008). Cris 
nos ensinou o quanto as produções da cultura popular foram apropriadas 
e transformadas em mercadorias da Indústria Cultural (Adorno; Horkhei-
mer, 2002), mas que a massificação, por mais que banalizasse a obra de arte, 
também poderia promover sua democratização (Benjamin, 1994). E, assim, 
perspectivávamos o quanto a arte pode ser política e o quanto ela penetra 
nossa vida, em consonância, também, com a ética. Suas aulas levavam a me 
repensar, a refletir e me deslocava para espaços inimaginados ao desestabi-
lizar supostas certezas e me apresentar novos caminhos. Era surpreendida 
e, a cada encontro, eu conhecia outros rumos e experimentava a máxima 
cartesiana cogito ergo sum (penso, logo existo) de maneiras bastante hete-
rodoxas mas muito intensas, na medida em que ampliava meus repertórios 
dos modos de ser e estar no mundo, ao passo que era instigada a experimen-
tar o Sapere aude (ouse saber; atreva-se a conhecer) (Kant, 1974). 

Em exposições dialogadas, ela intercalava o uso do quadro com o 
acesso tanto a trechos de obras, quanto a cópias de livros didáticos. Mas 
o material que eu mais gostava eram as versões em história em quadri-
nhos do Discurso do Método de René Descartes e O Manifesto Comunista 
de Karl Marx (em uma época em que não se falava em “doutrinação 
ideológica”) e também os filmes, que despertavam em mim a potência de 
se pensar com imagens em movimento e mobilizavam ainda mais meu 
apreço pela Estética. Era incrível ter coisas que faziam parte de meu 
repertório cultural e eram, por mim, apreciadas, compondo elaborações 
intensivas. Eu me sentia parte constitutiva daqueles conhecimentos e 
sentia que eles constituíam a mim.
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Essas estratégias me aproximavam não só de referências biblio-
gráficas, mas de expressões artísticas e outras linguagens de modo leve e 
divertido. Era um caminho encantador.

Os encontros aconteciam tanto na sala de aula quanto no audi-
tório, na sala de vídeo, no horto botânico e no pátio, e, mesmo com as 
divergências que os aglomerados de adolescentes costumam ter por conta 
das batalhas de ego e inseguranças, a turma mantinha-se unida, atenta e 
cooperativa. Talvez porque partilhávamos uma experiência em comum, de 
autoconhecimento e de descobertas de conhecimentos alheios a nós, mas 
que desejávamos conhecer.

Em meio aos cálculos extenuantes das aulas de Química Analítica e 
a apreensão das leis das aulas de Legislação Ambiental, as aulas de Filosofia 
reeducavam meu olhar (Masschelein, 2008) e traziam vitalidade, momen-
tos de suspensão e liberdade em meio ao peso e as amarras disciplinares da 
tradicional instituição, com mais de 180 anos, em que eu cursei meu Ensino 
Médio/Técnico em Meio Ambiente e que cobrava um tênis impecavel-
mente preto e o emblema da escola no bolso do lado esquerdo. Coisas que, 
para mim, “não faziam sentido” e eram irrelevantes para o meu processo 
de aprendizagem. Tanto que, por conta disso, recebi inúmeras advertências 
e tornei-me figura cativa no SOE (Setor de Organização Escolar), cujas 
profissionais têm como uma de suas atribuições orientar es estudantes em 
aspectos comportamentais no que concerne ao Código de Ética Discente.

Cabe notar que esses eventos, em concomitância com a minha 
perspectiva pouco defensora das hierarquias, faziam com que eu fosse con-
siderada uma “aluna ruim” por parte de algumas pedagogas e diretoras da 
instituição, mesmo não tendo notas baixas, sendo representante de turma e 
tendo envolvimento com o Grêmio Estudantil. Será que para elas, uma boa 
estudante era aquela que se submetia cegamente às imposições e coerções 
de forma inquestionável?

Penso que não ser considerada uma estudante exemplar faz com que 
eu me reconheça em alguns estudantes e turmas estigmatizadas por conta 
de “mau comportamento” ou da “indisciplina”, pois sei que somos muito 
mais multifacetades do que uma perspectiva tacanha e normatizadora 
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comportamental consegue compreender. Busco ter empatia com esses 
adolescentes, entender suas trajetórias e pensar em estratégias pedagógicas 
que possam mobilizá-les, tal qual ocorreu comigo. Até hoje, para mim, 
ficar sentada, apenas escutando pessoas falando de temas que me parecem 
completamente alheios, não me parece muito atrativo.

Ocorria que, mesmo em situações que costumam gerar tensão, como 
as avaliações, Cris conseguia pulverizar tranquilidade e fomentar a nossa 
criação. Fizemos trabalhos individuais com colagens, apresentações teatrais 
em grupo e, no meu caso, até um pequeno curta-metragem em que eu 
e meus colegas elaboramos o roteiro, encenamos, produzimos e editamos 
algumas cenas que apresentavam e discutiam situações lamentavelmente 
rotineiras, como homofobia e prostituição infantil, cujo escopo filosófico 
era dialogar com questões referentes à Ética. Em sala, exibimos esse vídeo e 
conceituamos os dilemas éticos e morais que envolviam tais acontecimen-
tos. Por mais que os temas fossem densos e pesados, fazer esse trabalho nos 
gerou muitas risadas e um envolvimento profundo com tais questões, pois 
além de estudarmos teoricamente, nos colocamos no lugar do outro, nos 
alterizamos. O ruim, foi ter que lidar com a exposição de nossas péssimas 
atuações, em meio a risos segurados. Mas, o que me consola, é saber que 
pelo menos um dos colegas que compôs o grupo foi fazer graduação em 
Artes Cênicas e, no mestrado, investiguei os processos e saberes mobiliza-
dos quando fazemos cinema na escola. Ademais, meu gosto pela linguagem 
cinematográfica só fez crescer, com o passar dos anos.

Nas provas, tínhamos que dissertar sobre algum conceito abordado, 
estabelecendo as conexões que achássemos pertinentes, mas sem esquecer 
de dialogar com as teorias estudadas. Não tínhamos mínimo de linhas, 
mas sim, muito espaço disponível para deixar nosso pensamento flanar. 
Prolixa que sou, adorava elocubrar linhas e mais linhas. Especular, hipo-
tetizar e externalizar minhas indagações juvenis me davam muito prazer. 
E, quando recebia a nota, meu regozijo se completava. Ficava extasiada 
de poder falar, ser escutada e sentir que minhas opiniões (doxa) eram 
respeitadas, pois caminhava rumo à episteme. Hoje, ao corrigir as provas 
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discursivas que proponho, e ao comentá-las, tal qual Cris fazia, percebo o 
quanto de carinho, de cuidado e de trabalho envolve essa ação.

Buscando alguns rumos

E foi assim que me apaixonei por Filosofia e por suas áreas de estu-
dos, tais como a Ética, a Estética, a Política, a Metafísica, a Lógica e a 
Epistemologia. Elas contemplavam e me ajudavam a responder algumas 
dentre milhares de questões que eu tinha e tenho, mas que, na adolescência, 
se apresentavam de maneira acentuada e hiperbolizada, beirando o ceti-
cismo e as dúvidas cartesianas.

Rememorando, percebo o quanto essas experiências foram for-
mativas para a profissional que venho me tornando. E entendo o quanto 
lecionar Filosofia envolve comprometimento e envolvimento intrínseco 
com esta área de conhecimento. Afinal, conforme aponta Cerletti (2009), o 
ensino de Filosofia deve ser pensado filosoficamente, ou seja, enquanto uma 
questão, e não apenas como um conteúdo transmissível que verse exclusiva-
mente sobre certa narrativa histórica (os currículos ainda privilegiam uma 
narrativa branca, europeia e falocêntrica. Apenas a partir dos anos 2000 
têm emergido e ampliado disciplinas e estudos que investigam e abordam 
a Filosofia Africana, Oriental e Ameríndia) e conteudista, mas que incen-
tive o processo investigativo, indagativo, se encontrando com textos, teorias, 
sistemas e problemas através da Filosofia, almejando a ampliação das percep-
ções de mundo e criando novas perguntas. Conforme Cerletti (2009, p. 82)

Cada planejamento estará construído sobre a base de inquietações fi-
losóficas do professor e de seus alunos... Se for necessário cada pla-
nejamento ir se modificando em parcial ou mesmo totalmente em 
função do seu objetivo fundamental: filosofar. Se em sentido estrito 
considerarmos o ensino de filosofia filosófico, o professor deverá ser 
um filósofo, que cria e recria cotidianamente seu mundo de problemas 
filosóficos e suas tentativas de resposta, isto ele não faz sozinho, mas 
com seus alunos.
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Esta relação de parceria e de colaboração era vivenciada por mim 
tanto quanto a experimentação da criação conceitual. Em diálogo com essa 
proposta, Gallo (2006) propõe alguns procedimentos que podem contribuir 
com esse processo, a saber: a sensibilização, a problematização, a investiga-
ção e a conceituação.

O processo de sensibilização é uma maneira de mobilizar es estu-
dantes, afetá-les, e fazer com que se atentem ao tema que será abordado, 
para que ele seja vivificado. Tal procedimento pode se dar com o auxílio das 
expressões artísticas. Assim, os sujeitos podem se alterizar, sentir empatia e 
ter outras experiências sensíveis contemplativas e/ou racionalizáveis. Além 
disso, a entrada das artes em diálogo com outras formas de pensamento é 
uma forma potente de estabelecer conexões, proporcionar envolvimento e 
de ampliar o repertório de referências culturais. 

A problematização ocorre a partir do deslocamento do tema para 
um problema, em que são levantadas questões de diversas perspectivas, em 
que emergem os diferentes pontos de vista a partir do levantamento de dis-
cussões, questionamentos e perguntas. Esse é um momento propício para 
debates e trocas coletivas que instiguem o desejo de buscar soluções. Dessa 
forma, es estudantes são convocades a expor suas perspectivas e perceberem 
o contexto sócio-histórico-cultural em que foi produzido e que se insere 
a obra. E, assim, investigam os processos envolvidos na produção cultural 
apresentada e buscam entendimento sobre e com ela. 

Dada a problematização, ocorre a investigação de possíveis soluções 
para as indagações levantadas. Para tal, se tem como intercessores os textos 
filosóficos e a história da Filosofia. Esse momento é muito importante, pois 
nele se tem contato com outra forma de pensamento que dialoga com inda-
gações que lhe são contemporâneas e lhes perpassa, haja vista ser um modo 
de (re)pensar o seu próprio tempo. Além disso, nesse momento há contato 
com a herança cultural da história da Filosofia, em que os livros didáticos 
podem auxiliar no encontro com trechos de obras. As bibliotecas, nesse 
percurso, podem ser grandes aliadas, pois podem ter o texto integral em seu 
acervo e, assim, oportunizar os exercícios de investigação e de desvelamento 
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dos sentidos do que está escrito, pois estudar história da Filosofia é mergu-
lhar nos conceitos e trazer sua pertinência a um novo contexto.

Assim, nessas veredas, deve-se encaminhar para a conceituação. Esse 
movimento de conceituar se confunde com o próprio gesto de filosofar, 
segundo uma percepção deleuzo-guattariana (1992). Esse momento é 
muito potente, pois possibilita a elaboração individual e a partilha coletiva 
dos saberes desenvolvidos, por meio da construção de mapas conceituais e 
anotações no quadro. Cabe notar que, desta forma, o entendimento do fazer 
filosófico não fica restrito a um processo solitário e puramente intelectual, 
mas é ampliado e vivenciado como experiência de pensamento, perpassado 
por experiências estéticas e afetivas. Ou seja, mexem com os sentidos e com 
a sensibilidade, afetando, mobilizando, e, por isso, fazendo refletir e recriar 
os conceitos encontrados, na medida em que são deslocados para um outro 
contexto de problematização.

O interessante é que o percurso é aberto a muitas entradas perpassa-
das pela apropriação, formação cultural e elaboração conceitual, tais quais 
eu pude vivenciar em minha experiência escolar. E, ao mesmo tempo em 
que provoca deslocamentos, é trilhado em parceria com as tecnologias 
escolares, haja vista que, ao longo desse processo, o caderno de anotações, o 
diálogo com colegas, o quadro, a voz docente e o livro didático são alguns 
dos intercessores que se apresentam como viabilizadores do encontro des 
estudantes com a Filosofia e com o gesto de filosofar, no espaço escolar.

Essa abordagem é muito potente, pois fomenta diferentes modos de 
ser e estar na escola e de vivenciar a criação conceitual de maneira ativa e 
não prescritiva. Hoje, em minhas aulas, tomo esse procedimento como uma 
aposta possível, dentro dos limites e das possibilidades que se apresentam.

Na época do Ensino Médio, desejava muito cursar Filosofia na gra-
duação, mas a possibilidade de dar aulas não me parecia muito atrativa. 
Ainda mais que, quando pequena e até então, afirmava com muita vee-
mência que seria jornalista, por conta de minha capacidade comunicativa 
e expansividade. O apreço pelo contato com as pessoas me fazia crer que 
cursaria Comunicação Social.
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Meu gosto pela cultura visual, e especialmente, as produções cine-
matográficas, também me mobilizavam ao ponto de também querer cursar 
Cinema e Audiovisual. No entanto, por ser uma graduação com pouca 
disponibilidade em universidades públicas, teria que estudar intensamente 
para conseguir responder de maneira minimamente satisfatória a prova 
específica de História do vestibular da Universidade Federal Fluminense 
(UFF), única universidade pública do meu estado que possui este curso. 
Assim, o fiz ao longo do 3° ano do Ensino Médio.

Mesmo fazendo estágio para completar as horas solicitadas pelo 
curso técnico, tendo aulas de segunda a sábado e escrevendo o trabalho 
de conclusão de curso, buscava me dedicar às aulas preparatórias que es 
docentes de minha instituição ofertavam gratuitamente no entre turnos e 
dialogava mais com o historiador Luiz Koshiba e seu livro de História do 
Brasil do que com meu namorado. Em um momento em que as plataformas 
de vídeos não eram tão popularizadas e a velocidade da conexão da internet 
era mais lenta, não dava para assistir videoaulas, restando a alternativa de 
passar a noite em claro lendo e fazendo os exercícios propostos ao final de 
cada capítulo.

Nesse período, o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) ainda 
não era o único meio para adentrar no Ensino Superior. Deste modo, tive 
que pagar as inscrições dos vestibulares das universidades que desejava e 
também fazer o teste de resistência para compor minha nota de ingresso. 
Por mais que haja críticas ao ENEM, pensar que atualmente existe uma 
prova em que estudantes da rede pública podem fazer gratuitamente para 
concorrer a vagas nas universidades públicas é um avanço, pois, na época, os 
vestibulares das instituições de ensino superior tinham valores em torno de 
R$ 90,00 e R$ 100,00, custos nada simbólicos ou convidativos àqueles que 
são provenientes das classes populares. 

Passadas essas avaliações e finalizada a etapa do Ensino Médio, 
começou a sair o resultado dos exames. Consegui obter nota para ingres-
sar em Filosofia na UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) e em 
Ciências Políticas na UNIRIO (Universidade Federal do Estado do Rio 
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de Janeiro), mas, infelizmente, fiquei em 80° lugar no ranking do curso de 
Cinema e Audiovisual da UFF, cuja oferta de vagas eram de 60.

Fui então, cursar Filosofia na Federal do Rio de Janeiro, curso que 
me mobilizava mais do que Ciências Políticas. Nesse momento, percebia 
o quanto a grande mídia pode manipular as informações, determinando 
tendências de posições e conformando o que é propagado para as pes-
soas. Assim, por querer ser uma “livre pensadora”, não desejava mais fazer 
Comunicação Social.

Se o sabor do encontro com a Filosofia no espaço escolar é edulco-
rado e idílico, a graduação teve um gosto mais amargo.

Desorientações, perdas e passos titubeantes

Ao fazer minha matrícula, descobri que, ao longo de todo o curso, 
teria que cumprir apenas uma matéria obrigatória. O restante da grade cur-
ricular seria composto pelas matérias da Licenciatura e por uma quantidade 
de créditos que seriam provenientes de alguns grupos de conteúdo. Ou seja, 
eu teria que realizar pelo menos duas História da Filosofia Antiga, Medie-
val, Moderna e Contemporânea, e pelo menos uma matéria do grupo de 
Estética, Política, Ética e Teoria do Conhecimento. E assim, íamos conta-
bilizando os créditos até nos formar.

Sem suporte e informações suficientes, peguei cinco matérias pelas 
quais me interessei ou que identifiquei um conteúdo conhecido previa-
mente. Com isso, estudava apenas três dias na semana e ficava com um 
final de semana de 4 dias. Para quem teve aula de segunda a sábado e em 
período integral, tendo curso de línguas à noite, esse era o melhor dos mun-
dos possíveis.

O 1° período da Graduação foi o que eu mais aproveitei. Tinha 
tempo para estudar, retomar e usufruir minha vida social. E essas eram 
minhas alegrias em meio a aulas enfadonhas, em que nosso foco era fazer 
uma exegese dos autores. Se outrora eu estabelecia diálogos, agora, teria 
que me atentar minuciosamente à linguagem e me focar apenas na inter-
pretação e nas traduções. Tenho plena consciência da importância de tal 
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ação, mas porque não era possível, também, debruçar sobre o texto de outra 
maneira? 

Outra coisa que me incomodava era o fato de alguns docentes nos 
afastarem dos pensadores, como se fôssemos incapazes de acessá-los e 
tivéssemos que ler comentadores e mais comentadores…

Confesso que isso me desestimulava extremamente… Mas acreditava 
que seria apenas um momento passageiro, prática de alguns professores. No 
entanto, estava enganada. No segundo período, comecei a trabalhar à tarde, 
de segunda a sexta, e percebi que aquele curso não era estruturado nem para 
aqueles que estavam iniciando-se nos estudos filosóficos e, o que para mim 
é mais grave, nem para estudantes trabalhadores. Es docentes, orgulhoses 
de serem especialistas em determinado tema de determinado autor (o uso 
do termo apenas no masculino busca salientar o quanto esta área de conhe-
cimento é marcada pela presença de homens europeus), muitas das vezes 
não apresentavam panoramas que pudessem auxiliar es estudantes inician-
tes a se localizarem na História da Filosofia ou mesmo estabelecer conexões 
com outres pensadores e questões filosóficas. Nesse momento, felizmente, a 
internet já auxiliava minha inserção e preparação para as aulas, bem como a 
troca com colegas de turma e de vida.

O recorte classista ocorria tanto de maneira menos explícita, quanto 
em situações escancaradas. Sutilmente, quando olhávamos a distribuição 
das matérias na grade horária, percebíamos a recorrência de muitos docen-
tes dando aula sobre o mesmo tema, como se fosse uma matéria diferente, 
mas nos mesmos horários e a periodicidade das disciplinas no turno da 
tarde. Por conta disso, saí da graduação sem estudar Kant, que, mesmo sem 
apreciar, entendo sua relevância para a história do pensamento ocidental, 
posto que o único professor da época que estudava tal pensador ministrava 
suas aulas apenas nas sextas-feiras a tarde, horário em que eu estava traba-
lhando. Assim, o curso escamoteava seu caráter de integralidade de horário, 
além de não oferecer matérias no turno da noite. 

Não obstante, o mais assustador era ouvir a coordenadora reclamando 
das pessoas jovens que estavam ingressando no curso, pois a Filosofia “não 
deveria ser a primeira graduação de ninguém”, além de destinar-se apenas 
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para quem pudesse dedicar-se integralmente aos seus estudos. Esta mesma 
docente era contra a permanência da Filosofia no Ensino Médio, pois acre-
ditava que es adolescentes não tinham maturidade suficiente para a sua 
compreensão. Até hoje, não entendo o que motivava essa profissional a ter 
tal percepção restritiva e preconceituosa. Mas, o mais triste é saber que ela 
não é exceção e que, contemporaneamente, a permanência da Filosofia no 
espaço escolar volta a ser ameaçada, considerando as transformações curri-
culares que propõem uma abordagem mais transversalizada. Por mais que 
entenda que a Filosofia contemple questões das diversas áreas de conheci-
mento, compreendo que possui procedimentos e questões específicas nos 
âmbitos cultural e filosófico do trajeto formativo.

Neste percurso acadêmico, encontrei veteranes que subestimavam 
a Licenciatura e que, ao ingressarem no mestrado, diziam não querer “se 
misturar com o campesinato da graduação”. E hoje, vejo esses bacharéis, 
doutores em Filosofia com 30 anos ou mais, desempregados ou fazendo 
atividades remuneratórias alternativas, para que sua fonte de renda não seja 
apenas proveniente de seus pais ou outros familiares. E, os menos orgulho-
sos, ainda vejo circular por processos seletivos para dar aulas em escolas de 
Ensino Médio da rede particular.

A postura desses estudantes refletia a estrutura do curso, cuja forma-
ção de licenciades não tinha sua especificidade valorizada. Cursávamos as 
mesmas matérias que os bacharéis, e complementávamos a carga horária 
com matérias da Faculdade de Educação, em turmas mistas, com estudantes 
de outras licenciaturas. Tínhamos apenas uma matéria exclusivamente 
voltada para a Filosofia no espaço escolar, a saber, Ensino de Filosofia. 
Nela, a partir de filósofos, discutíamos seus desdobramentos em sala de aula 
e dialogávamos com questões patentes para a época. Como essa matéria 
estava vinculada ao Estágio, nela, em dado momento, apresentávamos o 
plano de aula de nossa regência para es coleges e recebíamos comentários. 
No mais, não havia momentos no planejamento da aula para que pudés-
semos compartilhar o que acontecia no Estágio. Parecia que, mesmo neste 
momento de conexão com a prática, ainda ficávamos muito no campo espe-
culativo, mantendo a dualidade corpo e mente.
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No que concerne a esta questão, Cerletti (2003, p. 65) aponta a 
necessidade de a Filosofia refletir sobre seu processo de compartilhamento 
e de ensino; e que nesse sentido, deve-se:

[...] trazer o ensino para o terreno da Filosofia, isto é, fazer filosofia do 
ensino filosófico, o que nos permitirá quebrar a tradicional dualidade: 
didática por um lado, filosofia pelo outro, como se fossem terrenos in-
dependentes; rompe-se também a ideia de aplicação de uma suposta 
didática geral [...] a filosofia […] todos sabemos que no caso da filoso-
fia isto não é nada fácil.

Pé ante pé, criando um percurso

Mesmo com essa estruturação, e após muitos semestres conciliando 
estudos e trabalho, chegou o momento de dar uma pausa na capitalização 
e investir na minha profissionalização. Por uma feliz coincidência, voltei ao 
colégio onde estudei desde a antiga 5° série e cursara o Ensino Médio, mas 
em outro campus. Nesse período, fui compreendendo a tessitura da organi-
zação escolar e do trabalho docente. Es docentes que eu acompanhei eram 
muito abertes, solícites e dispostes a compartilhar comigo seu percurso e 
perspectivas filosóficas. 

