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Mas, se dizer a palavra verdadeira, que é trabalho, que é práxis, é 
transformar o mundo, dizer a palavra não é privilégio de alguns 
homens, mas direito de todos os homens. Precisamente por isto, 
ninguém pode dizer a palavra verdadeira sozinho, ou dizê-la para os 
outros num ato de prescrição, com qual rouba a palavra aos demais. 

                                       (Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido) 

 

 

 

 

A linguagem é um elemento humano-social sobre o qual o conhecimento 
se concretiza como uma realidade que se projeta de forma coletiva e 
dialógica entre os sujeitos. Dizendo de outra forma, existe na 
linguagem um pressuposto que lida com o favorecimento da 
socialização, produção e apropriação do conhecimento: o potencial 
pedagógico das relações intersubjetivas. É na dinâmica da 
intersubjetividade que se pode reconhecer os sujeitos capazes de fala, 
de ação (de interação entre os sujeitos) e de conhecimento, 
propriamente dito. 

(Arilene M. S. Medeiros, O processo pedagógico e administrativo da escola) 
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RESUMO 
 
 
 
Ser sujeito e objeto de seu fazer de pesquisador/educador.  Essa é a proposta de pesquisa realizada 

por este trabalho, por meio da narrativa de história de vida e da implicação do olhar do educador, 

para compreender a importância da sensibilidade na constituição do sujeito-autor, em uma gestão 

sensível e democrática.  No processo de formação de cidadãos-autores, é preciso considerar a 

subjetividade como fundamental na formação do sujeito-autor. A relação de ensino-aprendizagem, 

relação entre sujeitos, para que seja significativa e democrática deve considerar que, em parte, essa 

relação se dá na intersubjetividade. E como forma de conhecermos nossa sensibilidade, a 

experiência em uma linguagem artística, diante das funções pedagógicas que a arte possui, surge 

como uma possibilidade de construção de sentido. 

 
 
 

Palavras-chave: história de vida; formação; educação; sensibilidade; espaço escolar. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

To be the subject and the object of your researcher and educator practice. This is aim of the 

research made in this paper, through stories of lives and the importance of how the educator see it, 

to understand the importance of sensibility in the constitution of the subject-author, of a sensitive 

and democratic management. In the process of citizens-authors�s formation, it is necessary to 

consider the way we look and understand the world. The relation between teaching and learning, the 

relation between fellows, to democratic and to carry a meaning must consider that, in way this 

relation happens in the teaching-learning process. And as a way to know the sensibility, the 

experience in an artistic language, facing the pedagogical function that art has, appeasrs as a 

possibility to buid a meaning. 

 

 

Key-words: history of life; formacion; educacion; sensibility; school space. 
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INTRODUÇÃO                                                                                       

 

  Na construção de nosso objeto de conhecimento, a busca de compreender a realidade da 

qual somos parte é um processo de constante criação. Nosso objeto se mostra complexo, 

multifacetado e não é possível controlá-lo da forma que gostaríamos. Processo de invenção e 

reinvenção constante, de crescimento, na busca de tornar-se autor de seu próprio projeto, de sua 

própria vida. 

 

No processo de construção do conhecimento que busquei traçar, tornei-me objeto dessa 

mesma busca. Objeto/sujeito que veio constituindo-se ao longo da vida, na relação com o outro, 

com os desejos, as esperanças, a coragem e tantas outras sensibilidades que me tocaram e tocam, 

que passaram a fazer parte do que sou. Nessa rede, na intersubjetividade que se instala, 

aprendemos a conhecer a vida, as pessoas, o mundo como lugar de relacionar-se, de fazer-se. 

Podemos afirmar que não há conhecimento ou relação de aprendizagem que não envolva a 

sensibilidade. 

 

 Considerando a sensibilidade como quesito fundamental para as relações de ensino-

aprendizagem é que procuro neste trabalho compreender e analisar a importância do sensível na 

educação formal, no fazer diário de uma comunidade escolar e seus educadores na figura dos 

professores, orientadores educacionais, coordenadores e diretores. 