Para a minha sorte, uma das turmas que acompanhava tinha como 
um dos seus integrantes o irmão mais novo de uma das minhas melhores 
amigas. Essa aproximação fez com que a turma me acolhesse calorosa-
mente. Tanto que a escolhi para ministrar minha prova de aula. Felizmente, 
eu tinha familiaridade sobre o tema sobre o qual teria que versar, a saber, 
a teoria política de Baruch Spinoza (1632 – 1677) - filósofo da Moderni-
dade, considerado um dos fundadores da leitura moderna e crítica da Bíblia, 
cuja interpretação polêmica para a época fez com que ele fosse excomun-
gado de sua sinagoga. Isto fez com que eu me sentisse menos nervosa, mas 
confesso que foi extremamente desconfortável ficar tão exposta ocupando 
aquela posição de poder e de saber. Creio que o pouco conhecimento sobre 
teórices do campo do ensino de Filosofia também fazia com que eu ficasse 
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muito retraída e reticente frente às inúmeras abordagens possíveis, haja 
vista que, desde a Grécia Antiga, esta área de conhecimento tem intenso 
caráter pedagógico e formativo ( Jaeger, 2001), mas es docentes universitá-
rios da antiga Universidade do Brasil parecem ter se esquecido disso.

Passado o Estágio não remunerado, sem a retomada ao mundo 
do trabalho e com a aproximação do final da graduação, ficava apreen-
siva quanto ao futuro. Acreditava que poderia ser um bom momento para 
aprofundar meus conhecimentos na área. Busquei me inteirar dos estudos 
desenvolvidos peles professores, mas me decepcionei. As iniciações cientí-
ficas voltavam-se exclusivamente para leitura e aprofundamento conceitual 
via especulações e discussões teóricas restritas ao espaço acadêmico. Essas 
práticas me deixavam desgostosa em relação a como a Filosofia era com-
preendida e fomentada por aquelas pessoas. Onde estava o espírito criador 
e instigante da Filosofia que eu vira no Ensino Médio? Fora tudo véu de 
Maya? Os sentidos enganaram-me?

Então, assim como Descartes (2000), suspendi meus juízos pregres-
sos e o que me fora tomado como sólido e verdadeiro, e busquei reestruturar 
minhas concepções do que poderia ser a Filosofia, seu ensino e os diferentes 
modos de ocupar e transitar os espaços que ela pode ter.

Nesse ínterim, encontrei diversas pensadoras e pensadores que con-
seguiram me potencializar, me ajudar a me orientar e a atuar no e com 
o mundo. E, percorrendo esse caminho, conheci o Grupo de Pesquisa e 
Extensão Imagem, Texto e Educação Contemporânea (ITEC)4 da Facul-
dade de Educação, para o qual tive a sorte de ser selecionada para atuar 
como bolsista ao longo de 24 meses, que coincidentemente eram os dois 
últimos anos de minha graduação.

Por tratar-se de uma proposta extensionista, tem em seu cerne o 
diálogo com a sociedade civil, ofertávamos um curso para licenciandes e 
docentes da rede pública e privada, acompanhávamos o trabalho de algumas 
professoras da rede pública, além de apresentarmos o desenvolvimento de 
nossas ações em eventos acadêmicos e propor oficinas em diferentes espaços. 

4 Mais informações em <https://www.itecimagemetexto.org/>  Acesso em 24 out. 2020.

https://www.itecimagemetexto.org/
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Assim, além das reuniões de estudos teóricos semanais e ativida-
des no laboratório de pesquisa como organização do espaço, discussão 
dos trabalhos e organização do material de registro das atividades, Aline 
Monteiro e Angela Santi, as professoras responsáveis pelo projeto, eram 
extremamente presentes. Alinhavando rigor teórico, comprometimento 
e boas risadas, elas me mostravam o quanto é possível desenvolver uma 
pesquisa que seja significativa para seus partícipes, implicada socialmente 
e preocupada com a formação estudantil. Com elas, aprendi que teoria e 
prática não estão afastadas; que a universidade pública pode e deve dialo-
gar com outras instituições públicas em um trabalho de parceria, e não de 
hierarquia; que agentes humanos e não-humanos (Latour, 2005) atuam na 
produção de conhecimento e na constituição do mundo. E, por conta disso, 
solicitam nossa atenção, presença e são intensamente formativos.

A pesquisa por si só já nos coloca em outro lugar, fazendo-nos 
compreender os dispositivos epistemológicos que sustentam determinada 
maneira de conceber a realidade, mas quando há engajamento e aproxi-
mação, esta se transforma em um modo de existir. Com isso, modifiquei 
minha forma de compreender a pesquisa e seus possíveis desdobramentos. 
Comecei a me perceber enquanto pesquisadora no mesmo ano em que foi 
realizado o concurso para Docente I (16 horas) da Rede Estadual de Edu-
cação do Rio de Janeiro, em 2014.

Acompanhar os trabalhos desenvolvidos nas escolas e trocar com 
colegas que estavam atuando há mais tempo me acalmava e fazia crer que 
a escola estadual não era o estado hobbesiano, em que está instaurada a 
“guerra de todos contra todos”, mas, sim, um espaço de potência, vivacidade 
e de transformação. Ademais, seguir o trabalho de uma professora, auxiliar 
no planejamento das aulas e no desenvolvimento de um projeto de exibição 
de curtas-metragens e estar no espaço escolar, em contato com es estudan-
tes, me deu vontade de “ter” minhas próprias turmas e colocar em prática 
diversas ideias que borbulhavam com minha cabeça a partir do diálogo com 
todas as teorias que estava estudando ao longo de todo esse tempo.

Altas expectativas, desejo atualizado, retomada de meu furor juvenil 
e a vontade de transformação fizeram com que me empenhasse na prova do 
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concurso. Afinal, queria sair da graduação e começar a trabalhar, e 2015 me 
parecia o ano perfeito para tal.

Nesse ínterim, escrevia relatórios semanais das atividades de exten-
são acompanhadas, e nesse momento tive uma epifania: comecei a perceber 
o quanto todas aquelas ações eram significativas para mim, me potencia-
lizavam, me faziam perceber que tudo o que eu acreditava era possível de 
ser colocado em prática. Foi então que iniciei a ruminação a respeito de um 
projeto de mestrado. 

Por não haver indicação de referências bibliográficas no edital, fiquei 
muito receosa, pois minha aproximação com o campo da Educação estava 
iniciando. Mas, como não tinha nenhuma certeza do que poderia fazer no 
ano seguinte, resolvi me arriscar.

Dedicava meu tempo ao ITEC, a ler e a escrever minha monografia 
em Filosofia e estudar para o mestrado. No entanto, por uma desventura da 
vida, fui submetida a uma operação de emergência. Era setembro e, nesse 
momento, fiquei extremamente triste. A prova seria em outubro e passar 
uns dias internada iria atrasar meu planejamento. Meu namorado e minha 
mãe não levaram meu material de estudos e eu fiquei me dedicando ao 
sudoku e aos criptogramas. Voltando à minha casa, paulatinamente retomei 
a rotina de estudos. O atestado médico do pós-operatório me dava 30 dias 
de repouso, e eu tentei aproveitá-los ao máximo. Por fim, consegui ingressar 
no mestrado.

Em 2014 também saiu o resultado do concurso da rede estadual. Eu 
fui aprovada, mas teria que aguardar a nomeação. Assim, meu desejo de 
estar em sala de aula como professora foi adiado.

Iniciei o mestrado super empolgada com a possibilidade de me 
enveredar por novos caminhos epistemológicos. O primeiro semestre tinha 
cheiro de novidade e renovação. No mês de abril, me inscrevi para ser pro-
fessora contratada da rede estadual, pois, para mim, não fazia sentido ter 
um diploma de licenciatura em Filosofia, estudar Educação e estar afastada 
na rede pública de massa, haja vista que meu campo de pesquisa era em 
uma instituição federal - espaço ainda elitizado.
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Em maio, fui chamada para entregar meus documentos e iniciar 
minhas incursões em sala de aula. Como queria iniciar o mais rápido pos-
sível, inscrevi-me na Metropolitana, que cobre um amplo território e, por 
conta disso, tem maior carência por profissionais.

Fui tomada de um misto de receio e alegria. Não sabia ao certo 
por onde principiar o planejamento, mas, antes disso, teria que aprender a 
chegar às escolas, haja vista que se localizam em áreas distantes da minha 
residência. E, por ser professora contratada, além de não receber auxílio 
alimentação e nem qualquer outro benefício, ficava com os meus 12 tem-
pos de aula distribuídos em três escolas e em dias diferentes, nos turnos da 
manhã e da noite. Cabe notar que no ano de 2015, a Filosofia ocupava, nas 
turmas regulares, um tempo semanal de 50 minutos. As turmas de 3° ano 
e a Educação de Jovens e Adultos recebiam dois tempos de aula. Apenas 
após a greve docente e ocupação das escolas por parte des estudantes, que as 
aulas passaram a ter dois tempos semanais nas três séries do Ensino Médio.

A primeira missão, então, era entrar em contato com as unidades 
escolares para informar sobre a minha chegada. Em uma escola, o tele-
fone chamava incessantemente, mas ninguém atendia. Em outra, nem isso 
acontecia. Busquei na internet e o mesmo número que lá constava era o 
anteriormente disponibilizado.

Resolvi ir até elas nos respectivos horários das minhas aulas, e assim 
o fiz. Com a ajuda do Google Maps, vi que para a primeira escola eu poderia 
ir de metrô e caminhar uns minutos. Ela localiza-se na Pavuna, bairro da 
zona norte que faz fronteira com o município de São João de Meriti. Sendo 
assim, um território limítrofe entre a capital e cidades da Baixada Flumi-
nense como Nova Iguaçu e Duque de Caxias, devido a disponibilidade de 
transporte para estas áreas.

Ao chegar à instituição, tive uma ingrata surpresa. O colégio estadual 
não estava mais naquele espaço indicado pelo site; era uma escola munici-
pal homônima, e a unidade estadual era do outro lado da estação de metrô. 
Como estava com tempo, fui caminhando tranquilamente. No entanto, a 
escola estava com outro nome, o de uma escola municipal. Fiquei aflita, 
pois pedia informação e não sabiam me dizer onde se localizava a tal escola 
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estadual. Por sorte, uma inspetora viu e ouviu meu desespero e me acalmou, 
dizendo que apenas no turno da noite, aquele prédio do município era ocu-
pado pelas turmas da rede estadual. Desta forma, passei a conhecer uma, 
dentre tantas estratégias utilizadas pelo Estado, para precarizar as estrutu-
ras educacionais. 

Por mais que seja uma prática corrente para ofertar aulas noturnas, 
a falta de infraestrutura imposta pelo Estado posteriormente é utilizada 
como argumento para fechar turmas, turnos ou mesmo instituições intei-
ras5, conforme vem ocorrendo desde 2010, devido ao aumento da evasão. 
Isto porque es estudantes que são realocades, ou ficam em escolas não tão 
próximas às suas residências, no turno da noite, podem ser um impeditivo 
para chegar em um horário razoável para assistir às aulas após o trabalho e 
voltar para casa de maneira segura. Outra consequência desse fenômeno é 
a superlotação das turmas, cuja quantidade de estudantes que irá compor-
tar é pensada a partir de metragem da sala. Para agravar a situação, uma 
nova turma só é aberta quando há uma anterior com sua lotação máxima, 
fazendo com que haja classes com 52 discentes. Em uma cidade com clima 
elevado como o Rio de Janeiro e poucas salas climatizadas, as condições de 
ensino e de aprendizagem beiram a insalubridade.

Cabe salientar que o quantitativo extremado de educandos por turma 
também é um modo de sucatear a educação pública, pois sobrecarrega e 
profissional em vez de nomear concursades, que estão na espera desde 2014. 
Com essa carência e com salário sem reajuste desde esse mesmo ano, os 
profissionais da rede solicitam Gratificações por Lotação Prioritária (GLP), 
uma espécie de hora-extra. Assim, trabalham mais horas em turmas mais 
cheias sem receber adicional de pagamento referente ao auxílio-transporte, 
proporcionalmente.

5 Essas são algumas, dentre tantas reportagens que expõem os acontecimentos, anos após 
anos:  https://www.terra.com.br/noticias/educacao/em-1-ano-e-meio-governo-do-rio-
-fechou-49-escolas-publicas,0779e4ba492be310VgnVCM10000098cceb0aRCRD.html, 
https://www.brasildefato.com.br/2016/12/14/rio-pezao-e-cabral-fecham-197-escolas-en-
tre-2010-e-2015/ , http://www.alerj.rj.gov.br/Visualizar/Noticia/43297?AspxAutoDetect-
CookieSupport=1 . Acesso em 04 ago. 2019.

https://www.terra.com.br/noticias/educacao/em-1-ano-e-meio-governo-do-rio-fechou-49-escolas-publicas,0779e4ba492be310VgnVCM10000098cceb0aRCRD.html
https://www.terra.com.br/noticias/educacao/em-1-ano-e-meio-governo-do-rio-fechou-49-escolas-publicas,0779e4ba492be310VgnVCM10000098cceb0aRCRD.html
https://www.brasildefato.com.br/2016/12/14/rio-pezao-e-cabral-fecham-197-escolas-entre-2010-e-2015/
https://www.brasildefato.com.br/2016/12/14/rio-pezao-e-cabral-fecham-197-escolas-entre-2010-e-2015/
http://www.alerj.rj.gov.br/Visualizar/Noticia/43297?AspxAutoDetectCookieSupport=1
http://www.alerj.rj.gov.br/Visualizar/Noticia/43297?AspxAutoDetectCookieSupport=1
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Nesse contexto, uma alternativa adequada seria a construção de uni-
dades escolares voltadas para o Ensino Médio com funcionamento nos três 
turnos. Por mais que se contra-argumente a respeito de onde es estudantes 
seriam alocadas por hora, cabe lembrar que a redução da quantidade de 
matrículas em função da diminuição de docentes, aposentades ou afastades 
por questões de doença, bem como o fechamento de algumas turmas, tur-
nos e escolas promovido pela Secretaria de Estado de Educação, já deixa 
um quantitativo de estudantes afastades da escola. 

No entanto, o que o atual secretário dá a entender é que deseja ofe-
recer voucher e estabelecer parcerias com escolas da rede privada6, para que 
es estudantes que não conseguiram efetuar sua matrícula na rede pública, 
possam estudar.

Em meio a tantas questões, o espaço que se alocava a unidade esco-
lar parecia atuar na ilegalidade. A entrada, tanto des docentes quanto des 
discentes era pela lateral, onde se localizava o estacionamento do prédio; 
os corredores, com parca iluminação; quadra e biblioteca, trancadas; no 
lugar de vidros, nas janelas havia sacos pretos de plástico. Os banheiros e os 
trabalhos expostos nos murais voltavam-se para crianças e pré-adolescen-
tes, público bastante diferente do que frequentava o turno da noite, nesse 
caso, estudantes trabalhadores, jovens e adultos. Compreendendo o perfil 
discente, a diretora expandia o horário do jantar. E a equipe pedagógica 
buscava dar o máximo de suporte aos discentes.

Entretanto, essa instalação quase clandestina me fazia pensar no 
quanto os sentimentos de apropriação e pertencimento eram dificultados, 
além de buscar significação em todos os conhecimentos que os docentes se 
propunham a mobilizar. Ademais, também indagava a respeito das condi-
ções necessárias para que as experiências epistemológicas e sociais sejam 
fomentadas. Afinal, não basta apenas um espaço físico, é importante ter 
uma estrutura que estimule e atraia os sujeitos para o espaço escolar.

 Por ser uma escola noturna e em uma zona da cidade considerada 
perigosa, os tempos de aula eram reduzidos, o que fazia com que todo o 

6 Vide informações presente em http://www.esquerdadiario.com.br/Estado-do-Rio-fe-
cha-turmas-e-secretario-propoe-investir-na-rede-privada. Acesso em 04 ago. 2019.

http://www.esquerdadiario.com.br/Estado-do-Rio-fecha-turmas-e-secretario-propoe-investir-na-rede-privada
http://www.esquerdadiario.com.br/Estado-do-Rio-fecha-turmas-e-secretario-propoe-investir-na-rede-privada
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meu planejamento tivesse que ser hiper reduzido, e meus planos de dar 
aulas tão intensas quanto as que tivera, foram minguados. As condições 
materiais e o ingresso tardio (do meio para o final do 2° bimestre), em con-
sonância com minha inexperiência e insegurança, colaboravam para que a 
realidade fosse muito aquém dos meus sonhos de ser docente.

Como fora à escola apenas para me apresentar, fui pega de surpresa 
quando a diretora exclamou: “Que bênção!”, quando lhe disse que era a 
nova professora de Filosofia. Ela prontamente me apresentou à equipe e me 
deixou em minha primeira turma.

Auspiciosamente, era uma turma de primeiro ano, então, busquei 
dialogar com os presentes sobre “O que é Filosofia?”, mas es seis estudantes 
presentes me olhavam com estranhamento e incrédulos, perguntando se 
eu realmente era professora. Foi, então, que me dei conta que minha apa-
rência denunciava minha pouca idade, e que essa seria uma questão que eu 
teria que enfrentar. Ainda hoje, por conta de meu modo de me apresentar, 
meu tamanho e demais questões estéticas, sou confundida com estudante 
e minha idade é um problema existencial para es estudantes. Certa vez, 
fiquei emocionada quando uma estudante disse que queria saber minha 
idade porque ficou muito impressionada com a possibilidade de alguém 
tão jovem estar formada e fazendo doutorado, e que, para ela, eu seria uma 
inspiração.

As outras duas escolas em que atuei localizam-se no Morro da 
Pedreira e a outra no Complexo do Chapadão, ambas em áreas precariza-
das e periféricas da cidade. Na primeira, só naquele ano, pelo menos sete 
estudantes ou ex-estudantes foram assassinados, em diversos contextos: um 
deles, o carro em que os jovens estavam foi alvejado com mais de 100 tiros 
por policiais7. Na segunda, em minha incursão inicial, ao pegar o cami-
nho indicado pelo aplicativo de rotas, deparei-me com um adolescente com 
uma arma de alto calibre, mas que, muito gentilmente, me deu “Bom dia!” e 
me indicou o caminho do trabalho. Fiquei triste e chocada. O que pode ter 

7 Segue notícia jornalística que trata do assunto: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/no-
ticia/2015/12/mais-de-100-tiros-foram-disparados-por-pms-envolvidos-em-mortes-no-
-rio.html . Acesso em 24 jul. 2019.

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/12/mais-de-100-tiros-foram-disparados-por-pms-envolvidos-em-mortes-no-rio.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/12/mais-de-100-tiros-foram-disparados-por-pms-envolvidos-em-mortes-no-rio.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/12/mais-de-100-tiros-foram-disparados-por-pms-envolvidos-em-mortes-no-rio.html
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acontecido para que aquele jovem tenha sido levado a tomar aquele cami-
nho? Eram 6 horas da manhã e, possivelmente, ele passara a noite em claro.

Nesses espaços em que os abismos sociais emergiam de forma (in)
tensa, conheci jovens alegres, divertidos, instigados, respeitadores e muito 
admiráveis, e tive como colegas, profissionais comprometidos em promover 
diversas experiências potencializadoras no espaço escolar e em parcerias e 
com outras instituições, como cinemas e universidades particulares. Claro 
que tinham sujeitos frustrados e infelizes, que não se esforçavam para fazer 
nada porque “aquele aluno preto e pobre, não vai nunca aprender nada”, que 
“ia ser “bandido”” e chispavam racismos, classismos e diversas ofensas. Mas, 
os que assim externalizavam, eram minoria.

Transitar por esses espaços me deslocava e me fazia repensar como 
eu deveria intermediar a relação desses sujeitos com a Filosofia, para que 
ela não fosse apenas um amontoado de nomes e datas a serem memorizadas 
de maneira autômata. Cada vez mais eu valorizava meus privilégios e ficava 
pensando “no que a Filosofia poderia contribuir para a (trans)formação 
dessas pessoas?”. 

Nesses contextos, fui aprendendo que ser docente era lidar com 
situações extremas que colocavam em risco a integridade física; era encon-
trar esperança alhures, mas em centelhas; era estar porosa e atenta ao que 
es estudantes traziam e colocavam, além de ter um planejamento aberto às 
mudanças, porque a aula poderia ser suspensa por conta da “operação poli-
cial” ou por alguma demanda discente apresentada, ultrapassada por medos, 
desejos, anseios. Para mim, estar naqueles espaços era pensar a escuta de 
modo filosófico e pedagógico. “Não seria o filósofo aquele que entende 
sempre (e que entende tudo), mas que não consegue escutar, ou, mais preci-
samente, que neutraliza nele a escuta – e isto para poder filosofar?” (Nancy, 
2013, p.159)

Assim, o que era um déficit da minha graduação, a saber, um conheci-
mento estruturado da história da Filosofia, tornou-se em uma oportunidade 
para eu desenvolver meus estudos para, principalmente, aprender a lidar 
diferentemente com este conteúdo. Qual o sentido de falar do racionalismo 
cartesiano descontextualizadamente? Tomei como sendo mais significativo 
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pensar o dualismo cartesiano para refletir como ele é um dos sustentáculos 
das instituições da Modernidade, dando ênfase à escola e como os corpos 
são potentes elementos de pensamento e dispositivos políticos. Para tal, 
percorremos nosso percurso com Platão, Descartes, Spinoza, Nietzsche, 
Foucault e Simone de Beauvoir. Assim, a nossa relação com o próprio corpo 
enquanto espaço utópico (Foucault, 2013), espaço de poder e de resistên-
cia, bem como a construção social das noções de gênero, eram abordadas. 
Nosso exercício, então, era conectar esses temas com o rap de Lurdez da 
Luz e Ogi, chamado Os Tempos Mudam8, em que as vozes feminina e mas-
culina expressam seus afazeres cotidianos.

Caminhamos pelo espaço escolar, fotografamos, cantamos, assisti-
mos filmes, criamos narrativas míticas, elaboramos projetos e buscamos 
construir momentos de alegrias partilhadas. Guardo com muito carinho 
essas memórias, pois sei que essa diversão é inversamente proporcional aos 
meus provimentos mensais, sem reajuste há anos.

Planejar as aulas e estar em sala é uma forma de compartilhar aquilo 
que gosto e aquilo que acredito, além de ser um grande exercício de desa-
pego de ego. Isto porque temos que aprender a lidar com o desvio atencional 
de forma explícita, sobretudo aquele advindo do uso de smartphones por 
parte des estudantes.

Em setembro do mesmo ano, após processo seletivo, comecei a lecio-
nar em um Colégio de Aplicação de uma universidade pública. Ao contrário 
do que acontecia nas escolas da Secretaria do Estado de Educação do Rio 
de Janeiro (SEEDUC-RJ), do 1° ao 3° ano do Ensino Médio tinham dois 
tempos de aula e es estudates tinham outra origem. Eram filhes de pro-
fessores universitáries, militares e engenheires. Dentre eles, estava a filha 
daquela que foi minha orientadora do mestrado, cujo pai também é docente 
do Ensino Superior. Confesso que, no início, me senti um pouco pressio-
nada por conta da responsabilidade, mas ao mesmo tempo me dedicava 
com mais afinco aos planejamentos e me tomava como desafio pensar e 

8 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=0AdS9B-Q-Fg, acesso em 24 jul. 
2019.

https://www.youtube.com/watch?v=0AdS9B-Q-Fg
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promover propostas pedagógicas instigantes para esses jovens de contextos 
socioeconômicos tão diferentes.

Ademais, como era professora regente, recebia estagiáries e tinha que 
contemplar essa demanda formativa. Olhar para eles me fazia rememo-
rar um passado próximo e partilhar dúvidas e indagações. Aprender outras 
maneiras de ser docente. Nos mais jovens, encontrava fraternidade; e nos 
mais velhos, um afeto familiar. Parecia que a idade não era um empecilho, 
mas sim, como ensina Hannah Arendt (2000), um momento de promover 
um encontro geracional, aproximações e apresentação do mundo, enquanto 
cerne dos processos educativos.

Traçando caminhos

Se, por um lado, me comunicava no espaço escolar com todos os seus 
partícipes, no mestrado estava cansada e emudecida. Trabalhar em quatro 
escolas e cursar disciplinas que, por vezes, se afastavam do meu tema de 
pesquisa e da minha prática pedagógica, minava a minha energia e fazia 
com que minha orientadora cobrasse uma postura mais participativa. Infe-
lizmente, não consegui cumprir com essa requisição.

Por mais que pensar os saberes e os processos cognitivos que emer-
gem quando se faz cinema na escola (tema de minha dissertação) me 
mobilizasse e conjugasse estudos teóricos com a inserção no espaço escolar 
e contato com estudantes, as matérias do programa de pós-graduação, bem 
como muites colegas de turma me eram alheios, afastades. Parecia haver 
uma compartimentação entre os modos de estruturar e compartilhar os 
conhecimentos na Educação Básica e as demandas do Ensino Superior, 
cuja intercessão era muito instável. Por fim, consegui conjugar tais expe-
riências e ir trilhando meu percurso enquanto professora e pesquisadora. 
Tanto que não me furtei a tentar uma vaga para o Doutorado.

Nessas veredas, assim como Deleuze (2013), não me sentia como 
uma intelectual, que possui certa disponibilidade de cultura, mas alguém 
que estava no processo e se tornando professora. Alguém que buscava estar 
atenta, cuidadosa e presente em suas práticas e disponível a reaprender tudo.
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Sartre diz que “o Homem é condenado a ser livre” (1987, p. 32) e eu, 
então, fui aprendendo a lidar com as minhas decisões e com meus algo-
zes. Compreendi que, na minha (trans)formação docente, tão importante 
quanto apreender os conteúdos formais foi aproveitar os momentos em sala 
e minha postura (privilegiada) de estudante, para me manter atenta e dis-
posta a aprender. Olhar para es docentes e discentes como fios condutores, 
que eu posso me orientar, me aproximar ou me afastar. Mas sempre, usando 
a (comunic)ação!

De certo modo, me reconhecia naqueles estudantes que eram vistos 
como mal-comportados ou indisciplinados por expressarem sua vivacidade 
juvenil e não terem medo de errar, seja no sentido de errância ou no de 
desacerto. E, talvez, isso faça com que eu busque ter uma postura aberta e 
irreverente. Quero ensinar que as relações de respeito não devem ser pauta-
das por questões etárias ou posições de poder, mas sim que todes devem ser 
respeitades e acolhides em suas singularidades. Fazer com que se reconheça 
a alteridade do Outro no eu, creio ser um dos maiores desafios da contem-
poraneidade e da educação.

Não quero que minhas aulas sejam chatas e que es estudantes, ao longo 
de nossos momentos juntes, possam experimentar muitos sentimentos, mas 
especialmente, vivenciem a felicidade e a (cri)ação que eu mesma vivencio. 
Acredito que a presença da Filosofia no Ensino Médio é fundamental, na 
medida em que possibilita outros encontros e experiências singulares de 
pensamento. E, se esse encontro não for proporcionado no espaço escolar, 
talvez, em outro meio, ele não seja possível. Afinal, compreendo a Filosofia 
enquanto espaço-tempo de suspensão, criação, e também, de resistência ao 
modus operandi contemporâneo, que convoca a velocidade, a lógica de pro-
dução e de consumo, ao utilitarismo. Sendo a Filosofia um movimento de 
contrafluxo, busca potencializar as experiências de humanização, de alteri-
zação, de modos de estar/ser. E, por isso, não deve ficar restrita a um espaço 
físico, a uma classe social, a um gênero, a uma raça. Se a criação de conceitos 
é um gesto que todos podem fazer, ele deve ser estimulado, potencializado e 
atualizado por todes. Assim se constitui uma escola e uma sociedade demo-
crática, como atesta Deleuze (2013, p. 222):
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Acreditar no mundo é o que mais nos falta; nós perdemos comple-
tamente o mundo, nos desapossaram dele. Acreditar no mundo sig-
nifica principalmente suscitar acontecimentos, mesmo pequenos, que 
escapem ao controle, ou engendrar novos espaços-tempos, mesmo de 
superfície ou volume reduzidos.

Não sei se me tornei professora, mas frente à impermanência da vida, 
creio que estou nesse devir. E, se deixei aporias ou espaços para completar, 
“é isto que me parece interessante nas vidas, os buracos que elas comportam 
as lacunas, por vezes dramáticas, mas às vezes nem isso” (Deleuze, 2013, 
p. 176), pois são nesses vácuos, em que é possível fazer movimento, deixar 
fluir, fruir, sentir, revolver, me preencher de vida, experimentar travessias, 
ser passagem. 
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8. ENTRE O EDUCAR E O CUIDAR: O CONTATO 
COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL E A EXPERIÊNCIA 
INICIAL DE DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Késia Cosendey Sindra Mescolin dos Santos - UFRJ

Considerações Iniciais

“Buscar entender, de maneira diferente do aprendido, as atividades do 
cotidiano escolar ou do cotidiano comum, exige que esteja disposta a 

ver além daquilo que outros já viram (...)” (Alves, 2001, p. 2)

Sempre me vi como docente. Desde a infância, em meio às brin-
cadeiras, havia uma sala de aula composta de bonecas. Inicialmente, era 
um sonho muito distante, já que devido às condições sociais em que me 
encontrava, ter uma profissão era algo quase que inatingível. Não havia 
referências familiares, as quais pudessem propiciar a visão do que seria o 
ensino superior. Entretanto, constantemente me dediquei aos estudos com 
afinco desde os anos iniciais do Ensino Fundamental. Estudar era algo 
demasiadamente prazeroso para mim. Não imaginava que tal fato poderia 
levar-me ao sonho. 

Na adolescência, o desejo de tornar-me docente ficou adormecido e, 
em seu lugar, outras “prioridades” foram assumidas. Chegou o momento de 
ingressar no mercado de trabalho e distanciar-me cada vez mais da univer-
sidade. O sonho apenas adormecera e, tempos depois, iria acordar. 

Em 2009, soube da aprovação no vestibular para o Curso de Pedago-
gia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Pude perceber a relevância 
do gosto pelos estudos em minha trajetória escolar, pois influenciou dire-
tamente em minha admissão no curso superior, já que sempre foi contínuo. 
Não foi possível cursar um pré-vestibular, já que os horários do trabalho 
não permitiam que o fizesse. Foi uma longa pesquisa quanto ao curso e suas 
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possibilidades de atuação profissional. Pois bem, seria pedagoga; e agora? 
Será que as experiências as quais vivenciaria seriam suficientes para sanar as 
expectativas as quais possuía?

Ao ingressar na universidade, surgem os questionamentos externos: 
quer mesmo ser professora? Não sabe das dificuldades cotidianas da pro-
fissão? E o salário? Vai estudar para receber essa remuneração? Apesar das 
indagações, algo em mim acreditara que, além de um ganho mensal, pode-
ria realizar-me profissionalmente. Isso bastava.

No presente capítulo, gostaria de partilhar minhas experiências em 
meus anos iniciais de docência, bem como expressar minhas percepções 
sobre o contexto de sala de aula na Educação Infantil. O olhar daquele que 
se insere no campo educacional e suas impressões é o enfoque do presente 
texto. Desejo expor minhas incertezas e angústias, comuns àqueles que 
concluem o curso superior nas áreas de licenciaturas. Pretendo contribuir 
modestamente para a reflexão acerca do exercício inicial da docência na 
Educação Infantil.

Ao longo dos anos, surgiram diversas pesquisas sobre o binômio 
educar/cuidar (Martins; Pasqualini, 2008; Sayão, 2010; Azevedo; Schnet-
zler, 2005), entre outros. Tais autores apontam para a complexidade de não 
dissociar as categorias. A prática pedagógica na Educação Infantil tem suas 
especificidades e, por esse motivo, torna-se essencial a discussão da temática 
proposta. Ademais, nota-se certa rejeição por parte de muitos educadores 
o fato de o cuidado estar intrinsicamente ligado à educação nas creches e 
pré-escolas. 

Partindo do pressuposto de que a Educação Infantil é um seguimento 
da educação básica e que possui certas particularidades, outra questão é 
pertinente para a compreensão de seu contexto: o imaginário social acerca 
dos profissionais que atuam no segmento escolar (Nascimento, 2003; Kra-
mer; Nunes, 2007; Sayão, 2010). 

Inicialmente, trarei algumas experiências particulares sobre minha 
práxis pedagógica nos primeiros anos de atuação docente, pois acredita-se 
que o movimento de repensar a prática torna-se demasiadamente neces-
sário (Esteban; Zacur, 2002). Em seguida, tratarei da Educação Infantil e 
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suas especificidades. No término do capítulo, encontram-se as considera-
ções finais acerca do seu desenvolvimento.

Sou docente ou tornei-me? 

“Para apreender a ‘realidade’ da vida cotidiana, em qualquer dos espa-
ços/tempos em que ela se dá, é preciso estar atenta a tudo o que nela se 
passa, se acredita, se repete, se cria e se inova, ou não”(Alves, 2001, p.4).

Com a urgência do ingresso no mercado de trabalho, coloco-me 
em um dilema: devo tentar superar as barreiras postas e vislumbrar uma 
trajetória na universidade? Felizmente, dentro do espaço acadêmico tive o 
privilégio de ter excelentes docentes, os quais motivaram-me a persistir em 
minha caminhada. Não foi fácil, mas algo necessário para minha ascensão 
social. Estar em um ambiente privilegiado como a universidade pública é, 
sem dúvida, uma grande conquista; ainda que, no Brasil, a profissão docente 
seja tão desvalorizada.

Ao iniciar o curso de graduação, planejei como seriam os anos e como 
iria manter-me na universidade. Nesse contexto, casei-me. O planejamento 
do casamento foi realizado com bastante antecedência. Já o de graduanda, 
surgiu conforme as necessidades impostas pela graduação. Sabia que não 
poderia deixar a oportunidade escapar e precisara dedicar-me ao curso. Em 
busca de uma oportunidade de exercício da profissão, soube que alguns 
colegas haviam conseguido um estágio na Secretaria Municipal de Educa-
ção do Rio de Janeiro e me candidatei às vagas. 

A possibilidade de exercer a práxis pedagógica me encantou - deno-
mino “práxis” a relação teoria e prática vivenciada no ambiente escolar. 
Para Imbert (2003) apud Franco (2008), essa práxis é um instrumento para 
reavivar, olhar de modo a desnaturalizar o espaço educativo e as práticas 
exercidas nele. 

Mais um desafio estava posto: conciliar as aulas com a realização do 
estágio. Com o passar dos anos, percebi o quanto foi produtivo tal período 
em minha trajetória acadêmica. Em diversas situações, lembrei-me do papel 
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da professora-pesquisadora descrita por Esteban; Zaccur (2002), ao defen-
derem a pertinência da prática associada à teoria. Além disso, as autoras 
falam do distanciamento entre o espaço acadêmico e a realidade no chão da 
escola ao afirmarem que “quem vive o cotidiano da escola não se reconhece 
no texto teórico, sentindo-se negado.” (Esteban; Zaccur, 2002, p. 14).

Partindo desse pressuposto, vi que era possível seguir a carreira aca-
dêmica e tornar-me pedagoga. Inicialmente, conciliar os estudos e o estágio 
gerou certa ansiedade e insegurança. Mas, afinal, não são essas sensações 
que o “novo” ocasiona? Pude ter a experiência prática aliada à teórica por 
dois anos (limite de tempo para a realização do estágio remunerado). 

Na Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, tive o primeiro contato com o conhecimento acadêmico. Logo, 
descobri que este seria balizador para estabelecer quais caminhos seriam 
percorridos por mim. Por meio das disciplinas ministradas, a cada semestre 
via-me mais próxima da tão almejada formatura. 

O fato é que não era docente por essência, como havia pensado. 
Na verdade, tornara-me. Ocorre que, em alguns discursos, a ideia de que 
se nasce professor permeia todo o imaginário social acerca daquele que 
escolhe ser professor. Ao longo de minha graduação, vi que os desafios 
da profissão eram tão latentes que já não reconhecia o sonho a que men-
cionei no início. Sendo assim, a profissionalização era fundamental ao 
exercício da função.

Alves (2001, p. 7) esclarece que o trabalho pedagógico, a partir de 
representações do/no cotidiano escolar, nos revela algo aprendido que 
em alguns momentos poderá levar a certos esquemas, os quais carac-
teriza como significativamente estruturados que nos impedem de “(...) 
sair da comodidade do que isto significa, inclusive a aceitação pelos 
chamados “meus pares”, para me colocar à disposição para o grande 
“mergulho” na realidade.”

Assim, tornar-me professora, significou, sobretudo, ter autonomia na 
tomada de decisões nas questões referentes ao ambiente da sala de aula, 
tais como as curriculares, referentes às metodologias diversificadas, dentre 
outras. Embora existam os regulamentos institucionais, sem dúvidas, ser 
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autor de sua própria prática é realmente desafiador e representa um marco 
na trajetória docente. Pensar nessa questão é compreender que, além da 
profissão, o professor tem o compromisso com seu papel social. 

Ao concluir a graduação em Pedagogia, não me transformei em mera 
técnica, mas em uma profissional capaz de pensar os espaços de atuação 
como contextos singulares. Nesse caso, o conhecimento acadêmico não 
basta.  Devo considerar as características próprias da ação educativa, como 
mobilizar recursos para que os discentes aprendam em meio às suas diver-
sas realidades sociais.

O “usuário” denominado por Alves (2001) dos espaços/tempo, nesse 
caso, a instituição escolar, forma-se a partir da práxis e do relacionamento 
entre seus pares. Desse modo, vão tecendo redes de convivência, em con-
tato com objetos e sujeitos. Finalizar o curso era o início de uma constante 
transformação em busca da construção de uma identidade profissional, 
capaz de refletir e reconstruir o fazer pedagógico.

Inclusão em educação: o contato com o público-alvo da Educação 
Especial 

“A inclusão é um processo incessante que envolve o descobrimento e a 
remoção progressiva dos limites à participação e à aprendizagem.” 

(Booth; Ainscow, 2002, p. 40)

Após o término do período de estágio na rede pública municipal do 
Rio de Janeiro, surge outra oportunidade. Outro desafio em minha pro-
fissão, atuar como mediadora de um aluno do público-alvo da Educação 
Especial em um colégio da rede privada no município do Rio de Janeiro. 
Nesse momento, já estava quase no término de minha graduação.

A experiência com a Educação Especial, tempos depois, levar-me-ia 
a realizar a especialização na área. Ao longo de três anos, acompanhei o 
aluno supracitado e pude exercitar práticas inclusivas, das quais eram 
propostas atividades pedagógicas em que o aluno pudesse participar 
ativamente, como a elaboração de trabalhos em grupo, apresentações orais, 
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construção de materiais, entre outras. Algo que, por vezes, apresentou tal 
aluno dificuldades, tanto na interação com os demais colegas, quanto nos 
conteúdos escolares.

Conforme Booth; Ainscow (2011) tais práticas nas escolas envol-
vem a promoção da participação de todos os atores, de modo a abranger o 
respeito à “diversidade de bagagens e de competências” das crianças. Para 
os autores, aumentar a inclusão envolve a busca pela redução da exclusão. 
Logo, incluir representa levar à participação aqueles que, de algum modo, 
passam por circunstâncias excludentes. 

Partindo desse pressuposto, vê-se que os alunos do público-alvo da 
Educação Especial necessitam de um olhar mais atencioso. Não há como 
estabelecer um “padrão” de aprendizagem que atenda a todos. Os alu-
nos mencionados necessitam de práticas que os façam avançar de acordo 
com suas potencialidades, já que o processo ensino-aprendizagem não 
é engessado, estático. Ele exige um planejamento flexível e adaptável às 
necessidades educacionais de cada aluno.

Nesse contexto, estabeleci uma relação professor/aluno mais afetiva, 
embora não fosse oficialmente docente. Segundo Krueger (2003, p. 1), “a 
criança deseja e necessita ser amada, aceita, acolhida e ouvida para que 
possa despertar para a vida da curiosidade e do aprendizado”. Pautava-me 
nessa afirmação e notei que, ao utilizá-la, o aluno apresentava avanços sig-
nificativos em sua aprendizagem.

Acredito que, ao trabalhar com o público-alvo da Educação Especial, 
pude compreender as múltiplas possibilidades do ato de ensinar e, conse-
quentemente, do ato de aprender. Nem toda criança aprende da mesma 
forma, pois há a diversidade existente nos processos educativos. No traba-
lho com esse público-alvo, tal perspectiva é fundamental no balizamento 
de práticas pedagógicas. Cada aluno é único, e tal fato exige, do docente, 
metodologias diferenciadas. 

A experiência foi deveras proveitosa, tanto para mim, docente em for-
mação, quanto para o aluno. Poder ver cada pequeno avanço e comemorar ao 
seu lado foi algo que me trouxe grande satisfação. A cada passo percorrido 
pelo aluno, via-me avançando enquanto profissional. 
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Ao longo do período em que pude acompanhar o aluno mencionado, 
vários desafios foram postos. O maior deles era a barreira do relaciona-
mento interpessoal. Por sua necessidade educacional especial, muitas vezes 
apresentava dificuldades para realizar atividades coletivas. Nesses casos, 
coloquei-me como mediadora, para facilitar tal interação de modo que sua 
participação fosse ampliada.

Ademais, pude contribuir modestamente para que o aluno cons-
truísse a aprendizagem significativa. Por ser aluno do Ensino Fundamental 
II, os conteúdos escolares apresentavam-se para ele como abstratos. Nesses 
casos, buscava transpô-los para que fizessem sentido, sejam por analogias 
orais, sejam por analogias concretas, com uso de materiais disponíveis no 
espaço escolar. 

Ao passo que nossa interação era estreitada, via que o aluno se sentia 
cada vez mais seguro de suas potencialidades. Pronto! Era esse o meu obje-
tivo! Levá-lo a crer que era capaz de avançar. Com o tempo, pude perceber 
que seus avanços eram contínuos. Isso bastava! Não era comparável aos 
que não possuíam as mesmas necessidades educacionais, mas comparado 
ao próprio aluno. 

Na instituição, frequentemente realizávamos relatórios, os quais 
descrevíamos os avanços pedagógicos dos alunos que acompanhávamos. 
Além disso, tínhamos um momento para discutirmos questões de Inclu-
são e Educação Especial, já que na instituição mencionada havia inúmeras 
necessidades educacionais especiais. 

Até esse momento, não imaginaria o que me aguardava, e o quanto 
essa experiência poderia contribuir para minha prática. Todos os conhe-
cimentos e experiências adquiridos nesse período mostraram-me uma 
nova postura docente, inquieta, que busca a aprendizagem significativa 
para o aluno. A postura que é dialógica, que aprende ao ensinar e ensina 
ao aprender. 
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A experiência inicial em docência na Educação Infantil

“Utilizar a autobiografia é dar espaço para o professor se auto-revelar, 
possibilitando a tomada de consciência sobre si mesmo.” 

(Bonetti, 2006b, p.3)

Passados os três anos de acompanhamento ao aluno supracitado, e 
tendo concluído a graduação, fui contratada como professora regente da 
instituição mencionada. Finalmente me tornaria uma professora. E agora? 
Era para valer! Precisara resgatar os recursos os quais levaram-me ao rece-
bimento do diploma de licenciatura plena em pedagogia. 

Para minha surpresa, simultaneamente à descoberta de ser docente 
de um colégio de grande prestígio social, descobri que havia sido aprovada 
no curso de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (PPGE-UFRJ). Mais um desafio 
à minha frente. Agora deveria conciliar as aulas do mestrado e a atuação 
como professora regente de uma turma de Educação Infantil.

Comecei a lecionar de forma lúdica, por meio de jogos, brincadeiras 
e atividades das quais tornaram os temas trabalhados mais significativos. 
A partir daí, busquei compreender a concepção de educação por meio dos 
gestos, discursos e práticas da instituição. A turma em que assumi possuía 
dezoito alunos com a faixa etária de 3 a 4 anos. Tínhamos nosso momento 
diário de rodinha em que podíamos expressar oralmente fatos de nossa 
rotina. Tal momento era muito aguardado pelos pequenos. Especialmente 
no dia posterior ao fim de semana. 

A experiência supracitada foi enriquecedora. O tempo em que atuei 
como docente da referida turma serviu para, além do conhecimento da 
identidade institucional do espaço educacional, construir a minha própria 
identidade docente (Alves-Mazzoti, 2007). Nesse movimento de constru-
ção, algo me chamou a atenção, percebi que ao construí-la, buscara algumas 
referências, as quais foram, de certo modo, significativas para ao longo de 
minha trajetória formativa. 
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Nesse sentido, a formação de uma identidade docente pressupõe 
uma identidade docente provisória que a antecede, já que inicialmente, não 
a possuímos. Ela constrói-se ao longo de uma caminhada frente aos desa-
fios que enfrentamos cotidianamente (Alves-Mazzoti, 2007; Perrenoud, 
2000). Confesso que, nos primeiros momentos com a turma, senti-me 
insegura, com certo temor ao considerar que não seria capaz de lecionar e, 
portanto, contribuir para a educação de crianças em fase inicial de formação 
de identidade. 

Apesar de minha euforia ao lecionar e ter minha primeira turma, 
vi que nem tudo era um “mar de rosas”. Percebi que, de certa forma, havia 
certa distinção entre os que eram docentes da Educação Infantil e aqueles 
que lecionavam no Ensino Fundamental. De algum modo, o imaginário 
de pais, e até mesmo de alguns docentes, levavam-me a crer que os que 
assumiam as turmas da creche e pré-escola seriam “menos professores” 
que os demais. 