 

 Na busca de entender o papel da sensibilidade no processo pedagógico, nas relações de 

construção e apropriação do conhecimento, busquei em minha formação como educador e pessoa 

o que me faz acreditar que o sensível pode tornar o conhecimento e as relações estabelecidas no 

espaço escolar muito mais significativos. Para essa busca a metodologia empregada foi a História 

de Vida e Formação, �caminhar para si� como forma de constituir minha própria narrativa. 

Objeto de conhecer-me em formação. As bases para esse processo se constituíram a partir da 

leitura de Josso (2004) e Delory-Momberger (2008), duas pesquisadoras de história de vida e 

formação. Em comum, nas duas pesquisadoras, o processo de pesquisar-se, embora pareça tratar-

se apenas da individualidade, pois é comum pensar que a sensibilidade pertence ao individual. 

Em seus trabalhos elas nos fazem compreender que a formação de nossa sensibilidade ocorre em 

 



 

10 
 

um processo de mediação entre o sujeito e o espaço social, histórico e cultural do qual o sujeito é 

parte. Podemos perceber, dessa forma, a importância de considerarmos a sensibilidade e a 

intersubjetividade como fundamentais para o processo educativo. 

 

 Quando comecei este trabalho de pesquisa atuava como professor de História em uma 

escola da Região do Grande ABC1. Professor que buscava entender o sentido da educação de 

forma geral e, particularmente, da História como componente curricular. Indagava sobre o 

sentido que o conhecimento histórico traria para os jovens que ali estavam, como relacionariam 

essa aprendizagem com a própria vida e a de outros homens em diferentes tempos. E mais, como 

um ensino que tem por base um material apostilado, cronologicamente organizado, pode permitir 

entender o mundo como um fazer dos homens no espaço historicamente constituído? Foi nesse 

sentido é que busquei entender o meu fazer de educador e a minha própria formação.  

 

 O espaço em que atuava e todas as relações em torno do par dialético ensino-

aprendizagem tornaram-se objetos de minha curiosidade e de meus questionamentos. Tornei-me 

também objeto desse mesmo fazer. Questionava minha prática, avaliando-a na atividade realizada 

pelos alunos em minha disciplina e também em outras. Percebi, com o tempo, que a arte 

produzida pelos homens através do tempo poderia auxiliar- me no fazer cotidiano de professor. 

Considerava que as obras carregavam o sentimento de uma época, formas de ver e entender o 

mundo. Talvez pelo sentido encontrado por aqueles homens em seu tempo, nas obras que 

produziram, poderíamos encontrar o sentido de nosso tempo ou ao menos indagar por ele. 

Buscava compreender quando esse olhar para a sensibilidade na educação começou a se formar e 

a interferir no meu fazer de educador 

 

 Nesse processo de investigação de minha prática e de forma geral, das práticas escolares, 

passei de professor para coordenador, procurando não esquecer que era/sou também, como tal, 

um educador implicado com o processo pedagógico. Minha preocupação maior, em relação aos 

educadores, caminhava/caminha no sentido do comprometimento com a prática no processo 

                                                 
1 O Grande ABC faz parte da Região Metropolitana de São Paulo e a sigla ABC vem das três cidades que 
originariamente formaram a região, sendo Santo André (A), São Bernardo do Campo (B) e São Caetano do Sul (C). 
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pedagógico: uma implicação com o seu fazer. Penso na realização do profissional que fez uma 

opção entre tantas outras possíveis e que agora sente- se preso e desacreditado nessa prática.  

 

 Para uma intervenção no que já estava em movimento, que é a prática cotidiana, e também 

objeto de minha pesquisa, busquei primeiramente a pesquisa-ação como forma de construção de 

conhecimento, comprometimento e partilha desse mesmo conhecimento, que se realizava/realiza 

em discussões, busca de soluções sobre o fazer pedagógico. Somente através do diálogo 

consciente, com a circulação da palavra, é possível buscarmos uma prática significativa. A 

palavra como criadora de possibilidades, na construção de um espaço democrático e de uma 

gestão sensível.  