E qual o perfil do docente de Educação Infantil? Será este possui-
dor de uma má formação? Não possuíra pós formação acadêmica? Sou 
“menos” professora por atuar com crianças pequenas? Por que a educação 
infantil não é vista como parte da educação básica? Alguns dos ques-
tionamentos eram notados por mim até mesmo na universidade, pelas 
falas de colegas da área nos momentos de relatos de práticas docentes. 
Mesmo com os estereótipos, busquei propiciar uma prática dialógica, 
menos unilateral e que visasse experiências significativas na construção 
do conhecimento por parte dos alunos. 

As práticas pedagógicas realizadas por mim objetivavam a formação 
pessoal e social. Logo, compreendia o trabalho educativo como a criação 
de condições para as interações sociais e a ressignificação de sentimentos, 
valores e papeis sociais. No período em que atuei na referida instituição, 
realizei atividades que envolveram a construção da identidade, o respeito 
nas interações com o outro, a valorização da cooperação, hábitos de auto-
cuidado, entre outras. Vê-se algumas delas a seguir:
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Figura 1 – Crianças em uma atividade culinária como culminância de 
projeto do livro “O caso do bolinho”.

Figura 2 – Criança em atividade de desenvolvimento de coordenação 
motora fina/ plástica.
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Figura 3 – Crianças em atividade de contação de história por meio de 
personagens escolhidos pelos alunos.

Figura 4 – Crianças em atividade com cantigas de roda.

Figura 5 – Crianças no momento diário de rodinha.
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Figura 6 – Crianças em atividade sensorial com argila.

Nas atividades apresentadas em todas as figuras, foram trabalhados 
os eixos de construção da identidade, de respeito nas interações com o outro 
e da valorização da cooperação. À medida em que interagiam uns com os 
outros, os alunos iam construindo sua identidade, por meio das semelhan-
ças e diferenças na interação com os outros. 

Além disso, conforme interagiam, eram estabelecidos os “limites” 
dessa interação, de modo a respeitar a todos os colegas. Por meio dessa 
postura, construíam a valorização da cooperação nas atividades. Em muitas 
situações, viam que ela os fazia ter um trabalho final melhor que o esperado. 

Realizávamos as atividades de autocuidado, nos momentos de higiene 
pessoal, como no banho, lavagem das mãos antes das refeições, escovação 
dos dentes, dentre outras. O autocuidado era trabalhado de modo a levar 
os alunos a se conscientizarem sobre a importância das ações que o envol-
vem. Sendo assim, conversávamos constantemente sobre as consequências 
da não realização dessas ações.

Nesse primeiro ano de atuação docente, a construção da identidade 
profissional tornou-se constante. Paulatinamente, a prática social de ensinar 
aflorava dentro de mim, por meio das brincadeiras e situações pedagógicas 
orientadas. Apesar do conhecimento acadêmico, necessitava da prática, do 
chão da escola. 

Foi necessário o contato com a realidade escolar, não aquela encon-
trada exclusivamente nos textos acadêmicos, pois cada realidade é singular. 
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Apesar das diversas experiências nos estágios em que realizei, necessitava 
da autonomia mencionada anteriormente, da análise da situação real para 
a tomada de decisões pedagógicas, com base em meus conhecimentos aca-
dêmicos e empíricos. 

Compreendi que cada aluno é único, e que é ilusório acreditar que as 
crianças pequenas não são dotadas de conhecimento. Pude ver o aluno como 
um sujeito completo, com suas especificidades. Partindo desse pressuposto, 
minha turma era um espaço de grande diversidade, apresentando-se das 
mais diversas formas, como as questões de raça, religião, classe (a instituição 
trabalhava com o sistema de bolsas de estudo) e de alunos do público-alvo 
da educação especial. 

Ao longo do período, pude compreender que a concepção de edu-
cação expressa nas ações pedagógicas era a socioconstrutivista. Nela, o 
conhecimento não busca uma verdade absoluta, mas a adaptação do sujeito 
ao seu contexto. O desenvolvimento da aprendizagem é realizado a partir 
das interações com o meio. Essa concepção é resultante, principalmente, 
teorias da epistemologia genética de Jean Piaget e da pesquisa sócio-histó-
rica de Lev Vygotsky (Oliveira, 1992).

Na rotina diária com os pequenos, nossa relação tornou-se mais 
estreita. Até então, não sabia o que encontraria. Notei que muitas crianças 
me viam com tanto carinho e esperavam ansiosamente pelo retorno do que 
me ofereciam. Em algumas falas, via a busca por atenção, pelo cuidado do 
adulto. A partir daí, a relação avançou; já não era aquela que se limitava 
ao espaço escolar. Por meio de um abraço, uma conversa, um cuidado nos 
momentos de higiene, as crianças depositavam cada vez mais confiança 
em nossa relação. Por isso, ao estabelecer a relação professor/aluno deve-se 
compreender a concepção proposta por Wallon, pautada essencialmente na 
afetividade (Oliveira, 1992).

Quanto ao trabalho na instituição, tive uma experiência positiva, pois 
pude conciliar meus estudos de formação continuada sem deixar o mercado 
de trabalho. Nas mais variadas atividades as quais propunha, tinha a total 
assistência em relação aos materiais necessários. A estrutura institucional 
proporcionou-me a oportunidade de práticas educativas significativas que, 
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em instituições públicas poderiam não ser possíveis, pela ausência de recur-
sos disponíveis. 

A prática docente nos revela que ação educativa é complexa, exigindo 
planejamento prévio (Bonetti, 2006a). As situações reais em sala de aula 
muitas vezes são conflitantes. Na realização das atividades, pude presenciar 
alunos que, embora tão pequenos, apresentavam comportamentos de nega-
ção de si mesmos, de autoexigência excessiva, de sensação de incapacidade, 
entre outros. Na formação docente, não temos conhecimentos necessários 
para lidar de modo efetivo com tais casos, mas creio que tal habilidade se 
desenvolve a partir de nossa própria condição humana. 

Nessa primeira experiência docente, tive uma aluna que apresentara 
uma das questões supracitadas, tinha dificuldades em lidar com suas “pró-
prias falhas”. Coloco entre aspas por não considerar falhas, mas uma forma 
distinta de percepção de mundo, algo inerente a todo indivíduo. Entretanto, 
pela autocobrança excessiva, a referida aluna frequentemente apresentava 
um discurso negativo de si mesma, especialmente nas atividades realizadas, 
quando não alcançava o que considerava como “ideal”. Tal fato assustou-me, 
pois tratava-se de uma criança de apenas 3 anos. Lidar com tal situação foi 
desafiador para uma professora que se inseria no campo da docência. 

No caso apresentado, busquei motivar a aluna por meio da valoriza-
ção oral de suas atividades, não somente as dela, mas as de todos os alunos. 
Houve momentos em que eles deveriam fazer um elogio às atividades dos 
colegas. Tais momentos foram essenciais para a autoestima de cada um 
deles, bem como a visão de empatia para com os outros. 

Na realização de meus planejamentos, buscava inserir todas as ques-
tões mencionadas anteriormente, buscando atender a todas as crianças. O 
trabalho desenvolvido foi baseado em projetos educacionais e em parceria 
com uma colega que lecionava para a mesma faixa etária, em turno oposto. 
Buscávamos um momento, sempre no intervalo entre a entrada de uma e a 
saída de outra. A parceria deu certo, e, em muitos momentos, estendemos 
nossas discussões no campo acadêmico. 

A referida colega era engajada com o trabalho docente e demons-
trava grande interesse pelos estudos multiculturais, especialmente os que se 
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referem à identidade negra. Segundo Canen; Canen (2005), tal abordagem 
segue a linha da perspectiva do multiculturalismo crítico, em que é vista a 
luta pelo preconceito contra os oprimidos. 

Quanto à trajetória docente, a colega possuía vasta experiência, o 
que possibilitou o compartilhamento de propostas de atividades, as quais 
foram de grande valia para uma professora iniciante. Nossa diferença 
de idade era pouca, e ela demonstrava grande segurança nas decisões 
que tomava. Como muitas delas eram realizadas por grupo, sentia-me 
tranquila em tê-la como parceira. 

Bonetti (2006b) afirma que a observação do trabalho docente dos 
pares torna-se relevante aos profissionais recém-formados. Desse modo, 
para a autora, “aprender com os colegas, observar, seguir, imitar, tentar, acer-
tar, errar, são verbos de ação para construir outra ação: o fazer pedagógico, 
mesmo que a princípio de uma forma mecânica.” (Bonetti, 2006b, p. 14).

O fato de a instituição organizar o trabalho docente em duplas 
e por grupos possibilitou trocas significativas, que resultaram em ativi-
dades enriquecedoras. Acredito que tal fato tornou a caminhada inicial 
mais leve. Apesar de termos os nossos momentos de passos solitários em 
nossas salas de aula, tínhamos momentos como reuniões de pais, pales-
tras, dentre outros, onde utilizávamos em parceria. Como pude aprender 
nesses momentos...

O desafio de lecionar foi aceito por mim, embora a insegurança tenha 
ganhado espaço nos primeiros meses. Notei que, apesar as dificuldades 
comuns àqueles que se inserem em qualquer área de trabalho, a medida em 
que o tempo passa, tornamo-nos mais confiantes quando nos colocamos a 
serviço da reflexão e das ressignificações. Os olhares direcionados a mim na 
primeira reunião de pais fizeram-se, por um instante, duvidar de minha capa-
cidade prática/técnica, mas, ao mesmo tempo, impulsionaram-se ao desejo de 
demonstrar a relevância da práxis pedagógica. 

Acredito que o fato de não ter a experiência materna, embora a queira 
e, no momento mencionado ainda não a tivesse vivenciado, contribuiu 
sobremaneira para que os pais e responsáveis desacreditassem em minha 
competência docente. Além disso, era considerada pelos pais e responsáveis 
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“nova demais” para o cargo. Entretanto, notei que o fato de ser mulher 
possibilitou “certa confiança inicial” em meu trabalho. 

Aos poucos, fui demonstrando a mim mesma que possuíra a capa-
cidade técnica e as competências e habilidades necessárias ao exercício 
da docência. Tive que conquistar as crianças e, consequentemente, os 
pais. Como poderiam deixar seus filhos (as) aos cuidados de uma pessoa 
até então desconhecida? Não foi fácil, e nunca será. Ainda não tenho as 
respostas prontas. E é isso que me encanta na profissão. Somos desafia-
das dia a dia, ao sermos indagadas por um aluno, ao recebermos crianças 
com necessidades educacionais especiais, dentre outras situações que 
geram “desequilíbrios”. São eles, esses “desequilíbrios”, que nos levarão 
à essência da educação, à formação humana por meio do processo de 
ensino-aprendizagem.

Outrossim, o ingresso no mestrado simultâneo a essa experiência 
inicial de docência foi de grande relevância, pois tive a oportunidade de 
relacionar teoria e prática. Pude aproveitar boa parte dos conhecimentos 
adquiridos nas experiências vivenciadas na instituição em que atuei, já que 
inicialmente fui mediadora, e minha pesquisa trataria da temática da Edu-
cação Especial. 

O imaginário social quanto ao profissional da Educação Infantil: a 
especificidade do educar na creche e na pré-escola

“O cuidar da criança, além de ser tratado junto com o educar, é tam-
bém enfatizado separadamente como fator de humanização.” (Bonetti, 

2006a, p. 10)

O contexto da Educação Infantil no Brasil foi/é permeado por dis-
putas, das quais as políticas educacionais são o cerne. As Leis de Diretrizes 
e Bases da Educação, promulgadas em 1996 (LDB 9394/96) apresentam a 
Educação Infantil como etapa da educação básica. Inicialmente, essa etapa 
apresentou-se como assistencialista. Tal fato ainda está presente nos dis-
cursos dos diversos sujeitos e nas práticas pedagógicas em determinados 
espaços escolares. 
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Historicamente, a educação das crianças menores não foi considerada 
relevante para as famílias e para o Estado. Tais crianças eram vistas como 
adultos e exerciam as mesmas atividades, as quais não podiam questionar. 
A visão da criança era a de um ser inferior, incapaz de atuar criticamente na 
sociedade. Logo, o atendimento às crianças não era prioridade. 

O cuidar, aliado ao educar, é a premissa da Educação Infantil. Em 
meio aos estereótipos quanto aos espaços que atendem às crianças peque-
nas, está o de que nas creches e pré-escolas há somente o cuidado nas 
atividades docentes. Sendo assim, o profissional que atua nesse segmento 
torna-se desvalorizado, na medida em que se tem a perspectiva equivo-
cada de que não há a necessidade de formação específica como requisito 
para a atuação.

Além dessa questão, vê-se que o sexismo está presente ao longo da 
trajetória da educação infantil do Brasil. O apelo à maternidade como algo 
fundamental para os que exercem o trabalho com crianças pequenas revela 
o quanto o biológico pode influenciar no imaginário social em relação ao 
perfil do docente (Sayão, 2010). 

Lembro-me que, na primeira reunião com os pais de alunos 
na Educação Infantil, ouvi algo que me levou a refletir: uma mãe 
perguntou-me se eu era mãe. Algo que me intrigou, pois a interrogativa 
surgiu após ter iniciado a reunião com minha apresentação e mencionado 
minha formação e pós-formação. Será a maternidade vista como um 
critério indispensável para o exercício da prática docente nas creches e 
pré-escolas, ainda neste século? 

Outro fato pertinente consiste no perfil dos educadores que atuam 
na Educação Infantil. Prevalece o estereótipo de que tais profissionais não 
possuem formação continuada. Na reunião mencionada anteriormente, 
notei que ao dizer que era mestranda em educação da UFRJ, todos me 
olharam de modo desconfiado. Percebi que o olhar demonstrava surpresa, 
ao mesmo tempo via o desejo unânime de questionar-me sobre o porquê 
de eu ter escolhido a Educação Infantil. Como uma professora que atua na 
Educação Infantil pode estar no espaço acadêmico? Há diálogo entre tais 
espaços? Para que serve o conhecimento acadêmico para quem irá “cuidar” 
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do meu/minha filho(a)? Foram alguns dos questionamentos que ficaram 
implícitos nos olhares dos pais.

Conforme Bonetti (2006a), a questão da falta de profissionalização 
em educação relacionada à ausência de qualidade da educação predominou 
na década de 1990. Tal fato contradiz com a afirmação de que é necessário ter 
vocação para o exercício da docência. Em minhas experiências na educação 
infantil, notei o quanto os responsáveis pelas crianças preocupavam-se com 
a experiência materna em detrimento da profissionalização, como critério 
para o exercício da docência com as crianças pequenas.

A partir da Lei 9394/1996 (LDB), a Educação Infantil passa a ser 
considerada como primeira etapa da educação básica, sendo oferecida em 
creches (0 a 3 anos) e pré-escolas (4 a 6 anos). Deve-se considerar que, 
nessa etapa, o cuidado é indissociável ao educar e seu objetivo maior é o 
desenvolvimento integral da criança de 0 a 6 anos.

Partindo do pressuposto de que a educação infantil é uma das etapas 
da educação básica, não há por que segregá-la dessa etapa tão importante 
da trajetória escolar. Entretanto, ainda existem discursos contrários que até 
sugerem ser desnecessária, e consequentemente, desqualificando os profis-
sionais que atuam nesse segmento. 

Nesse contexto, vê-se como fundamental ratificar a relevância da 
Educação Infantil como etapa pertinente da Educação Básica, pois pre-
para a criança para sua inserção no Ensino Fundamental. Além disso, é 
um direito da criança, bem como um dever do Estado. A compreensão da 
distinção entre a Educação Infantil e o Ensino Fundamental faz-se neces-
sária, na medida em que há diferenças inerentes às funções assumidas por 
esses segmentos. Tais diferenças podem ser vistas tanto na organização do 
sistema educacional, quanto na legislação. 

Nesse sentido, ressalta-se que a Educação Infantil visa, prioritaria-
mente, complementar a educação familiar. É nessa etapa de educação que a 
criança de 0 a 6 anos lida com as relações educacionais, as quais permeiam 
os espaços coletivos.

Segundo a LDB 9394/1996, a Educação Infantil visa o desenvolvi-
mento integral da criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e 
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social. Deste modo, ao trabalhar com as crianças pequenas, deve-se consi-
derar todos esses aspectos, que são indispensáveis à formação humana. 

Considerações Finais

A Educação Infantil foi o segmento em que pude vivenciar minha 
primeira experiência de regência. Sinto uma enorme gratidão pela opor-
tunidade de atuar com os pequenos. A ternura recebida nos olhinhos fitos 
às aulas. O carinho demonstrado em palavras e abraços. Tais gestos foram 
importantes para mim como pedagoga e, principalmente, como pessoa. 

Na trajetória percorrida, foram inúmeros os desafios, mas creio que 
todos contribuíram para a construção da profissional que sou. Sigo com a 
certeza de que continuo em formação, a cada dia, a cada turma recebida, a 
cada nova proposta de trabalho. 

A atuação na Educação Infantil, como já exposto, possui suas singu-
laridades, é lúdica, expressiva e criativa. No segmento, não se pode trabalhar 
por meio da transmissão de conhecimentos escolares com conceitos vazios 
de significados, já que crianças pequenas necessitam, nessa etapa da vida, 
de algo que transcenda tal transmissão. Daí a perspectiva de um processo 
educativo complementar à educação da família, que possibilite a formação 
integral do sujeito. Nesse sentido, a Educação Infantil assemelha-se à Edu-
cação Especial, já que ambas visam a formação integral, a independência e 
a autonomia dos indivíduos. 

Para os(as) pedagogos(as) em formação que pretendem atuar na 
Educação Infantil, torna-se relevante que: 1) Jamais deixem que desmere-
çam suas formações e pós-formações, pois é de suma importância que haja 
a desconstrução do imaginário social quanto ao docente desse segmento; 
2) Busquem situações de “desequilíbrios”, as quais possam fazê-los ressig-
nificar suas práticas pedagógicas; 3) Sejam facilitadores de aprendizagens 
significativas, ousando em práticas inovadoras; 4) Estejam abertos para 
receber o carinho, (consequentemente receberão), pois a espontaneidade é 
característica marcante das crianças pequenas e dos alunos do público-alvo 
da Educação Especial; 5) Acreditem em si mesmos e em sua capacidade 
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pedagógica, ninguém sabe mais do que nós sobre nosso potencial; 6) Bus-
quem, sempre que possível, conciliar estudos de formação continuada com 
as atividades profissionais, pois são esses estudos que nos movem, nos 
impulsionam. 

Acima de tudo, estejam abertos para aprenderem ao ensinarem!
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9. ESCREVER E VIVER: EXPERIÊNCIAS DE 
FORMAÇÃO E ATUAÇÃO EM ORIENTAÇÃO 
EDUCACIONAL

Manoella Senna - UFRJ

Introduzindo o tema: escrever é viver

“Lembremo-nos de que a vida é repleta dessas contradições e conflitos, mas 
o homem vive e sobrevive com o pensamento, a linguagem, os valores e 

sentimentos. A Orientação Educacional quer caminhar junto nessa direção, 
refletindo que o mesmo homem que pensa e age é o que sente e se emociona”.

(Grinspun, 2012, p. 42)

A prática do orientador educacional, desde o seu surgimento, foi 
adquirindo ao longo dos anos, por meio dos contextos educacionais vigentes 
e a partir dos interesses das políticas públicas nacionais, diferentes signifi-
cados. Esse histórico, marcado por diversas fases, funções e atribuições da 
orientação educacional, nos permite perceber, segundo Grinspun (2012), 
consequências no campo de atuação que, por vezes, descaracterizaram e 
desvalorizaram esse profissional dentro da escola.

As mudanças que historicamente marcaram o campo de atuação 
da orientação educacional necessitam ser expostas quando discutimos as 
funções desse profissional na escola e, principalmente, quando falamos de 
sua formação (inicial e continuada). Isso porque, partindo do contexto sócio-
histórico, a orientação educacional foi se transformando e se constituindo 
enquanto campo, ora apresentando avanços, ora apresentando recuos, no 
que tange uma atuação mais contextualizada.

Nesse sentido, abrir espaços para falar sobre a formação e atua-
ção do orientador educacional na escola, hoje, é fundamental. Partindo 
da ideia de que o campo de atuação da orientação educacional tem 
sido pouco explorado no que tange aos processos de formação inicial e 
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continuada, assim como no desenvolvimento de pesquisas e experiências 
que dialoguem com as práticas desse profissional nas escolas, atualmente, 
convido aqui, caros leitores, a uma reflexão sobre o tema. Uma rápida 
busca em algumas bases de dados em publicações sobre Orientação Edu-
cacional - Scielo1, Base da CAPES2 e Base Minerva da UFRJ3 - aponta 
para poucas produções nos últimos quinze anos, tendo registrado a maior 
incidência antes dos anos 2000. 

Contribuir para a contextualização da prática do orientador educa-
cional, suas funções, atribuições e dialogar com a sua formação e desafios é 
o objetivo desse capítulo. No entanto, embora entendendo da carência em 
termos de pesquisas cientificas acerca desse campo, nesse momento aceita-
rei o desafio de propor uma reflexão a partir de experiências na área vividas 
por mim, pedagoga e, hoje, orientadora educacional. 

Desse modo, a partir do meu olhar e das minhas experiências, bus-
carei tratar do tema por meio de uma escrevivência (Bispo; Lopes, 2018). 
Assim, peço permissão para conduzir minha escrita em primeira pessoa, 
pensando sobre as minhas vivências e a suas contribuições para a forma-
ção dos pedagogos e orientadores educacionais, entendendo que a escrita 
é também uma vivência, já que aflora nossa memória e circula as expe-
riências da vida. Sendo assim, dividi o texto em cinco partes: a primeira é 
a introdução do capítulo, a segunda uma breve exposição acerca dos pres-
supostos e perspectivas teóricas sobre orientação educacional, a terceira 
parte apresenta uma reflexão sobre a formação em pedagogia, a quarta 
apresenta os percursos para minha atuação profissional e a quinta e última 
parte do texto apresenta algumas reflexões para os futuros pedagogos e 
orientadores educacionais, todas na tentativa, sobretudo, de contribuir 
para pensar a formação e atuação no campo.

1 Scientific Electronic Library Online SciELO -  http://www.scielo.br/?lng=pt

2 Catálogo de Teses e Dissertações - https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-te-
ses/#!/

3 Base Minerva da UFRJ - https://minerva.ufrj.br/F?RN=744723414
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Sobre o campo da orientação educacional: pressupostos e perspectivas

Como sinalizado na seção anterior, neste capítulo, quando já no con-
texto da escola e pela busca por leituras sobre o trabalho da orientação 
educacional, esbarrei com algumas referências que na graduação não tive a 
oportunidade de encontrar. Essas referências me fizeram compreender um 
pouco mais o trabalho da orientação educacional, seu contexto histórico e 
suas funções.

De acordo com Grinspun (2012), no período denominado “imple-
mentador”, o trabalho da orientação educacional foi marcado por práticas 
relacionadas à seleção e escolha profissional e, portanto, tinha o foco no 
mercado de trabalho.  Assim, passado o “institucional” no qual se buscava 
discutir a regulamentação dessa profissão, surgiu o período “transformador” 
(1961 a 1970) em que as discussões da psicologia ganharam espaço e o foco 
do trabalho passou a ser a prevenção de conflitos e problemas. O período 
“disciplinador” surgiu em seguida e foi marcado pela influência da sociolo-
gia no trabalho em busca da padronização do sujeito dentro da escola, em 
que o orientador educacional se encontrava na posição de disciplinar os 
passos que deveriam ser seguidos na escola. 

No chamado período “orientador”, a partir de 1990, no qual se bus-
cou unificar todos os trabalhadores da educação em uma única categoria, 
foi extinta a Federação Nacional de Orientação Educacional (FENOE). 
Segundo Grinspun (2012), muitos questionamentos surgiram, na época, 
a respeito da continuidade do serviço de orientação educacional. Diante 
desse processo, a autora propôs um movimento de repensar a orientação 
educacional, que tem papel importante da mediação das relações dentro da 
escola, na busca de práticas contextualizadas.

Apesar dos períodos de mudança com relação às práticas de Orien-
tação Educacional, a profissão permanece no cenário da educação brasileira 
e se faz cada vez mais necessária na escola, considerando que ela tem um 
caráter singular de mediação de conflitos e de contradições neste ambiente. 
Defendo, assim como Grinspun (2012, p. 41), que embora a prática da 
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orientação educacional deva se relacionar com os “novos e diversos” contex-
tos educacionais, ela não deve deixar de existir, pois dentre alguns motivos:

[...] Pretende-se mostrar que a especificidade da Orientação se torna 
necessária no processo educacional, quando o desenvolvimento cientí-
fico-tecnológico precisa da “humanização” deste homem; quarto por-
que estamos cada vez mais mergulhados em um novo tempo, com uma 
nova linguagem, com um novo canal de educação, e o orientador pode-
rá ajudar nessa realidade existente, com o significado de uma leitura a 
partir do que se entende por comunicação e interação social. 

Tendo em vista que a orientação educacional atua diretamente na 
mediação dos processos de ensino e aprendizagem, faz parte da sua atuação 
o atendimento aos alunos, professores e família com foco em uma educação 
de qualidade em todos os níveis de ensino, de modo a articular essas vozes, 
tecendo um diálogo profícuo para a participação e a aprendizagem de todo 
e qualquer sujeito pertencente à comunidade escolar. Isso porque “a Orien-
tação articula diferentes vozes, dentro da escola, na construção de diálogos 
necessários ao homem que se quer mais humano e mais justo” (Grinspun, 
2012. p. 42). 

Sendo assim, diante de uma perspectiva contextualizada, como aborda 
Grinspun (2012), os orientadores educacionais precisam estar prontos para 
auxiliar nas relações existentes na escola, nas quais contradições e conflitos 
constituem o cotidiano dos alunos. Desse modo, a atuação do orientador 
tem vertentes que envolvem: a busca de sujeitos críticos, participativos e 
que se sintam parte da escola; o campo do ensino e da aprendizagem – 
identificando limites e possibilidades desse processo; a relação com o outro, 
o diálogo e afetividade; a mediação de conflitos e o desenvolvimento de 
valores, entre outros.

Rangel (2015), quando discute a orientação educacional e suas ações 
na contemporaneidade, aborda muitas atuações dessa função e suas relações 
dentro da escola. Dentre elas, destaco alguns “espaços” em que a prática do 
orientador educacional ganha seu sentido e importância: no acompanha-
mento da aprendizagem dos alunos, nas orientações com relação ao hábito 
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de estudar, no atendimento ao educando, professores e suas famílias, na 
sala de aula, na observação prática dos alunos e professores em busca de 
contribuir para a melhoria dos processos de ensino e aprendizagem, nas 
relações e parcerias com a comunidade escolar, nos diálogos, nos espaços 
de participação e trocas, na construção do projeto político pedagógico, nas 
discussões sobre tecnologia e sobre valores.

Sobretudo, o orientador educacional, segundo Rangel (2015), 
deve-se debruçar sobre o olhar para a diversidade. Ou seja, atuar na 
perspectiva da inclusão em educação. Com outras palavras, deve atuar 
no processo contínuo de luta pela participação e aprendizagem de todo e 
qualquer sujeito em situação ou risco de exclusão. Isso porque inclusão em 
educação é processo que envolve culturas (crenças, opiniões, sentimento), 
políticas (acordos e intenções - escritos, ditos ou não ditos) e práticas (ações 
propriamente ditas) de inclusão em educação (Santos, 2008).

Pelos referenciais acima citados, aponto que diversas são as funções 
dos orientadores educacionais na escola. Porém, vale destacar que cada 
escola apresenta uma demanda de trabalho especifica e que cada rede de 
ensino (particular, pública, municipal, estadual) apresenta, ainda, diferentes 
configurações da prática da orientação educacional. Embora existam essas 
diferenças, é fundamental compreender que há um fio condutor dessas prá-
ticas, que tornam essa função singular. Acredito que este fio é a própria 
compreensão de que a prática da orientação educacional se (trans)forma no 
processo contínuo de observação do cotidiano da escola. Isso porque é uma 
construção permanente baseada em refletir, agir, ouvir, inquietar-se, falar e 
compreender a complexidade do processo educacional e das relações dos 
sujeitos nele envolvidos.

Grinspun (2012, p. 181) acrescenta, ainda, que “a prática do orienta-
dor educacional deve ser entendida como processo ativo e dinâmico, como 
construção, produção de conhecimento, de saberes, de comunicações e 
interações”. Para tanto, como aborda Assis (2012), são necessários alguns 
saberes como pré-requisitos dessa função, relacionados a avaliação, currí-
culo, métodos de ensino, processos de aprendizagem, trabalho com grupos 
e comunidade, produção de conhecimento, pesquisa social. Saberes, esses, 
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que devem sempre ter o foco em uma educação cada vez mais crítica e par-
ticipativa, pois é no interior da escola que o sujeito vivencia suas primeiras 
experiências de luta no sentido de conquista de espaços de participação e de 
diálogo, cercados de conflitos, contradições e diversos olhares. 

Nesse sentido, ouvir o aluno é mais do que um atendimento especí-
fico do trabalho da orientação educacional, é uma obrigação. Destaco que 
esses saberes devem fazer parte da formação, portanto, do pedagogo, já que 
ele poderá assumir, quando graduado, a função de orientador educacional 
dentro da escola.

Outro aspecto que julgo importante aqui enfatizar, é o fato de que 
a orientação educacional faz parte da gestão escolar, porém, nem sempre é 
vista nessa posição. Nesse sentido, é um desafio para os orientadores edu-
cacionais estarem, muitas vezes, no espaço onde acontecem as tomadas 
de decisão dentro da escola. Esse fato nos permite questionar o porquê 
de muitas instituições ainda não perceberem o potencial de atuação desse 
profissional dentro da escola. Acredito também que o enfraquecimento do 
grupo (em forma de federação, associação e outros) de orientadores edu-
cacionais deixa de contribuir com a luta por seu espaço dentro da escola, 
demonstrando a importância dessa função. 

Refletindo sobre a formação: pedagogia e orientação educacional

Ingressei na Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro, no curso de Pedagogia em 2010. Meu desejo em fazer o curso 
sempre foi pensando na atuação e no lugar da gestão escolar e educacional. 
Contudo, o olhar que guiou meu percurso foi o da inclusão em educação. 
Minha maior motivação para escolher pedagogia foi meu desejo de construir 
uma escola que pudesse ser inclusiva. Com uma família, em sua maioria, de 
professores, a discussão sobre educação e escola perpassou minha infância 
e adolescência. Além disso, saber que meu tio com Síndrome de Down não 
“parava” em nenhuma escola e que muitas vezes chegou a ser expulso delas, 
ou seja, ver a luta de minha avó durante anos, me motivou a querer cons-
truir uma escola em que isso não acontecesse.
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Sendo assim, ao ingressar na faculdade, tive a intenção de conhecer 
mais sobre a educação especial com foco nas pessoas com deficiências. Essa 
questão pessoal e familiar sempre manteve “minha bússola” orientada para 
este tema. Para mim, pensar uma escola possível e “efetivamente” inclusiva 
seria uma meta. Eis que, no terceiro mês da graduação, me deparei com o 
grupo de pesquisa, do qual faço parte até hoje, o Laboratório de Pesquisas, 
Estudos e Apoio à Participação e à Diversidade em Educação (LaPEADE) 
e percebi que inclusão em educação era um processo para além do grupo 
das pessoas com deficiências. 

Como bem compreendi com minha orientadora e coordenadora 
deste laboratório de pesquisa, inclusão diz respeito a todos os sujeitos que, 
porventura, sofrem barreiras à participação e à aprendizagem em educação 
(Santos, 2013). Sendo assim, são vários os grupos possíveis de serem pensa-
dos nesse processo infindável, dialético e complexo. Nas palavras de Santos 
(2009, p.12):

[...] Inclusão não é proposta de um estado final ao qual se quer chegar. 
Também não se resume na simples inserção de pessoas com deficiência 
ou quaisquer outros grupos de excluídos, isoladamente, no mundo do 
qual têm sido geralmente privados. Inclusão é um processo e, como tal, 
reitera princípios democráticos de participação social plena. 

Ao pensar, os processos de inclusão/exclusão em educação, passei 
a entender a importância do olhar da gestão e, assim, a acreditar na hipó-
tese de que a gestão escolar/educacional, quando comprometida a entender 
e re(ver) culturas, políticas e práticas de inclusão em educação, permite à 
escola e/ou à instituição um processo mais amplo de reflexão e re(visão).

Desse modo, minha aposta, durante toda a graduação, foi voltada 
para o lugar da gestão e, por isso, minha procura na graduação por 
disciplinas que contemplassem esse campo foi grande, embora não tão 
satisfatória quanto o esperado. Isso porque, durante a graduação, somente 
duas disciplinas contemplaram em parte a discussão acerca da gestão 
escolar (Organização do Trabalho Pedagógico – OTP e Prática em Gestão, 
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o estágio). A insatisfação com a formação na graduação para o trabalho 
efetivo com a gestão escolar/educacional também apareceu tendo em 
vista que a licenciatura em Pedagogia, em geral, deixa a desejar no sentido 
da formação do pedagogo e do docente. Aqui, vale destacar, entendo o 
pedagogo como o profissional que vai atuar como especialista da educação 
nos processos relacionados ao ensino e aprendizagem tanto na escola como 
fora dela, podendo atuar, portanto como professor ou não.

Nesse sentido, quando digo que a formação deixa a desejar, significa 
que, na busca por abarcar uma formação que alcance tanto o profissio-
nal da educação que vai trabalhar em espaços e instituições diferentes da 
escola, ou como gestor, por exemplo, quanto o profissional que vai atuar 
como o docente, na sala de aula, muitas disciplinas são oferecidas, mas há 
pouco aprofundamento. Com outras palavras, falta aprofundamento em 
disciplinas que relacionem as questões práticas da sala de aula, que são fun-
damentais para o docente como as didáticas, aos conteúdos trabalhados 
na escola... Além disso, falta aprofundamento sobre os outros espaços de 
atuação do pedagogo fora da sala de aula (como práticas de gestão, práticas 
sobre a pedagogia empresarial, a pedagogia hospitalar...). 

Na intenção de abarcar as tantas “habilitações” (embora não se utilize 
mais esse termo) dentro da formação em Pedagogia, as disciplinas se dis-
persam, o que permite ao final do curso aquela sensação de “Estou formada, 
e agora? Não sei dar aula e também não sei atuar em outros ambientes/
campos como pedagoga”. Alerto que esta sensação é de (quase) todo aluno 
recém-formado na graduação, não é um luxo dos pedagogos. No entanto, 
essa preocupação com a formação e o trabalho é legítima e considero que há 
muito ainda a se discutir sobre o curso, a formação e atuação do Pedagogo 
(desse profissional que pode atuar como docente, como gestor e também 
pensando a educação e formação em espaços que não sejam a escola).

Se a pedagogia é uma licenciatura que tem por objetivo formar o 
docente (que atuará na educação infantil, nos anos iniciais, na educação de 
jovens e adultos e/ou na formação de professores), é importante que sua 
formação se fundamente nas questões teóricas e práticas. Ressalto que, aqui, 
a intenção não é de dicotomizá-las. Ao contrário, compreendo e reforço a 



235

necessidade inclusive de relacioná-las melhor, ou seja, relacionar teorias e 
práticas que envolvam currículo, didáticas, planejamento e avaliação. 

E, nesse sentido, considero que em um semestre não seja possível 
aprender sobre como planejar, como dar aula, como avaliar diante das dis-
ciplinas (Português, Matemática, Ciências, História e Geografia). Uma 
formação mais consolidada permitiria a esse aluno da graduação aprender 
sobre os conteúdos que ele irá lecionar (e sobre diferentes formas de ensinar 
e aprender) já que esse conteúdo há muito tempo não é visto por ele e, em 
alguns casos, nunca foi. Como as disciplinas são curtas, os conhecimentos 
acabam sendo desenvolvidos de forma mais geral e o profissional “cai” na 
escola e muitas vezes vira um mero reprodutor de material didático, sem 
refletir sobre o conteúdo que será trabalhado e sem proporcionar novas 
formas de ensinar e aprender.

Da mesma forma, quando falo das disciplinas que formam o peda-
gogo que poderá trabalhar fora da escola, como, por exemplo, nos ambientes 
empresariais, hospitalares e de educação não formal, elas também não 
são aprofundadas em suas questões teórico-práticas, oferecendo ao aluno 
uma visão geral, que não o permite sair “seguro” para o campo profissio-
nal. No que tange à formação do pedagogo que atuará como gestor escolar 
e/ou educacional (orientador educacional, supervisor escolar/pedagógico, 
coordenador pedagógico, diretor pedagógico, secretário escolar, inspetor 
educacional...), da mesma maneira, acredito que esta acaba oferecendo uma 
visão geral da educação, mas não aprofunda nos pressupostos teórico-prá-
ticos de suas funções.

Em outras palavras, o que quero dizer é que, por tentar abranger tan-
tas coisas, a graduação, da maneira em que atualmente está desenhada, não 
forma bem o pedagogo que vai atuar como professor, e nem o que vai atuar 
na gestão ou em outros espaços não escolares. Quando digo “formar bem”, 
quero dizer que a graduação “não forma” tendo em vista toda sua poten-
cialidade e possibilidade existentes nessa formação, que poderia contribuir 
para práticas mais seguras e consolidadas, que permitiria a esse graduado 
sair da faculdade com uma sensação de que está minimamente preparado 
para atuar profissionalmente. 
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Não aponto soluções para este dilema, mas acredito que um cami-
nho está na discussão coletiva acerca do que é a formação em pedagogia e 
qual seu objetivo geral, na busca de analisar se o currículo como está hoje 
organizado permite ao aluno uma boa formação, ou se poderíamos refor-
mular o curso no sentido de pensar, por exemplo, a formação do pedagogo 
que atuará como professor ou a do pedagogo que atuará em outros espaços 
dentro e fora da escola. 

No que tange ao campo da Orientação Educacional na formação 
em Pedagogia, ressalto que a graduação me permitiu ter contato com 
disciplinas (aquelas pertencentes ao bojo dos Fundamentos da Educação, 
bem como, disciplinas didáticas), que, no geral, permitiram a construção 
de saberes que, hoje, percebo como fundamentais para a minha prática 
enquanto orientadora. No entanto, somente em uma disciplina, rapi-
damente, foi abordado o trabalho da orientação educacional, não tendo 
aprofundamento, portanto, sobre quais seriam as funções e a atuação den-
tro da escola desse profissional.

Ou seja, aprendi sobre História, Filosofia, Sociologia e Psicologia 
da Educação, obtive conhecimento dos fundamentos-base da educação, 
dos processos de ensino e aprendizagem e de planejamento. Esses saberes, 
acredito eu, foram essenciais para minha prática hoje como orientadora; 
contudo, a compreensão disso só se deu efetivamente quando eu estava, 
pela primeira vez, atuando como orientadora, ainda tentando entender meu 
papel, minhas funções e possibilidade de atuação dentro da escola. O que 
é a orientação educacional, seus pressupostos, objetivos, funções, atuações, 
só compreendi quando na escola eu estava já contratada – experiência que 
relatarei na próxima seção deste capítulo.

Nesse sentido, destaco que não encontrei de imediato tudo aquilo 
que gostaria e considero importante de se aprender sobre orientação edu-
cacional na graduação, porém, não é isso que diminui a minha formação e 
minhas experiências. Considero que a graduação em Pedagogia, na Facul-
dade de Educação da UFRJ, mesmo não aprofundando determinadas áreas 
de atuação do pedagogo, foi bastante positiva, pois me permitiu tão cedo 
alcançar espaços dentro da escola. 
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Além disso, considero que o fato de eu ter sido bolsista de iniciação 
científica durante a graduação me possibilitou uma formação mais ampla, 
pois pude também compreender as funções e atividades de um pesquisador 
no campo da educação. Fazer pesquisa é indagar-se, tornar-se curioso e 
comprometer-se, de maneira organizada, com a busca e/ou construção de 
saberes. Essa base, com certeza, garantiu que, mesmo quando eu não souber 
o que fazer ou como fazer, sei onde procurar e como procurar.

Chegando à escola: caminhos e percursos

Durante toda a graduação, pelo estímulo e empenho dos meus pais, 
não precisei trabalhar, fator muito importante, considerando que as dificul-
dades enfrentadas pelo estudante trabalhador são geralmente muito maiores 
daquelas dos estudantes não trabalhadores, que acabam aproveitando com 
mais qualidade algumas oportunidades na graduação, principalmente no 
processo de estudo para as disciplinas.

Apesar de não precisar financeiramente, dediquei-me às questões de 
pesquisa desde o início da graduação e em menos de três meses pude esco-
lher um grupo com um tema que me motivava. Considero esse fato um 
privilégio, pois faço parte de uma família de doutores e pesquisadores, e 
alguns conhecimentos sobre pesquisa foram comigo compartilhados antes 
mesmo de iniciar a faculdade. 

Assim, como estudante e bolsista de iniciação científica, passei a maior 
parte da graduação me dedicando às disciplinas e seus inúmeros trabalhos 
e leituras, aos estágios obrigatórios, às atividades de pesquisa, aos cursos 
de extensão (ora organizando com o grupo de pesquisa, ora participando 
como aluna), aos eventos acadêmicos e às escritas de artigos. Durante esse 
tempo, tive experiências em organização de eventos, de grupos, de pesquisa 
e de estudos acadêmicos, que me proporcionaram um conhecimento ímpar.

No entanto, ao chegar no penúltimo período, a preocupação com 
o caminho que eu seguiria me fez pensar na questão do estágio não 
obrigatório, ou seja, aquele que me colocaria em contato com a escola, pro-
porcionando vivências para além do estágio obrigatório (que acaba tendo 
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um foco, limite de horas e de formas de atuação). Outra preocupação é que 
meus estágios foram em docência, na sala de aula; e eu gostaria muito de 
ter experiência na parte da gestão, já que o estágio obrigatório nessa área foi 
prejudicado por problemas de gestão próprios da escola, na época.

Eis que, na própria faculdade, encontrei a orientadora educacio-
nal que me acompanhou na escola durante o Ensino Médio. Ela estava 
atuando como professora substituta na UFRJ e nos encontramos por acaso. 
Eu já tinha em mente, desde que saí do Ensino Médio, o desejo de voltar 
à escola que estudei a vida inteira. Primeiro porque nunca perdi o vínculo 
e, segundo, porque ouvi da própria direção, na época em que estava me 
formando e ingressando na graduação em Pedagogia, que gostariam de ver 
lá na escola, novamente, não mais como aluna, e sim como profissional. 
Encontrar minha orientadora, que foi uma das pessoas que também me 
ajudou a pensar acerca da escolha pela Pedagogia, me acendeu uma luz de 
que aquele era o momento de procurar a escola novamente.

Importante ressaltar, neste momento, que acredito que o fato de ter 
estudado a vida toda em uma mesma instituição escolar também refle-
tiu no meu processo de formação, porque estar em um mesmo ambiente 
me proporcionou conhecer algumas nuances do processo educacional. O 
contato com os professores, gestores e funcionários, ao longo dos anos, 
me permitiu também a construção de saberes outros, para além do que 
chamamos de currículo escolar (que transita e se constrói por meio do 
cotidiano escolar). Associado ao fato de que minha família também é 
composta em sua maioria por professores, estar nesse espaço me possi-
bilitou conhecer características do ambiente escolar e refletir sobre elas, 
ainda enquanto aluna, me motivando, portanto, a continuar minhas refle-
xões por meio da graduação.

Fui então até a escola que me formou, na qual estudei da Educação 
Infantil ao Ensino Médio. Conversei com o diretor pedagógico, que havia 
sido meu professor, expliquei que gostaria de uma oportunidade de estágio 
na área da gestão escolar (orientação educacional e/ou supervisão pedagó-
gica), que era meu interesse de atuação. Havia uma vaga, naquele momento, 
para estágio na orientação educacional no Ensino Médio, justamente com 
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a pessoa que foi minha orientadora educacional. Eu aceitei na hora, muito 
agradecida pela oportunidade. 

Durante pouco mais de seis meses de estágio, tive a oportunidade de 
aprender, no que tange ao trabalho da orientação educacional, muito mais 
do que na graduação. Por ter uma sala em que as coordenações do Ensino 
Fundamental II e Ensino Médio compartilhavam, muitas vezes atuei tam-
bém com a equipe do Ensino Fundamental II, ora porque me requisitavam, 
ora porque me colocava disponível, sempre que minhas “funções” haviam 
sido finalizadas. Essa troca foi excepcional. Neste estágio, tive contato com 
os alunos, participei de planejamentos, reuniões com coordenação e direção, 
participei de atendimentos aos alunos e às famílias e, aos poucos, fui me 
tornando responsável por alguns projetos, sugerindo ideias e propostas para 
equipe, que foram sendo aceitas.

Sempre que possível, eu buscava novidades, coisas que aprendi na 
graduação e na pesquisa que pudessem contribuir com o trabalho peda-
gógico da equipe. Permaneci motivada durante todo o estágio e percebi 
que minha presença estava sendo produtiva, eu estava de alguma forma me 
sentindo importante naquele espaço. Acredito que esse seja um dos tempe-
ros do trabalho, sentir-se produtiva, necessária. Nesse momento do estágio, 
também aproveitei para me alimentar de leituras e estudos sobre orientação 
educacional e me deparei com algumas referências que até hoje me guiam, 
quando reflito e avalio o meu próprio trabalho.