 

 Pesquisa-ação, como escreveu Barbier (2004), é o trabalho com as pessoas e não sobre as 

pessoas. Ter a abertura necessária para considerar as pessoas, �objetos� da pesquisa, na 

complexidade que comportam, na forma de pensar, sentir, imaginar as relações que estabelecem 

com o mundo, com o outro e consigo mesmo. Para a pesquisa-ação é importante considerar a 

implicação do pesquisador com seu �objeto� de pesquisa e como a sua ação altera os envolvidos 

nesse processo.  

 

O pesquisador se envolve com a realidade pesquisada, propõe transformações a partir do 

grupo, das decisões que ali podem ser tomadas, e em um movimento de afastamento necessário, 

pode compreender o que está ocorrendo de revelador nesse grupo. Nesse movimento estabeleceu-

se a inter-relação entre os sujeitos no que comportam de complexo, do seu imaginário e de suas 

práticas reais de ação. 

 

As questões postas nesse grupo de pesquisa, nem sempre explícitas, mas que podem ser 

�ouvidas� por uma �escuta sensível�, estão no sentido que damos ao nosso fazer cotidiano, no 

significado que damos a esse fazer e esse fazer dá à nossa vida e, de forma mais ampla, 

indagamos sobre o significado de nossa própria existência.  

 

Introduzir, na pesquisa, a dimensão poética, da criatividade e da expressão dos sujeitos 

que dela participam, enquanto se realizam como tal, é dar espaço para que esses sujeitos sintam- 
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se, vejam- se e pensem-se autores ou co-autores de seus afazeres e decisões, atualizando práticas, 

sensibilidades e pensamentos para realidades vivenciadas plenamente. Ter-se presente e ciente 

dessa presença e de toda a complexidade que ela comporta na relação que estabelecemos com o 

outro no momento em que se desenvolve o processo ensino-aprendizagem, no encontro que 

deveria ser todo ato de educar. 

 

Na elaboração da �abordagem transversal�, Barbier (2004) propõe que em qualquer 

situação educativa existem três tipos de escuta que conformam a �escuta sensível�: a escuta 

científico-clínica, a escuta poético-existencial e a escuta espiritual. �Escutas� que reconhecem a 

complexidade do ser humano, afetado em sua formação por diversos determinantes sociais, 

históricos, imaginários, religiosos, inconscientes etc., e que não podem ser reduzidos apenas à 

observação e anotações de um pesquisador �distante� e que se quer neutro.  

 

A transversalidade reconhece o sujeito a partir de suas pulsões e de seus desejos, de seu 

relacionamento com o grupo, com a sociedade até seus valores últimos, os �imaginários� que aí 

se constituem, que lhe dão sentido ao viver e para a vida no mundo. A transversalidade descrita 

por Barbier (1998) é um �banho de sentido�, a totalidade do que dá significado à vida do sujeito. 

 

É grande a importância da sensibilidade para a compreensão da complexidade das 

relações humanas, incluindo as relações de educação. A sensibilidade nos prepara para o novo, 

para o ainda não experienciado e que foge do planejado ou esperado. O novo que nos tira da 

�rotina�, da resposta pronta, e nos possibilita novas formas de encontro. Assim, �coloquemos 

como hipótese que o sentimento seja uma espécie de compreensão intuitivo-afetiva da 

complexidade da realidade do conjunto de um sistema de relações humanas�. (BARBIER, 1998, 

p. 179-180). O sentimento nos dá novas perspectivas sobre a situação que vivenciamos, sua 

complexa rede de ligações. Compreendemos que estamos em um sistema mais amplo de relações 

e que este engloba a situação nova que se apresenta. 