O estágio estava acabando, eu estava perto de me formar. Sabia que 
um dos caminhos era o estudo para o mestrado em educação, já que eu tinha 
a intenção de seguir meus estudos acadêmicos. A atuação como orientadora 
educacional passou a ser, também, um desejo. Fui cativada por essa vivên-
cia. Como orientadora, vi a possibilidade de pensar sobre as relações na 
escola (alunos-professores, família-escola), suas subjetividades. Percebi que 
um atendimento não é apenas atender o outro, mas é a escuta cuidadosa, a 
proposição de caminhos, estratégias. Esse lugar da escuta, de se colocar no 
lugar do outro, de propor novos caminhos, de compreender os contextos 
dos sujeitos envolvidos na educação... é um dos lugares da orientação edu-
cacional e foi um dos motivos de eu desejar atuar como orientadora.
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Próximo do término do estágio, conversei com a direção da escola, 
pontuando esse meu desejo em continuar na escola, que estava sendo mais 
do que um espaço estágio, mas um espaço de formação tanto quanto a 
graduação, já que as experiências me permitiram compreender a atuação 
profissional, limite em que a graduação esbarrava. Eis que a oportunidade 
surgiu na hora exata. Fui convidada a assumir o lugar de uma orientadora 
educacional do Ensino Fundamental I, que estava de saída da escola. Na 
hora em que recebi a proposta, fiquei perplexa. Outro segmento, crianças 
menores, diferentes demandas.... Será que eu daria conta? Não hesitei em 
aceitar o desafio e cá estou eu até o momento, atuando como orientadora 
educacional do Ensino Fundamental I.

Digamos que meu processo seletivo acabou sendo o meu próprio 
estágio, que também foi um espaço de formação, já que pude aprender com 
diferentes orientadoras educacionais da escola, compreendendo alguns dos 
pressupostos dessa função. Com outras palavras, o que quero dizer é que 
não é para todos assim. Tive uma oportunidade, a partir de uma história 
já constituída também como ex-aluna da escola e que, sem dúvida, deve 
ter ajudado nesse momento. Nem sempre saímos da faculdade e começa-
mos logo a atuação profissional, e nem sempre atuamos inicialmente na 
função que gostamos. Na área da gestão, principalmente, há uma crença 
de que o gestor deve ser, primeiramente, um docente. Não defendo esta 
ideia. Embora concorde que conhecimentos da docência e da sala de aula 
sejam importantes para o trabalho na gestão escolar (refiro-me a direção 
escolar, supervisão/coordenação pedagógica, orientação educacional), não 
ter sido professor inicialmente não inviabiliza esta prática. Mas acredito 
que ser pedagogo, ser da área da educação, faz diferença na atuação em 
gestão escolar.

O que estou tentando dizer é que saberes docentes, ou seja, do 
contexto da sala de aula, são importantes para a atuação em gestão educa-
cional ou escolar. Contudo, não é somente na prática docente que se forma 
um educador. Há saberes e conhecimentos que circulam na formação em 
pedagogia, por exemplo, e no próprio contexto escolar sobre educação e o 
processo de educar, que são fundamentais para a prática do gestor. 
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Gestão escolar e educacional tem a ver com a mediação de instru-
mentos para determinado fim, que é na escola o aprendizado do aluno, 
conforme diz Paro (2012, 2015). Não necessariamente um bom professor 
será um bom gestor escolar. Nesse sentido, defender que, para ser gestor 
escolar deve-se passar pela sala de aula, ou seja, na atuação como docente, 
não é uma garantia para uma boa atuação como gestor. Contudo, ser profis-
sional da educação, sim, faz diferença para ser gestor escolar, já que entender 
sobre o pedagógico, sobre o cotidiano escolar e sobre o processo educacio-
nal é fundamental para a atuação nessa função.

Quando iniciei efetivamente como orientadora educacional, tinha 
23 anos e este era meu primeiro emprego na área da educação. Eu ainda 
me sentia muito crua, mas tendo em vista o espaço em que eu me encon-
trava, não me sentia totalmente perdida ou sem apoio, pois sabia que teria 
pessoas e exemplos de profissionais com quem poderia contar, caso tivesse 
alguma dificuldade em minha prática. Tive orientações de como seria a 
prática no Ensino Fundamental I e também de leituras e conhecimentos 
que deveria ter. Sendo assim, enquanto estudava para a prova de seleção 
do mestrado, também busquei estudar para aprimorar minha prática e 
compreender mais ainda questões referentes ao contexto dos alunos de 
1º ao 5º ano.

Neste início do meu percurso profissional, tive mais apoio e ajuda do 
que dificuldades. Contudo, as dificuldades devem ser também relatadas, já 
que a partir delas é que crescemos e nos tornamos melhores profissionais. 
Por ser nova, recém-formada, recebi muitos olhares de reprovação, quase 
como quem dizia “quem é esta menina, tão nova, que chega querendo 
falar do meu trabalho como professora?”, “o que essa menina tão nova 
pode contribuir pro meu trabalho, que realizo há muitos anos?”, “como 
você chegou à gestão escolar, à orientação educacional, assim tão nova”...

Recebi alguns questionamentos pessoalmente de uma das super-
visoras pedagógicas com quem trabalharia. Lembro-me que, na primeira 
semana de trabalho, fui questionada: “você nunca deu aula? Nunca teve uma 
turma só sua”. A entonação como a pergunta foi feita, junto ao movimento 
da cabeça em forma de negação, me fizeram compreender que, naquele 
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espaço, algumas pessoas defendiam a ideia de que para ser orientadora edu-
cacional, precisaria ser primeiro “professora de turma”. 

Fazer com que as pessoas conhecessem meu trabalho, minha forma 
de atuar como orientadora, sem questionar minha idade, minhas expe-
riências anteriores e/ou minha não entrada na escola primeiramente como 
professora, foi um dos desafios que enfrentei incialmente com a minha pró-
pria equipe de trabalho. Tratava-se de uma equipe com anos de experiência 
de escola, algumas haviam sido minhas professoras na época do Ensino 
Fundamental I; ou seja, não era fácil, para alguns, compreenderem que tal-
vez eu tivesse contribuições a fazer.

A forma como lidei com isto foi mostrando às pessoas que eu não 
estava lá para mandar, ou sugerir mudanças no trabalho de ninguém. Bus-
quei me colocar disponível para trocar, para pensar junto e também aprender 
com os profissionais que há muitos anos estavam trabalhando na escola. De 
fato, eu estava lá para somar, para compartilhar. Como afirma Grinspun, a 
orientação educacional está para atuar de forma vinculada, pois “não somos 
alienistas nem “donos do mundo”. Somos educadores que procuram cami-
nhar na estrada solidária do conhecimento, da afeição” (2012, p. 42.)

A questão da idade também foi uma barreira inicialmente com as 
famílias. Eu era uma nova orientadora no segmento e, assim, segundo elas, 
não era quem conhecia o histórico de seus filhos; além disso, também era 
um rosto jovem que não demonstrava experiência. Com o tempo, as famí-
lias foram demonstrando mais confiança no meu trabalho e, aos poucos, 
fui virando referência também para os alunos, o que contribuiu para esse 
desafio fosse superado. 

Destaco outros desafios que enfrentei no início do percurso: conhecer 
os alunos e professores, os contextos familiares e compreender as possibi-
lidades de atuação. Considero que alguns destes se renovam a cada ano, já 
que no trabalho da orientação educacional é preciso sempre escutar, obser-
var e trocar com alunos, professores e as famílias e a cada ano novos alunos, 
novos contextos, novas famílias e professores entram na escola, deman-
dando olhar atento e cuidadoso.
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Nesse sentido, acredito que nunca estaremos totalmente prontos 
e formados para nada. Quando se trata de educação, principalmente, em 
que falamos de experiências, contextos, vivências e diversidade, é preciso 
considerar que o conhecimento não é estável e nem parado no tempo. É 
necessário estar sempre na busca de novos saberes e práticas, o que nos leva 
à importância da formação continuada. Ao percebermos a necessidade de 
mais conhecimento, abrimos a porta para a compreensão de que educação é 
transformação, movimento. Nas palavras de Grinspun (2012, p. 44):

A prática não vem desvinculada de uma teoria. Na concepção con-
textualizada precisamos dos fundamentos teóricos que alicerçam esta 
construção do conhecimento, do pensamento e da linguagem do nosso 
aluno. Precisamos nos juntar aos demais profissionais da educação, e, 
dentro de nossas especificidades, favorecer as relações entre o desenvol-
vimento e seu ambiente sociocultural.

No meu caso, a busca pela pós-graduação tanto lato sensu quanto 
a stricto sensu se deu justamente pela vontade de melhor compreender a 
educação e o papel da gestão educacional. No mestrado, pesquisei sobre 
as temáticas de inclusão em educação e gestão educacional e tenho con-
tinuado com os temas no doutorado. Entendendo que a orientação 
educacional compreende a equipe de gestão escolar e que cumpre um papel 
importante nos processos de inclusão, de aprendizagem e de participação 
na escola, também concluí uma pós-graduação (MBA em Gestão Escolar e 
Educacional). Ficar “parada”, sem buscar saberes e construir pontes com o 
conhecimento não contribui para a atuação do educador, do pedagogo, do 
orientador educacional.

Considero que essas formações, tanto lato sensu quanto a stricto sensu 
têm contribuído para a minha atuação profissional. Primeiro pelos saberes 
compartilhados e pelas reflexões sobre educação e escola, que aprofundam 
os conhecimentos abordados na graduação. As discussões sobre os pro-
blemas contemporâneos da educação e a busca por saídas e possibilidades 
também são motivadoras para a prática profissional. A troca com outros 
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profissionais da educação, que nos possibilita o MBA, o mestrado e o dou-
torado, é fator importante, pois nos faz perceber que não estamos sozinhos 
na luta por uma educação de qualidade, crítica e participativa. Nesse sen-
tido, a formação continuada mostra-se como um caminho importante para 
a construção da identidade do pedagogo e do orientador educacional. 

Refletindo sobre as experiências: pensando os caminhos de futuros 
orientadores

Para os pedagogos ou futuros orientadores educacionais, pretendo 
deixar algumas dicas que talvez possam ajudar nos caminhos que seguirão. 
Inicialmente, compreendam que, na graduação, é oferecida uma visão geral, 
mas questões específicas e de seu interesse merecem um olhar aprofundado, 
por meio de pesquisas, leituras e estudos para além do que é tratado no 
curso. Nesse sentido, tudo aquilo que for de interesse maior, deve ser pes-
quisado e estudado. Estudar, pesquisar, engajar-se nos grupos de pesquisa, 
nas atividades de extensão são práticas fundamentais para a formação na 
graduação, que trazem mais sentido à formação do pedagogo.

Com relação à prática do orientador educacional, considero que é 
fundamental compreender a importância das relações na escola e da par-
ceria entre família e escola. Este é um ponto ao mesmo tempo motivador 
e desafiador no trabalho da orientação educacional. Lidar com os alunos 
e suas famílias requer não apenas os conhecimentos teóricos que foram 
citados anteriormente, como também a sensibilidade de entender como 
funcionam as relações e como melhor mediá-las, tendo em vista sempre a 
qualidade do processo de ensino e aprendizagem.

Saber filtrar algumas questões que são primeiramente levadas ao 
orientador educacional também é um passo importante, já que quando 
falamos de relações, estamos lidando com sentimentos e emoções, próprios 
da natureza humana. Muitas vezes, o contexto escolar é fortemente perpas-
sado por questões emocionais e familiares. 

Não há receita para saber identificar e melhor lidar com esse tipo de 
situação; porém, um caminho é sempre o olhar cuidadoso e a troca com os 
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sujeitos envolvidos nos processos. Vale destacar que, ao orientador educa-
cional, cabe um cuidado especial quando se fala da escuta. Questões éticas 
precisam ser sempre lembradas. Muitas questões compartilhadas com o 
orientador educacional são de cunho pessoal, familiar e, por isso, deman-
dam zelo e ética.

Na tentativa de finalizar esse texto, aponto como desafio para a pro-
fissão as questões que envolvem tecnologia, que hoje está muito presente 
nas relações humanas. Atualmente, questões relacionadas às redes sociais e 
contextos de internet ultrapassam os muros da escola e não adianta fechar 
as portas para isso. É preciso reconhecer esse espaço e buscar estratégias 
para melhor lidar com essas questões dentro da escola. Outro desafio diz 
respeito ao (re)pensar as práticas pedagógicas e alguns caminhos dentro da 
escola, sobretudo na tentativa de reconhecer a diversidade e as diferenças 
nela existentes. Educar não é padronizar e este olhar é fundamental que o 
orientador educacional não permita ser esquecido dentro da escola.

Para finalizar, acredito que para atuar nessa função é fundamental 
manter-se como observador e um bom ouvinte. Observador e ouvinte das 
práticas, das queixas, dos processos, das dúvidas, das conquistas, das rela-
ções. Observando com cautela e ouvindo cuidadosamente, a prática da 
orientação educacional tem maior potencial e qualidade.
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10. MEMÓRIAS DA PRÁXIS DOCENTE DE UM 
PROFESSOR UNIVERSITÁRIO: EXPERIÊNCIAS 
NARRADAS EM QUATRO ATOS

José Alex Soares Santos

Introdução

A dependência da teoria com respeito à prática, e a existência desta
como fundamento e fim últimos da teoria, evidenciam que a prática –

concebida como uma práxis humana total – tem a primazia sobre a
teoria; mas esse seu primado, longe de implicar uma contraposição

absoluta à teoria, pressupõe uma íntima vinculação a ela.
 (Váquez, 2011)

Refletir sobre a complexidade do exercício da docência no ensino 
superior brasileiro, incorporando percursos formativos dentro de uma sin-
gularidade, conduz às trilhas da memória, no sentido de resgatar a práxis 
que constitui e refaz o ser docente na interação com a realidade e o cotidiano 
de sua atuação. As lembranças da vida pregressa devem ser recuperadas e, 
quando articuladas com as questões experienciadas no presente, delineiam 
as linhas incertas do futuro. 

Orientado por tais vetores, apresento aos leitores e leitoras, a nar-
rativa em quatro atos sobre a práxis docente de um professor universitário 
que se utiliza do palco da vida real para contracenar com as memórias de 
sua experiência, vinculadas à formação que foi lhe conduzindo à docência. 
A categoria da práxis é entendida pelo viés concebido por Adolfo Sanchéz 
Vázquez (2011). De acordo com a compreensão adotada, a práxis é uma 
atividade, uma ação objetiva que faz e refaz situações. A práxis transforma 
e transmuta criativamente o real ao interagir com os elementos da com-
preensão teórica situada em um contexto historicamente determinado.
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O primeiro ato compreende uma reflexão panorâmica e parcial sobre 
o que é ser docente. Trata-se de um apanhado de pontos de vista sobre 
a docência que ao serem adotados unilateralmente, limitam a riqueza e a 
complexidade da profissão. Também são apresentadas sinalizações gerais 
dos impactos que a flexibilização do trabalho e o produtivismo acadêmico 
têm exercido sobre a profissão de professor e professora, no contexto das 
Instituições de Ensino Superior (IES).     

Para o segundo ato, fiz um apanhado de memórias que desembocam 
na constituição do meu ser docente. Partindo do desejo pueril de ser padre, 
passando pelo ingresso no curso de Licenciatura em Pedagogia, por falta de 
opção e pela inexistência de condições econômicas e culturais para ingres-
sar no curso de Direito (sonho adolescente e platônico), até a contingência 
forçada de assumir o trabalho de professor, motivado pela independência 
financeira e, por fim, a descoberta responsável e consciente que a docência 
seria a profissão a ser seguida e vivida.

No terceiro ato, narro duas experiências como docente, uma na con-
dição de professor substituto em IES pública e, a outra, como professor e 
gestor em IES privada. Nos relatos, consta um debate preliminar sobre a 
precarização do trabalho docente e o adoecimento psíquico, consequên-
cia da profissão. No primeiro enfoque, o debate dos contratos temporários, 
situação de trabalho muito comum nas universidades públicas brasileiras, 
após a intensificação da dinâmica neoliberal no país. O segundo, pauta-se 
pela perspectiva mercadológica que predomina no ensino superior privado, 
em que as instituições, numa corrida competitiva por lucros, exercem uma 
pressão sem precedentes sobre o trabalho docente. Nos dois casos, fica 
latente o adoecimento e as marcas indeléveis do absenteísmo.

Por fim, uma abordagem sobre os percursos da docência articulada 
com o tripé ensino, pesquisa e extensão, que se tornou possível em outra 
experiência com o fazer universitário. Eis o quarto ato da práxis docente, 
uma (re)fazenda da prática com as tessituras da militância sindical car-
regada de tensões e conquistas. Neste ato, mostro como o fazer docente 
no ensino superior envolve um compromisso ético-político atravessado 
pela extensão universitária, a pesquisa e o ensino. No caso do ensino, surge 
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a reflexão calcada nas questões que permeiam as salas de aula do curso 
de Licenciatura em Pedagogia. A partir delas, sinalizo aos(às) leitores(as) 
alguns apontamentos da atuação como professor universitário da Licencia-
tura em Pedagogia, advindos da complexidade que envolve a formação de 
pedagogos(as).

Primeiro ato: o que é ser docente?

A escrita que se segue concerne, inicialmente, na busca de resposta à 
indagação: o que significa ser docente? A pergunta pela economia de letras 
parece simples, no entanto, a diversidade de respostas apresentadas pela 
literatura especializada a torna complexa, densa e profunda. Não bastando 
isso, a ressalva sobre a complexidade da prática, carregada de uma variedade 
de matizes que para os mais desavisados é uma mistura de cores que con-
funde a vista e perturba o pensamento. É possível, todavia, compará-la com 
os versos do poeta andino:

ÁSPERO AMOR, violeta coroada de espinhos,
cipoal entre tantas paixões eriçado,

lança das dores, corola da cólera,
por que caminhos e como te dirigiste a minha alma?

(Neruda, 2007, p. 11).

Diante desse “áspero amor”, se tem o ingresso na diversidade de pon-
tos de vista que procuram responder o que seja docência. Há quem afirme 
ser um “trabalho”, uma “ocupação” ou “ofício”, posto que seja um serviço 
prestado à sociedade em troca de uma remuneração. Sussurram outros: “uma 
profissão!”. A origem desse sussurro provém da ideia que a docência figura 
como serviço público e beneficia o conjunto da sociedade, regulamentada 
por normas e valores garantidores de seu funcionamento. Ventos sibilantes 
vindos de outras paragens fazem ecoar um grito e a anunciam como “voca-
ção”, por requerer no seu exercício o cuidado, o envolvimento afetivo e ético, 
bem como o comprometimento pessoal com outrem. O fado vocacional 
poderia encerrar as respostas por seu tom messiânico, mas inesperadamente 
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surgem aqueles(as) que a compreendem como um “estilo de vida”, consti-
tuído por duas características básicas: autoridade e responsabilidade.

Não satisfeitos com as assertivas anteriores, vêm os especialistas 
e reivindicam a inclusão de sua percepção, com o brado forte, de que a 
docência é uma “atividade técnica”, por exigir conhecimentos elaborados 
e estratégias diferenciadas para cumprir a função com eficácia e compe-
tência. Mas, ainda não conformados, eis que aparecem os de opinião mais 
plástica e/ou estética, invocando-a como “arte”. Seria romantismo? Talvez! 
No entanto, assim é considerada, porque requer sensibilidade e criatividade 
para conhecer cada estudante, entender o contexto em que vive e aprende, 
bem como adaptar os métodos de ensino às necessidades específicas dos(as) 
educandos(as).

Por fim, existe a crença de ser necessário considerá-la como 
“altruísmo”, uma vez que faz parte do coração do ensinar doar-se incon-
dicionalmente ao outro. Estamos frente a frente com o “amor-ágape” que 
Pestalozzi definiu como característica básica do primeiro passo de seu 
método: “o amor pedagógico” (Incontri, 1997). O referido passo transmu-
tado em relação pedagógica está muito próximo da visão camoniana do que 
seja amor:     

É um não querer mais que bem querer;
É solitário andar por entre a gente;
É nunca contentar-se de contente;
É cuidar que se ganha em se perder;     
É querer está preso por vontade;
É servir a quem vence, o vencedor;
É ter com quem nos mata lealdade...
(Camões, 2007, p. 23)

Não bastasse a complexa rede conceitual ou de pontos de vista que 
envolve a docência, intrínsecas a esta, temos as contradições e a dinâmica 
incandescente de sua práxis. Nessa teia contraditória está sua impres-
cindível permanência em uma sociedade que se autonomeia “sociedade 
do conhecimento”, acompanhada de perto pela desprezível existência, em 
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função do esvaziamento pedagógico, da precarização laboral e desvalori-
zação social. Conforme Ourique; Ourique (2014, p. 493),

Os dispositivos instrumentais da razão nublaram o aspecto de devir que 
a formação carrega, impondo-lhe um caráter técnico-intervencionista 
que cega para as relações possíveis com o campo cultural, no qual os 
conhecimentos adquirem sentido. Talvez pelas urgentes necessidades 
de nossa sociedade, muitas vezes transferidas prematuramente para as 
instituições educativas, a racionalidade docente tende a configurar-se 
em um quadro de formação precário, pautando-se especialmente na 
disseminação de narrativas pedagógicas redentoras e na hipostasia do 
fazer do professor. Ambas as posições fragilizam tanto a dimensão teó-
rica quanto a dimensão prática, nublando o entendimento do núcleo 
comum que subjaz à formação docente. 

Os aspectos conflitantes que permeiam a docência se amplifica-
ram com as aceleradas mudanças ocorridas nas últimas décadas, após a 
intensificação da flexibilização das relações de trabalho, fomentadas pela 
reestruturação produtiva. Nesse ínterim, avolumaram-se as exigências 
sobre a prática profissional de professores(as) com o incremento de “novas” 
competências formativas e pelo fortalecimento de certos agentes de socia-
lização (meios de comunicação de massa – televisão, internet e outras 
mídias) e o enfraquecimento de outros mais clássicos (família, pais, escola).

Os estudos de Facci (2004); Mancebo; Maués; Chaves (2006); 
Pimenta; Anastasiou (2002); Tardif; Lessard (2007), com diferentes filia-
ções teóricas, têm como ponto em comum a percepção de que o trabalho 
docente é afetado em cheio com as “novas” demandas exigidas pela dinâmica 
da “reestruturação produtiva”. Esta, por sua vez, “força” o ritmo da produ-
ção, incrementa as tarefas a serem realizadas, institui horários atípicos com o 
intuito de acelerar o desempenho das atividades laborais e aprofundar uma 
dinâmica “produtivista consumista”. No esteio da tragédia, comporta práticas 
como a leitura apressada das fontes de fundamentação do ato pedagógico, o 
“aligeiramento” dos cursos, a formação de mais estudantes em menos tempo, 
reduz o período de convivência e o campo coletivo de criação, entre outros.
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A confluência do emaranhado de pontos de vista em uma rede con-
ceitual e a dinâmica das contradições incididas sobre a práxis professoral, 
forçaram a docência a se dirigir para o caminho das incertezas e, ao mesmo 
tempo, a condicionaram caminhar com um pé na corda bamba e o outro 
na travessia da ponte. Acometida por esta situação histórica que requer 
um esforço colossal para manter o equilíbrio e quando parte desse esforço 
tem retornos negativos, torna-se um martírio, transformando-se em uma 
“Tarefa de Sísifo”. 

Ao trazer à baila o mito sisifiano para pensar a práxis docente na 
educação superior, em tempos que predomina a obsessão pelo produtivismo 
acadêmico, quer se chamar atenção para a dimensão de vulnerabilidade e aos 
riscos de adoecimento que uma boa parte da categoria pode estar exposta. 
Diante de uma tarefa inglória e sem resultados, professores(as) começam a 
sentirem-se impotentes e, ao conviver com essa perversa realidade, diversos 
transtornos surgem como porta de entrada para o “sofrimento psíquico” 
traduzido em “mal-estar” docente e “Síndrome de Burnout” (Araújo, et al., 
2005; Facci, 2004; Ferreira, 2005; Gasparini; Barreto; Assunção, 2005). 

Em síntese, esses estudos definem como representação do mal-estar 
docente, sentimentos tais como: desmotivação pessoal – o que pode levar 
uma atitude extrema como o abandono da própria profissão; insatisfação 
profissional; esgotamento e estresse; depressão, ausência de uma reflexão 
crítica sobre a ação profissional entre outros que, por vezes, suscitam senti-
mento de autodepreciação.

No caso da Síndrome de Burnout, destacam entre suas características 
a fadiga crônica, dor de cabeça constante, alterações do sono, perda de peso, 
dores musculares, alterações gastrointestinais, comportamentais (incapa-
cidade de relaxar, superficialidade no contato com as pessoas, condutas 
violentas), alterações emocionais (distanciamento afetivo, tédio, impaciên-
cia, frustração, dificuldade de concentração, sentimentos depressivos), uso 
abusivo de substâncias (cafeína, álcool, fumo, psicofármacos, entorpecentes, 
entre outras).

A manifestação desses sintomas mobiliza estressores psicossomá-
ticos que potencializam uma “tensão emocional crônica, envolvendo três 
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componentes: a exaustão emocional, a despersonalização e a diminuição do 
envolvimento pessoal no trabalho.” (Ferreira, 2005, p. 29). 

Ao se articularem todas as feições e matizes que constituem o mal-
estar docente e a Síndrome de Burnout sobre a vida de professores(as) 
do ensino superior tem-se, em potencial, a gestação de “enfermidades 
ocupacionais” que comprometem a saúde física e mental do ser social em 
sua totalidade.

Para superar esse estágio de sofrimento, tornam-se necessárias e 
urgentes terapias à base de medicação controlada, acompanhamento psi-
cológico, a regularidade de atividades físicas, evitar situações conflitantes e 
estressoras. A prática de atividades artísticas e a intensificação da relação 
com o que mais gosta de fazer resgatam o bem-estar e possibilitam um 
retorno animador para lidar com as nuances da profissão e com os fato-
res que dela advém, que causam adoecimento. Outro fator positivo para 
enfrentar a carga de tensão emocional crônica proporcionada pelas agruras 
do labor professoral são viagens para lugares tranquilos e de muito ar puro, 
que permitam a reflexão sobre a vida e seus paradoxos. O que indico aqui 
foram resultados de minha experiência pessoal, portanto, pode apresentar 
resultados ou não para outros casos semelhantes. 

Segundo ato: o interesse pela docência – da contingência forçada à 
escolha consciente da profissão

O fato de ser filho de uma professora, por quem fui alfabetizado e 
a quem devo o incentivo à leitura, levaria a crer que vem dessa matriz o 
interesse ou motivações para a escolha da docência como profissão. Todavia, 
a trajetória do processo de escolarização e as determinações econômicas e 
sociais vão demonstrar que o mundo da docência na minha vida profissional 
vai sendo definido, inicialmente, pelo que costumo chamar de “contingên-
cia forçada”, até atingir o momento da escolha consciente pela profissão.

Os elementos desse tipo de contingência estão relacionados ao meu 
lugar de origem e às condições econômicas, resultado das atividades da 
agricultura de subsistência (monoculturas de milho e feijão) e socioculturais 
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de minha família, tradicionalmente, cristã. Nascido e crescido no campo, 
primogênito materno (ao conhecer meu pai, que era viúvo, minha mãe 
encontrou uma família de sete filhos), a primeira possibilidade pensada 
para o novo membro da família Soares Santos era ser padre, sonho antigo, 
alimentado, principalmente, por duas freiras franciscanas da congregação 
Nossa Senhora do Amparo, irmãs de meu avô materno.

Quando criança, curtia a ideia de um dia me tornar padre pelo fato 
de permitir que eu continuasse estudando e possibilitar não permanecer 
na vida campesina, pela qual nunca tive muito apreço por conta da dureza 
do trabalho manual, pouco rentável e as precárias condições de vida que 
ele proporcionava. Ficava apavorado ao pensar na insalubridade da ativi-
dade agrícola e que poderia permanecer na agricultura caso não continuasse 
minha escolarização. Até porque, ao finalizar a quarta série do primeiro 
grau (hoje quinto ano, do ensino fundamental), etapa da escolarização 
mediada pela minha mãe, era necessário se deslocar para a sede do distrito, 
percorrendo doze quilômetros a pé, todos os dias do sítio em que morava 
até a escola. Finalizada essa fase, o ensino de segundo grau (atual ensino 
médio) só tinha como ser cursado na sede do município.

Em virtude desses determinantes que incidiam sobre a maioria das 
crianças da comunidade, sua escolarização terminava “forçosamente” na 
quarta série do primeiro grau. Esse foi o destino dos três irmãos do sexo 
masculino, provenientes do primeiro casamento de meu pai. Não fazia parte 
dos meus planos seguir o exemplo deles. Ao terminar o ensino de primeiro 
grau, me transferi para a cidade e cursei o ensino de segundo grau e, nessa 
altura da vida, já tinha tomado uma decisão clara, isto é, não seria padre. 
Decisão que frustrou o sonho de minhas tias freiras.      

Com a conclusão do segundo grau, a opção para chegar ao ensino 
superior era o curso de Licenciatura em Pedagogia, único oferecido na 
cidade pela FACEDI. Apesar da vontade e do incentivo de minha mãe 
para que ingressasse no ensino superior, meu sonho adolescente de cursar 
Direito não se fazia possível naquele momento da vida. Primeiro, por-
que a qualidade da minha escolarização não proporcionou conhecimento 
suficiente para passar no vestibular para Direito; por outro lado, faltavam 
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condições econômicas para que eu frequentasse um cursinho preparatório, 
bem como para o deslocamento e permanência em Fortaleza, capital do 
Estado, onde era possível ingressar no mundo da Ciência Jurídica. Com 
o impasse, fiz vestibular para Licenciatura em Pedagogia, caso contrário, 
teria que parar de estudar “compulsoriamente” com o término do ensino de 
segundo grau.

Ingressei no referido curso sem ter qualquer relação identitária 
com este. Levei em torno de cinco semestres para começar a me identifi-
car com a formação. Foi um processo doloroso que esteve acompanhado 
em alguns momentos pela ideia de abandono do curso. Flertava com o 
Direito, mas as condições objetivas faziam desse flerte um ideal platônico. 
A partir do sexto semestre, motivado pela atuação de alguns docentes 
em sala de aula, interessado em conhecer com profundidade e atraído 
pelos temas referentes à área de fundamentos (Filosofia da Educação, 
História da Educação, Psicologia da Educação, Sociologia da Educação), 
fui conquistado pela Pedagogia. 

A conquista teve seus pontos baixos, ao me deparar com os compo-
nentes curriculares mais direcionados ao ensino; com exceção de Didática 
Geral, não possuía empatia com a área dos ensinos (Ensino de Geografia, 
Ensino de Língua Portuguesa, Ensino de Matemática, Ensino de Histó-
ria, Ensino de Ciências). Outro ponto baixo da relação com a Pedagogia 
era o pouco interesse pelos conteúdos de Planejamento Educacional e 
Avaliação, dois temas fundamentais para a formação e atuação do(a) 
pedagogo(a).

O irônico é que, não tendo a atração pelas práticas de ensino, 
durante a formação de pedagogo, foi o que aprendi com elas que será utili-
zado com frequência, na primeira experiência como professor polivalente 
de ensino fundamental, na rede municipal de Itapipoca. Um ano antes de 
terminar a licenciatura e pela necessidade da independência financeira 
de minha mãe e meu pai, resolvi encarar o desafio de assumir uma sala 
de aula pela primeira vez. A escola, em que ensinei uma turma de quarta 
série e outra de quinta série (respectivamente quinto e sexto anos pela 
atual configuração curricular), ficava localizada no sítio onde vivi quando 
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criança. Esse fator contribuiu para que fosse intensificada minha relação 
de afeto com o espaço de trabalho e os estudantes que o frequentavam. 

A experiência me cativou ao ver o avanço dos e das estudantes que, 
no caso daqueles(as) com distorção de idade/série com muita dificuldade de 
leitura e de raciocínio lógico, ao conseguirem desvendar uma questão-pro-
blema, a expressão de felicidade no olhar deles(as) era recompensadora e 
gratificante. Outros(as) que aos poucos iam ganhando confiança com a lei-
tura, estes(as) mesmo na quarta série, amargavam a condição de analfabetos 
funcionais e, ao se descobrirem lendo, transbordavam em agradecimentos 
e começavam a acreditar que eram capazes de lidar com o conhecimento 
escolarizado. Tais gestos que só a profissão docente possibilita, juntamente 
com o desenvolvimento da formação de pedagogo, foram me constituindo 
como professor.

Os(as) estudantes mais criativos(as) aproveitavam os ensinamentos 
de sala de aula e algumas atividades do Ensino de Língua Portuguesa para 
aperfeiçoarem sua habilidade com o gênero literário do cordel. Ao ler suas 
produções poéticas, me causava um conforto e uma alegria que as palavras 
não conseguem descrevê-los, pois são da ordem dos sentimentos e, desta 
forma, são para serem apenas sentidos, e não ditos.

Essa primeira experiência com a docência colocou-se como divisor 
de águas na minha vida, pois demarcou a escolha definitiva da profissão. 
O que tem início como contingência forçada, por tê-la assumido mais por 
uma necessidade material e financeira, com o tempo passa a ser encarada 
com compromisso e responsabilidade profissional, sendo uma trilha na 
direção da práxis. O que, de acordo com Vázquez (2011) é subjetiva e cole-
tiva; revela conhecimentos teóricos e práticos ao superar unilateralidades. 
Por isso, se faz crítica da realidade e autocrítica da ação do sujeito.

Tais transformações experienciadas com o início da docência vão ao 
encontro do que Huberman (1995) argumenta com relação a dois sen-
timentos que passam a fazer parte da atuação de professor(a) iniciante. 
De um lado, estava frente a frente com uma questão de sobrevivência e 
me colocava, amiúde, questões como “o que estou fazendo aqui?” E, por 
outro, experimentava a descoberta, referente ao que é se constituir em 
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um profissional, ter a responsabilidade por uma sala de aula, participar de 
construções pedagógicas coletivas, encontrando, destarte, um cantinho na 
imensidão que é o universo do trabalho. Esse sentimento de descoberta me 
proporcionou o desejo pessoal de seguir na profissão, instigado pelo fazer 
docente e contribuir com a formação de coletivos de estudantes em outros 
espaços, principalmente, o espaço do ensino superior.

Nessa primeira experiência com a docência, as marcas indeléveis 
que ela representou para a vida profissional, no meu caso, seguiu o viés 
do que foi demonstrado por Silveira (2002), em virtude do autoestudo 
que desenvolveu sobre sua própria prática. Para a docente e pesquisadora, 
as aprendizagens possíveis, durante seu primeiro ano de efetivo exercício, 
foram: a) a constatação de que o prazer para atuar é determinante para 
suportar todas as situações adversas do cotidiano e, também, funciona 
como uma tentativa de fazer da escola uma experiência social formadora; 
b) a importância do afeto no acolhimento dos(as) estudantes; c) assumir 
a docência como um compromisso político, quando se opta por fazer da 
escola um espaço de confrontos das contradições que existem na sociedade; 
d) a importância do conhecimento profissional como ferramenta para lutar 
por uma educação mais justa e igualitária; e e) a importância de se trabalhar 
em favor daqueles(as) menos favorecidos(as) mediante as desigualdades 
sociais. O arcabouço de fatores aqui apontados teve uma influência defini-
dora na minha escolha pela docência como profissão.

Com a conclusão da Licenciatura em Pedagogia, o desejo da infân-
cia de continuar estudando torna-se uma possibilidade concreta, já que 
uma das tarefas primordiais do professor é ler, pesquisar, refletir e mediar 
conhecimentos. Porém, o sonho de professor do ensino superior só teria 
oportunidade de objetivação caso abdicasse de continuar com a experiên-
cia de professor do ensino fundamental. Dilema difícil de resolver, porque 
naquele momento da vida era o trabalho que mantinha minha sobrevivên-
cia e pelas razões apresentadas no autoestudo de Silveira (2002) sobre os 
efeitos causados pelo início da docência, os quais são semelhantes aos que 
eu senti ao ingressar na profissão, fica perceptível que naquele momento já 
tinha sido conquistado pelo trabalho docente. 
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De acordo com Marcelo García (1999), essas decisões difíceis fazem 
parte da iniciação à docência, um período de tensões e aprendizagens, no 
qual o professor deve adquirir conhecimentos profissionais e um certo 
equilíbrio pessoal. Como iniciante, me via mergulhado em um contexto de 
dúvidas e tensões, e, diante de tal realidade obscura, sentia a necessidade de 
conhecer melhor os ditames da profissão que me auxiliassem a refletir sobre 
a prática, no intuito de aperfeiçoá-la.

A FACEDI estava oferecendo um curso de especialização lato sensu 
em Metodologia do Ensino Fundamental, mas para fazê-lo tinha que lar-
gar a atividade docente. Por fim, acabei me matriculando no curso e deixei 
temporariamente o cargo de professor. No final do curso de especialização, 
surge a oportunidade de fazer seleção para professor substituto da Licen-
ciatura em Pedagogia na FACEDI. Por incentivo de uma professora e um 
professor que tive neste percurso formativo, me inscrevi no processo seletivo 
e consegui ser aprovado. Essa aprovação me faz retornar para a FACEDI 
na condição de professor substituto, um ano após a conclusão do curso de 
Licenciatura em Pedagogia. 

A partir dela, surgem novos horizontes e o desejo de ingressar na 
pós-graduação stricto sensu. No período que estive atuando como professor 
substituto, em meio a uma sufocante carga horária na sala de aula, conco-
mitantemente, fui definindo um tema de pesquisa e elaborando o projeto 
de mestrado. Ao final dos dois anos de contrato, experiência relatada com 
mais propriedade no terceiro ato, ingresso no mestrado, precisamente na 
linha de pesquisa: Educação, Currículo e Ensino, do Programa de Pós-
-Graduação em Educação Brasileira (PPGEB – UFC). 

 Como mestrando, aproveitei bem os dois anos para conhecer a teoria 
sociológica bourdieuniana e, a partir dela, compreender como se manifes-
tava a violência simbólica nos rituais do currículo em ação de uma escola 
de Ensino Fundamental. A formação tida nesse período ampliou meus 
conhecimentos sobre as Teorias da Educação e os aspectos que permeiam o 
currículo escolar, fortalecendo, assim, a escolha pela profissão docente, Dei-
xou-me ainda mais próximo de alcançar o objetivo de ser professor efetivo 
de uma IES pública, o qual fazia parte dos meus planos após a conclusão da 
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Licenciatura em Pedagogia. Entretanto, muitos percalços e novas experiên-
cias, certamente dolorosas, tiveram que ser vividas. 

Terceiro ato: precarização do labor professoral e Síndrome de Burnout 

As transformações ocorridas no mundo do trabalho, decorrentes 
da conjugação da reestruturação produtiva com o advento do neolibera-
lismo, exacerbaram a exploração do(a) trabalhador(a), não só por meio da 
intensificação do ritmo de produção (novas formas de gerenciamento e 
organização laboral) como também pelas relações contratuais de caráter 
flexível (terceirização e “subcontratação”). 

A desregulamentação das leis trabalhistas que atingiu os(as) tra-
balhadores(as) em geral tem afetado, de modo particular, os docentes das 
IES públicas. Esse processo, no âmbito acadêmico, foi desencadeado pela 
Lei nº 9.468/97 (instituiu os Planos de Demissão Voluntária com a fina-
lidade reduzir o quadro de pessoal na administração pública) e pela Lei 
nº 9.601/98, que instituiu o contrato temporário de trabalho (Bosi, 2006). 
O PDV incentivou um significativo número de aposentadorias precoces, 
gerando a estagnação do contingente efetivo de professores em diversas 
universidades públicas.

A retenção de concursos públicos, atrelada à lei que instituiu o con-
trato temporário, fez com que o contrato de professores(as) por tempo 
determinado em regime de trabalho parcial e horista, a partir de então, se 
tornasse quase uma regra nas IES públicas. Segundo análises de Barreyro 
(2006), Pimenta e Anastasiou (2002) sobre o censo do Inep de 2004, o 
setor público brasileiro representado pelas instituições de ensino superior 
possui relevante percentual (26%) das funções docentes em regime de con-
trato temporário.

A política arregimentada pela desregulamentação das leis trabalhis-
tas, sob a forma de flexibilização dos contratos de trabalho que tem como 
uma de suas características a institucionalização dos contratos temporários 
nas IES públicas, faz dessa modalidade de trabalho docente no ensino supe-
rior público, um trabalho precarizado e o profissional nela incluso torna-se 
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um “subproletário” (Oliveira; Gonçalves, 2007). No bojo de tais contin-
gências, no ano 2000, começa-se a primeira experiência com a docência no 
ensino superior na condição de professor substituto (de março de 2000 a 
março de 2002, anterior ao ingresso como professor efetivo da FACEDI, 
no ano de 2009). 

Com o contrato de celetista, em regime de trabalho parcial com 40 
horas semanais, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), a 
função docente foi desenvolvida por um tempo determinado de dois anos. 
À época, o trabalho se restringia a ministrar aulas, orientar e a participar de 
bancas examinadoras de monografias, não tendo, portanto, nenhum vínculo 
com a pesquisa e a extensão – ato inseparável e constituidor do ser docente 
no ensino superior. Aliás, os editais de seleção de programas de bolsa de 
pesquisa figuravam apenas para os docentes efetivos, na maioria das vezes, 
excluindo até mesmo, professores efetivos com a titulação de mestre. 

 Nestes termos o professor substituto não tinha o direito de partici-
par da constituição de cargos de direção e coordenação pedagógica, a não 
ser de maneira voluntária, assim como em qualquer programa de pesquisa e 
extensão. Era negado, sob a ameaça de demissão, o envolvimento em mobi-
lizações políticas da categoria, como greves, que tinham por finalidade a 
reivindicação de melhores condições de trabalho e recursos financeiros para 
a potencialização da formação da juventude pertencente à classe trabalha-
dora na universidade pública.

O contrato em regime de CLT e não-estatutário nega a esse segmento 
alguns benefícios do sistema de direitos, inerentes à profissão docente, além 
de excluí-los de parte dos ganhos do ponto de vista financeiro e profissio-
nal. Na experiência vivida, houve trabalho excedente, no contexto em que 
os substitutos assumiam uma carga horária maior que os(as) professores(as) 
efetivos(as). Após o término do semestre letivo, a coordenação do curso de 
licenciatura em Pedagogia designou que se ministrasse um componente 
curricular de férias, no total de 6 créditos, correspondente a 90h/a. Foram 
quinze dias (intensivos) e, encerrada a tarefa, houve apenas uma semana 
de intervalo entre o semestre encerrado e aquele que estava iniciando. Os 
componentes curriculares ofertados pela coordenação do curso nas férias 
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quase sempre eram assumidos pelos(as) professores(as) substitutos(as). A 
atuação, da forma como estava configurada, constituía-se de um trabalho 
cujo sentido e perspectivas eram mínimas, principalmente ao considerar 
que não havia nenhum incentivo à formação, os salários eram baixos e a 
carga horária em sala de aula era elevada. A única perspectiva no cenário de 
tal regime de trabalho, parcial e flexível, para um profissional neste sistema 
de “subcontratação” é o tempo limite marcado para terminar o contrato, 
cuja avaliação é medida pela tarefa cumprida.

Em um espaço deixado por uma política de retração de bolsas para 
qualificação profissional (pós-graduação) e de cada vez menos concursos 
públicos para provimento de cargos efetivos (regime de trabalho estatutá-
rio que garante a estabilidade, atualmente extremamente ameaçada pelas 
políticas de ajuste fiscal, determinadas pelo grande capital financeiro e 
industrial).

A experiência foi árdua e conflituosa, principalmente, porque 
alguns(mas) estudantes que cursavam os componentes curriculares condu-
zidos por quem narra a experiência, recentemente, tinham sido colegas de 
curso. Em certas situações, a mediação pedagógica chegou a ter estranha-
mentos por questões de insegurança com a prática de sala de aula, por parte 
de quem deveria conduzir e mediar o processo pedagógico e, por falta de 
reconhecimento do ser docente por aqueles(as) que estavam na condição 
de estudantes.

Outro aspecto espinhoso se referia à carga de leitura sobre uma 
diversidade de temas a ser realizada em ritmo frenético. A causa gera-
dora de uma situação potencialmente estressora, residia no fato de os(as) 
professores(as) substitutos(as) assumirem quatro componentes curricula-
res diferentes, todos com quatro créditos, o que implicava dezesseis horas 
semanais em sala de aula. 

Diante de todas essas adversidades, a experiência de professor substi-
tuto despertou o desejo pela pesquisa, pelo conhecimento com profundidade 
sobre temas como política educacional e currículo e pela continuidade na 
profissão, contanto que fosse no ensino superior, como professor efetivo e 
na esfera pública. Esses desejos possibilitaram o ingresso no mestrado e a 
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realização da pesquisa sobre a violência simbólica manifesta nas práticas 
curriculares, no cotidiano de uma escola pública de ensino fundamental. 
Ao concluir o mestrado no tempo mínimo de dois anos, era real a oportu-
nidade de fazer progressão para o doutorado, já que fazia parte da política 
do PPGEB-UFC. 

A energia da juventude pulsava e parecia que esse era o caminho a ser 
trilhado; no entanto, com um filho de três anos para manter, outro caminho 
precisou ser traçado. As portas dos concursos públicos para professor uni-
versitário tinham se fechado e o título de mestre, naquela conjuntura, já não 
era tão favorável. O itinerário, então, foi percorrer os ares do extremo Norte 
brasileiro e aportar em Macapá, capital do Amapá. Ali começava a via crucis 
da experiência docente no contexto das IES privadas.