 

O pesquisador ocidental buscou, desde a modernidade, a clareza de seu objeto, a 

segurança de suas fontes, o controle de processo que estabeleceu com seu objeto de dedicação e 

conhecimento. Para tanto era preciso dividi-lo, simplificando-o em partes para conhecê-lo. 
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Segundo Barbier (1998) esse procedimento não é possível para compreendermos as relações que 

estabelecemos para o humano. �Entrar no sentimento é aceitar ser receptivo em relação ao 

mundo, que sempre nos fala de modo diferente�. (p.181) 

 

Num segundo momento procurei refletir sobre a sensibilidade através da experiência 

estética da arte como fundamental para a formação do sujeito integral. Para compreendermos 

melhor a importância da sensibilidade na constituição do sujeito e das relações que este 

estabelecerá ao longo de sua vida, da subjetividade e da intersubjetividade, busquei a experiência 

estética ou da sensibilidade no entendimento de diferentes autores como Zamboni (2006) que nos 

explica que o objetivo e o subjetivo compõem o mesmo homem, que fazem parte do mesmo 

cérebro e, Duarte Jr. (1998), que evidencia que todas as nossas experiências comportam o 

�emocionar� e que a educação tem, portanto, sua dimensão estética. Para ele, considerar que a 

constituição de significado comporta uma dimensão sentida é de fundamental importância para os 

educadores: �O significado possui assim uma dimensão sentida (vivida) e uma simbolizada 

(refletida)...Estes fatos têm consequências importantes para qualquer educador. A mais 

fundamental é que ninguém adquire novos conceitos se estes não se referirem às suas 

experiências de vida�. (p. 32) 

 

 Sabemos que a experiência estética não se dá por meio de conceitos, ela escapa de todas 

as formas pré-estabelecidas, tem uma configuração do sensível, condição que é mais perceptível 

na arte, mas não é exclusiva. Sendo a experiência estética uma ação, um texto pleno de sentido, 

que emerge dela mesma em direção ao sujeito, eu atinjo e sou atingido, sabe-se, então, que essa 

não é apenas uma experiência de transmissão, trata-se muito mais de uma relação estabelecida 

entre a própria experiência e o sujeito. 

 

Essa relação atinge os níveis mais profundos de constituição de sentido. Porque essa 

experiência fica em mim. O entendimento, o conhecimento e a resposta a isso se dão através do 

sensível; sendo assim, o contrário também se estrutura: o mundo conhecido principalmente pelas 

linguagens expressivas, pela arte. 
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A tentativa é estudar a influência da estética na formação do educador, com uma 

abordagem que faça vistas à educação como um corpo pleno, tratando a experiência estética 

como elemento possível de mudança, de postura rígida e frequentemente fortalecida pela escola. 

Reconheço que há sem dúvida, algumas exigências para que se valorize a arte como elemento de 

formação, que não deveria ficar na superficialidade (o que na maioria das vezes ocorre), mas 

deveria sim, estar na escola sob a forma de projetos numa atitude que já é comum, não só com 

propostas voltadas ao prazer, expressão e beleza, estabelecendo uma relação de troca poética, 

mas também de criticidade para que o conhecimento tenha sentido e significado. Existem muitas 

questões que circundam o entendimento de estética. Este é o mote que fundamenta este trabalho, 

trazendo a necessidade de uma educação estética para questionamentos, apresentando uma 

necessidade real de mudança da práxis.  

 

Algumas questões aqui abordadas partiram de uma narrativa, uma experiência que tive 

ouvindo um conto, uma história que fala de um ogro comedor de sonhos, assim justifico o título 

que traz implícita a necessidade, a urgência para que se possa novamente sonhar. Essa é a 

possibilidade para a mudança, é como projetar, insistir no movimento que é do humano. 

 

Ao nos depararmos com uma escola fragmentada e com educadores que muitas vezes não 

levam em consideração a formação do sujeito, embora conscientes disto, tratam da educação com 

pressa, como cumprimento de tarefas, conteúdos sem expressão, num cotidiano carente de 

sentidos e significados. Sinto a necessidade de estudar como a estética, o entendimento do mundo 

pelo sensível, pode influenciar os educadores especializados ou não, e de que maneira o faz.        