A trajetória percorrida em IES privadas (2005-2008) foi atravessada 
por momentos de tensão envolvendo estudantes, colegas professores(as) 
e dirigentes, sentimentos de esvaziamento da própria prática, desmoti-
vação pessoal e profissional, além de perceber esses mesmos dilemas em 
docentes que, por vezes, demonstravam por meio de sua expressão estres-
sada certa sensação de “impotência” diante dos problemas e desafios que 
permeavam o exercício da docência no ensino superior privado em seus 
diferentes matizes.     

Durante o período mencionado, as IES privadas experimentavam 
uma “cruzada” competitiva no mercado educacional, o que significava 
manter os(as) “estudantes-clientes” com suas mensalidades em dia e sem 
um índice exorbitante de evasão. Tal fato se reveste de práticas políticas 
das mais variadas, com impactos para o desenvolvimento do exercício da 
docência no contexto institucional, em virtude da carga de exigências feita 
sobre professores(as). 

Com o peso da perspectiva mercadológica das IES privadas, durante 
quatro anos, articulado com a instabilidade no emprego, as precárias condi-
ções de trabalho, as exigências dos(as) “estudantes-clientes”, os baixos salários 
começam a aparecer os sintomas da Síndrome de Burnout e do mal-estar 
docente. A partir de então, com a debilidade emocional, tornou-se recorrente 
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a busca de ajuda junto aos profissionais da saúde (psicólogo, psiquiatra, 
neurologista) para supressão de crises depressivas.

No meio do redemoinho da precarização do trabalho docente e das 
contradições das IES privadas e sua corrida mercadológica, veio a nega-
ção da práxis professoral e sua incorporação como “Tarefa de Sísifo”. O 
adoecimento psíquico, associado a perda do sentido da vida, teve como des-
dobramentos recorrentes crises existenciais e pensamentos suicidas. 

Para me manter ativo na profissão, foi necessário investigar teorica-
mente o significado da Síndrome da Burnout e do adoecimento psíquico, 
o que possibilitou enfrentá-los e superá-los. Inicialmente, fez-se urgente 
me afastar do trabalho para participar de tratamentos intensivos, tanto 
psiquiátricos como psicológicos, com acompanhamentos terapêuticos. No 
desenvolvimento desses tratamentos, veio a descoberta que era necessário 
aceitar o diagnóstico do transtorno psíquico para poder tratá-lo e encarar 
o próprio preconceito em relação ao adoecimento, caso quisesse superá-lo.      

A mudança de hábito foi primordial para a cura, principalmente a 
regularidade da prática de atividades físicas, a redução das substâncias psi-
coativas como cafeína e álcool e o envolvimento com a atividade artística. 
Foi em um tratamento terapêutico, após uma profunda crise depressiva, que 
me descobri poeta por incentivo da terapeuta ocupacional, e como escre-
ver poesia me fez recuperar o desejo de viver. Essas são algumas dicas que 
ficam para docentes que estão iniciando a profissão e um sinal de alerta para 
lidar com situações estressoras, conflitantes e que possam vir a causar algum 
transtorno ou adoecimento psíquico.     

Quarto ato: o “decifra-me ou te devoro” da práxis docente na FACEDI

Ao retornar para a FACEDI como professor efetivo em 2009, depois 
de quatro anos nas IES privadas, me senti diante do enigma da Esfinge: 
“decifra-me ou te devoro”. E, de lá para cá, me sinto perseguido por tal 
enigma, pois ele se reinventa a cada dia, fazendo com que a minha práxis 
também seja reinventada. Interligado com os aspectos políticos e pedagógi-
cos da profissão, os quais passam a guiar todas as escolhas feitas doravante, 
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fui aprendendo, desaprendendo e reaprendendo. A partir das reinven-
ções eivadas de tentativas, erros e acertos; entre realizações propositivas e 
frustrações traumáticas, segui enfrentando os desafios da caminhada. Em 
tempos com a ira de Eolo, repleta de nebulosidade tempestiva, em outros 
com a suavidade de Zéfiro, o vento do Oeste que faz frutificar e anuncia 
a primavera.

Diante de minha parca convivência com a docência, principalmente, 
a partir do ano de 2009, quando ingressei como professor-assistente D, 
no Grupo Ocupacional do Magistério Superior (MAS) da Fundação 
Universidade Estadual do Ceará (FUNECE), venho tecendo, junto com 
companheiros e companheiras de jornada e, principalmente, com estudan-
tes do curso de Licenciatura em Pedagogia da FACEDI, as filigranas que 
têm constituído a práxis docente, tecida na coletividade de muitas manhãs 
nebulosas ou primaveris. 

Ao considerar fundamental o espírito da coletividade para a atua-
ção docente, fica estabelecido na presente reflexão o diálogo com o poema 
“Tecendo a Manhã” de João Cabral de Melo Neto (2008, p. 219), em que 
sem a presença do coletivo, é impossível a tessitura:

1 
Um galo sozinho não tece uma manhã:  

ele precisará sempre de outros galos.  
De um que apanhe esse grito que ele  

e o lance a outro; de um outro galo  
que apanhe o grito de um galo antes  

e o lance a outro; e de outros galos  
que com muitos outros galos se cruzem  

os fios de sol de seus gritos de galo,  
para que a manhã, desde uma teia tênue,  

se vá tecendo, entre todos os galos. 
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2 
E se encorpando em tela, entre todos,  

se erguendo tenda, onde entrem todos,  
se entretendendo para todos, no toldo  
(a manhã) que plana livre de armação.  

A manhã, toldo de um tecido tão aéreo  
que, tecido, se eleva por si: luz balão. 

Em meio às contradições e tessituras que se constituem, coletiva-
mente, no âmbito da docência, vivi intensamente “as manhãs” na tenda 
conhecida pelo nome institucional de FACEDI. Nesse tempo, me envolvi 
nas três atividades fundamentais que sustentam o modelo de Universidade 
que defendo e acredito, quais sejam, o ensino, a pesquisa e a extensão.

Com o desabrochar da práxis docente em sala de aula, no que con-
cerne ao ensino, ao longo do tempo foi sendo maturado o princípio que 
tem como ponto de referência a responsabilidade e o compromisso com 
a formação dos(as) estudantes. Por isso, tinha a compreensão de que seria 
necessário expandir a atuação de professor universitário para a extensão e a 
pesquisa. Perseguindo tal princípio, participei assiduamente na preparação 
da documentação exigida para a regulamentação institucional do Labora-
tório Universitário de Educação Popular, Trabalho e Movimentos Sociais 
– LUTEMOS, reconhecido como Laboratório Misto pela Resolução n. 
758/2010 – CONSU, de 17 de setembro de 2010. Na UECE, o labora-
tório é considerado misto quando se destina a pelo menos duas, dentre 
as atividades de ensino, pesquisa e extensão. No caso do LUTEMOS, as 
três atividades são acolhidas pelo seu raio de atuação. Logo em seguida, 
no âmbito do LUTEMOS, veio a criação do grupo de estudos Formação, 
Trabalho e Profissionalização Docente na Contemporaneidade, bem como 
do projeto de extensão Cine Itinerante – Leitura de Mundo por meio do 
Cinema, assumindo a coordenação de ambos.

O grupo de estudos funcionou durante dois anos (2012-2014), 
proporcionou análises sobre o trabalho docente e inspirou, enquanto 
existiu, reflexões sobre a temática que foram convertidas em artigos 
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e ensaios acadêmicos com aprovação e apresentação em eventos de 
natureza acadêmica, em nível local (Semana Universitária da UECE), 
regional (Encontro de Pesquisa Educacional Norte e Nordeste – 
EPENN), nacional (Reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso 
da Ciência – SPBC) e internacional (Fórum Internacional de Pedago-
gia – FIPED).

O cine itinerante, institucionalizado em 2011 como projeto de 
extensão da UECE, tem realizado algo grandioso ao levar o cinema à comu-
nidade, convertendo-se também em experiência pedagógica para dentro da 
sala de aula e articulando suas ações com a pesquisa. As práticas integradas 
entre ensino e pesquisa, mediadas pela extensão levaram o coordenador do 
projeto ao doutorado em educação na UFRJ, no ano de 2018.

O projeto tem como objetivo promover a exibição/apresentação 
de filmes e/ou documentários seguido de diálogo sobre seu conteúdo nas 
comunidades, entidades sindicais, escolas, assentamentos, universidade com 
abordagem focada na cultura popular, na crise do trabalho e na problemática 
social contemporânea que afeta diretamente a vida humana. Dessa forma, 
busca fomentar uma leitura de mundo crítica, transformadora e pautada 
pela luta da emancipação dos grupos sociais marginalizados pelas relações 
de produção e reprodução do capital, as quais marcam a materialidade das 
relações sociais e os dilemas vividos no plano das subjetividades.

Nessa caminhada instigante, junto com os bolsistas do projeto que 
se renovavam a cada ano, houve o interesse de conhecer melhor a expe-
riência cinematográfica, reconhecendo as dificuldades e as frustrações que 
o intento poderia proporcionar. Isso porque fazer extensão com exibição 
de filmes de forma itinerante sem recursos financeiros, com espaços pre-
cários e condições técnicas inadequadas, acompanhadas pela hesitação de 
estar diante do novo, eram circunstâncias favoráveis à frustração. Somado 
a tudo isso, ainda existia a preocupação com os riscos referentes à recepção 
pelo público ser um fracasso. Diante desse contexto permanecia a pergunta: 
“quem te ensinou os passos que até mim te levaram?” 

A resposta estava nos versos do poeta pantaneiro Manoel de Barros 
(2010, p. 50-51):      
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Fui andando...
Meus passos não eram para chegar porque não havia chegada

Nem desejos de ficar parado no meio do caminho.
Fui andando...

As coisas eram simples.
Nem gaivotas no mar imperturbável,

Mas havia uma pergunta que me desafiava
E os mistérios se encontravam como dois números e se completavam

Em meu rosto... Nada posso fazer, pensei.
E fui apanhando objetos largados na tarde

Com as ruínas do outono em que vicejo.

Com o acúmulo proporcionado pelo “apanhado de objetos largados”, 
ao longo de sete anos foi-se, aos poucos, encontrando em meio “as ruí-
nas do outono”, elementos para uma metodologia de exibição e debates 
de narrativas fílmicas para estudantes, sindicalistas, professores(as), assen-
tados(as), quilombolas e povos originários. No decorrer do processo de 
atuação do projeto Cine itinerante – leitura de mundo por meio do cinema, 
suas atividades remetiam para a necessidade de mais estudos favoráveis a 
aproximação das fronteiras existentes entre cineclubismo, estética cinema-
tográfica e extensão universitária. Estudos que pudessem ajudar na reflexão 
crítica da experiência estética e contribuíssem para processos de mudanças 
subjetivas e coletivas do público envolvido, na perspectiva da emancipação 
que não se limitasse ao seu aspecto intelectual.

Como “as mãos que descobrem o convite da terra e os poemas como 
ilhas submersas” (Barros, 2010, p. 50), nos idos de 2010, entrei em contato 
com duas produções que iriam balizar as ações desenvolvidas com o cinema 
no interior do referido projeto: a primeira nomeada de Tela crítica: a meto-
dologia (2010), do sociólogo e professor da UNESP-Marília, Giovanni 
Alves; a segunda, uma coletânea de textos organizada por Inês Assunção 
de Castro Teixeira e José de Sousa Miguel Lopes (2008), com o título “A 
escola vai ao cinema”. 
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As referidas obras fizeram com que desaprendesse certas ideias que 
tinham sido incorporadas equivocadamente sobre o cinema e sua esté-
tica, a ponto de confundi-lo com ferramenta pedagógica no mais ingênuo 
pensamento de sua tosca instrumentalização no âmbito da experiência edu-
cacional. A partir do diálogo reflexivo com essa literatura, rompeu-se com 
tal perspectiva limitada e nociva para a potencialização da criatividade pau-
tada pela perspectiva emancipatória imanente na estética cinematográfica. 

Descobri que “não se trata de ‘escolarizar’ o cinema ou de ‘didati-
zá-lo’” (Teixeira; Lopes, 2008, p. 10), mas de adotá-lo como experiência 
crítica, “em si e para si, uma experiência pedagógica” (Alves, 2010) que per-
mite a experiência estética, grávida de sensibilidade, de linguagens diversas 
e mediadas pela criatividade humana. 

Até então, a ideia da “didatização” do cinema pela experiência peda-
gógica da docência era tão presente que fez parte do tema de um dos cursos 
que coordenei e ministrei em m 2011, no Projeto Novos Talentos, cujos 
objetivos eram motivar professoras(es) da educação básica para a formação 
continuada; e identificar/e ou despertar novos talentos promovendo a inclu-
são de estudantes da rede pública de educação básica por meio de atividades 
culturais e científicas. Das 12 ações ofertadas nesse projeto guarda-chuva, 
duas atividades relacionadas ao cinema foram coordenadas e ministradas 
por mim e um colega de trabalho da FACEDI: uma para estudantes da 
rede pública de ensino (Fundamental e Médio), com duração de 40h e 
denominado “Formação estética por meio da linguagem cinematográfica”; 
a outra sob o título de “A sétima arte como ferramenta pedagógica”, dire-
cionada para professoras(es) da rede pública de educação básica.

Estava tão arraigada em minhas convicções, que fez parte das dis-
cussões de texto que fora publicado em parceria com o prof. Valricélio 
Linhares Silva, companheiro de LUTEMOS, com o qual tive o prazer 
de dividir as tarefas sobre cinema, no Projeto Novos Talentos.  A cole-
tânea, resultante das atividades formativas que compunham o subprojeto 
“Cinema na escola: formando novos talentos para a cidadania”, foi parte 
integrante de um projeto guarda-chuva financiado pela CAPES e desen-
volvido entre 2010-2011, no âmbito da FACEDI. Com o título “Projeto 
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Institucional Novos Talentos – arte-educação e ciências naturais no con-
texto da educação básica: a FACEDI formando novos talentos para a vida 
cidadã” esteve vinculado ao “Programa de apoio a projetos extracurriculares: 
investindo em novos talentos da rede de educação pública para inclusão 
social e desenvolvimento da cultura científica”. Financiado pela CAPES /
deb n. 033/2010.

Para reaprender, diante dessa dialética do aprendido/desaprendido, 
houve a participação em experiências estéticas formativas, durante os últi-
mos anos, que possuíam um elo com o cinema. Entre estas, destaca-se a 
oficina de Produção de documentário. Foi a partir dela que a linguagem 
cinematográfica e os encantos da produção começaram a surgir de forma 
mais nítida na compreensão do cinema; participação no I e II Seminá-
rios de Cineclubismos, Cinema e Educação – atividades que ampliaram os 
horizontes em relação ao conhecimento do cineclubismo, de como fazer 
análise fílmica e sobre a relação cinema e educação. 

Por fim, a participação na oficina Produção de cinema de animação, 
como parte da programação do V Festival de Jericoacoara – Cinema Digi-
tal: cinema popular e cinema político. Descobriu-se com essa formação o 
poder que o cinema possui de criar e ampliar os horizontes daquelas(es) 
que com ele se envolvem, destarte, também a força inventiva e demiurga 
que o cinema digital possui para dar vida a objetos e desenhos.

Em 2017, articulado com a proposta do projeto de extensão Cine 
itinerante – leitura de mundo por meio do cinema, surgiu a ideia de um 
grupo de estudos que reunisse três campos da produção humana – cinema, 
educação e estética – para um aprofundamento teórico epistemológico 
das nuances que envolvem essas três áreas do conhecimento. Foi então 
que submeti para aprovação no colegiado do curso de licenciatura em 
Pedagogia – FACEDI, o Grupo de estudos em cinema, educação e estética 
– GECINE. Superada a fase de elaboração e aprovação, iniciaram-se os 
encontros quinzenais durante o primeiro semestre de 2017 com estudantes 
dos cursos de licenciatura em Pedagogia, Ciências Biológicas e Química, com 
ex-estudantes da FACEDI que atuam como docentes da Educação Básica 
no município de Itapipoca-CE. Os primeiros passos do GECINE, deu-se 
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com a leitura das obras “O que é cinema” (1985), de Jean-Claude Bernardet 
e “A linguagem secreta do cinema” (2006), de Jean-Claude Carrière.

Esse cabedal de experiências em movimento, a partir da rela-
ção individual e coletiva, subjetiva e objetiva com o cinema e a prática 
profissional docente mostrou a necessidade de um conhecimento mais 
profundo que articulasse o cinema e a educação, mediado por experiên-
cias estéticas. As inquietações que se ampliaram com o acúmulo vivido 
requereram, portanto, pesquisa para sua compreensão com base nos três 
requisitos da consciência filosófica: a radicalidade, a rigorosidade e a uni-
versalidade (Saviani, 2000).

Cabe ressaltar que a escolha do cinema para ser trabalhado na 
extensão já era um projeto que permeava meus ideais, após ter descoberto 
a potência da arte cinematográfica e seu poder estético na minha forma-
ção inicial de pedagogo ao fazer parte de uma experiência cineclubista na 
FACEDI. Na época, fui apresentado as produções do cinema novo brasi-
leiro e os debates de cunho sociológico que os professores/coordenadores 
do projeto traziam à baila; a exibição dos filmes causava sobre mim um 
fascínio e a partir dali fiquei completamente seduzido pela sétima arte. 
Como o município de Itapipoca, à época não possuía e, até hoje, ainda, 
não possui sequer uma sala de cinema, foi pela via das atividades cine-
clubistas os meus primeiros contatos com a grandeza de tal arte. Depois 
dessas experiências cineclubistas, ao concluir Pedagogia comecei a me 
deslocar de Itapipoca a Fortaleza para ver filmes nas salas de cinema, uma 
prática que permanece como extensão da minha vida e continuará exis-
tindo até que os “sinos dobrem”.

No que concerne ao ensino, posso dizer que a docência como profes-
sor universitário de uma IES pública, na condição de efetivo, foi um sonho 
almejado, um ideal objetivado. O que pode ser classificado também como 
desfecho da práxis, ou seja, um dado teleológico (Vázquez, 2011).     

No interior de um curso de Licenciatura em Pedagogia, o professor 
está desafiado a uma atuação que exige conhecimento sobre o mundo real e 
que precisa ser transformado; saberes pedagógicos, estratégias didáticas que 
o tempo inteiro estão lhe derrubando da “zona de conforto”. Desse modo, 



271

como professor da Licenciatura em Pedagogia, a práxis profissional está 
recorrentemente me instigando que seja um sujeito ativo, criativo, construtor 
da própria prática e de saberes por meio da experiência na sala de aula e em 
outros espaços da ação pedagógica, bem como na condição de pesquisador 
e produtor de conhecimento ao refletir cognoscitivamente sobre a prática. 
Por isso, compreendo meu trabalho como um espaço prático específico de 
produção, transformação e mobilização de conhecimento e saberes. Nas 
palavras de Tardif (2007, p. 234-235), “essa perspectiva equivale a fazer do 
professor – tal como o professor universitário ou o pesquisador da educa-
ção – um sujeito do conhecimento, um ator que desenvolve e possui sempre 
teorias, conhecimentos e saberes de sua própria ação”.

Portanto, a práxis é uma categoria que deve estar presente na ativi-
dade docente. Nesse sentido, “a atividade opõe-se à passividade, e sua esfera 
é a da efetividade, não a do apenas possível. O agente é o que age, o que 
atua não o que tem apenas a possibilidade ou disponibilidade de atuar ou 
agir (Vázquez, 2011, p. 221).

Em sala de aula, sou constantemente interpelado pelos(as) estu-
dantes sobre questões que permeiam o contexto escolar, ou seja, como as 
teorias e os conteúdos dos componentes curriculares estudados na Pedago-
gia podem dar respostas objetivas ao cabedal de interrogações presentes no 
cotidiano da escola. 

Dentro desse viés, reflito sobre quais práticas de ensino serão capazes 
de despertar o interesse de estudantes trabalhadores(as) para a formação 
docente, em um cenário de esvaziamento pedagógico dessa formação, 
de precarização do labor professoral, de desvalorização social, de baixos 
salários e de muita responsabilidade profissional e compromisso ético e 
sociopolítico?

A relação entre educação e cinema tem sido um experimento para 
uma parte dessas questões, associada a uma pedagogia da criação e das 
imagens. O desenvolvimento de experiências estéticas que envolvam a 
compreensão do significado da imagem no contexto das relações humanas 
e que permitam estudantes e professores a pensar sua atuação no mundo 
e com o mundo, tornam-se uma janela de entrada para a desconstrução, 
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construção, reconstrução de práticas que façam da formação o vetor de 
uma atuação profissional que incorpore a “práxis social”, que nos argumen-
tos de Vázquez (2011), compreende um conjunto de sujeitos agrupados e 
que aspiram mudar as relações econômicas, políticas e sociais, ou seja, um 
coletivo de indivíduos cujas forças unidas em um povo são capazes de revo-
lucionar um sistema.

Por fim, como parte da constituição do meu ser docente em IES 
pública, não poderia esquecer a aprendizagem proporcionada com a atua-
ção militante para a organização política da categoria. É por meio dela 
que tenho me envolvido nas lutas mais gerais em defesa da educação 
pública, laica, gratuita e socialmente referenciada, bem como nos movi-
mentos paredistas no âmbito da UECE, tenham eles um caráter local ou 
nacional. A militância nos instiga a mais um desafio que é compatibilizar 
a práxis docente com a práxis sindical. Desde que ingressei na UECE, 
em 2009, participo da militância sindical, fato duplicador do ritmo de 
trabalho e o compromisso com a profissão. No período destacado, estive 
a frente de três greves na UECE e uma greve geral de âmbito nacional, 
processos em que conquistas e derrotas caminharam lado a lado, portanto, 
são ásperos, amargos, mas de imensa riqueza formativa para nossa condi-
ção humano genérica. 

A militância constitui-se em uma escola de formação política e a 
aprendizagem de fazeres coletivos e da solidariedade de classe. Com ela, 
tenho aprendido o significado de compartilhar experiências que necessi-
tam estar isentas das vaidades pessoais e das atitudes individualistas. Nela 
encontrei, dialeticamente, o alento da camaradagem, mas também o antipá-
tico desgaste das disputas políticas que fazem parte do seu cotidiano. Essas 
contradições são inevitáveis e próprias da ação sindical.

Por fim, compreendendo a práxis docente sempre em construção, 
percebo que as marcas dos percursos formativos resgatados pelas memó-
rias, corroboram para repensar minha atuação professoral e humana que 
espero sejam refinadas pela progressiva autonomia, maturidade intelec-
tual e política, ambas conquistadas pelo aprofundamento teórico por 
meio da prática de sala de aula, das leituras, pesquisas e demais atividades 
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desenvolvidas. A trajetória aqui revelada comporta a convicção nas concep-
ções que defendo e o movimento de ascese das reflexões que se somam e se 
aprimoram pela sistematização e análise dos fenômenos, na tentativa ousada 
de comunicá-los sob a óptica dos momentos e recortes escolhidos, como um 
artesão da teoria e da prática no contexto do ensino superior.
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