 

Tratar de educação é tratar do homem na sua totalidade, no seu fazer-se e re-fazer-se. E 

disso também trata a arte em suas diferentes formas de expressão. Não é mais possível pensarmos 

o homem e suas relações com o ambiente e com os outros homens apenas nos valendo da ciência, 

da racionalidade. Se quisermos a formação de sujeitos na totalidade de suas potencialidades 

temos que considerar todas as dimensões do humano � o intelecto, a sensibilidade, os valores, a 

espiritualidade.  
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Nossa opção pela experiência estética ou pela experiência em uma linguagem da arte 

deve-se, primeiramente ao fato de acreditarmos que as linguagens artísticas nos permitem, de 

forma criativa, expressar para nós mesmos e para os outros nosso entendimento do mundo, nosso 

estar no mundo e, em segundo lugar, o auto-conhecimento que essa experiência nos possibilita, 

que é também uma atitude política, pois é por meio do nosso corpo sensível que nos 

posicionamos no mundo, que nos relacionamos com o que não somos e com o desconhecido e 

isso exige um posicionamento claro, um jogo de troca e de encontro com o outro. 

 

 A existência de manifestações artísticas em diferentes civilizações nos propõe pensarmos 

no espaço de conflito que ela instala. Não apenas o espaço de conflito do artista que apreendeu o 

mundo ao seu redor, no momento em que vive, e deseja contá-lo aos seus semelhantes e não 

encontrando forma instaurada no código discursivo busca as linguagens artísticas. É o espaço do 

instituinte no instituído. A arte também pode transformar-se em manifestação de poder, pode 

ocultar realidades. O poder instituído pode transformar sua interpretação de mundo, de relações 

sociais, em manifestação que use das linguagens artísticas para imprimir essa forma de ver e 

entender o mundo como única e verdadeira, desqualificando as demais manifestações.  

 

 A experiência estética cobra de nós entrega e disponibilidade para que possa ocorrer 

verdadeiramente. Não é possível pensar em controle ou domínio, mas no encontro com a obra 

temos que pensar o que eu tenho para a obra e o que ela tem para mim. É uma situação de diálogo 

estabelecido. Essa abertura precisa existir para o fruir e para o produzir. Nesse ponto somos 

inteiros, conscientes da realidade em que vivemos, da relação que estabelecemos com a sociedade 

à qual pertencemos e da nossa participação nessa mesma sociedade. A leitura que fazemos do 

mundo, sensíveis que estamos com a familiaridade ou produção em arte, nos deixa mais atentos 

às manipulações políticas ou midiáticas. Torna-nos sujeitos ativos, pessoas inteiras. 

  

 Trojan (2004) busca, em sua reflexão, a concepção que fundamenta e justifica a estética 

como um dos princípios norteadores da Lei de Diretrizes e Bases e dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais. Mas como a autora bem destaca há uma hierarquia de saberes no espaço escolar, e 

disciplinas consideradas de maior relevância que outras na formação do aluno. �Assim, é com 

surpresa que encontramos, em todos os documentos normativos das atuais Diretrizes Curriculares 
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Nacionais para a Educação Básica, a estética como um dos princípios norteadores da organização 

do currículo escolar.� (p. 426)  

 

 Juntamente com a Estética, embasam os parâmetros oficiais para a educação básica, a 

Ética e a Política, valores que são construídos historicamente nas relações que os homens vão 

estabelecendo entre si e que são fundamentais no processo de educação. Não há possibilidade, 

como educadores, de ao agirmos não transmitirmos valores àquilo que defendemos. E há uma 

relação de dependência e formação nesses valores já pensada e estudada pela filosofia e pela 

religião. O que é belo costuma-se associar ao �bom�. E se queremos a formação de um sujeito 

consciente, autônomo e criativo não é possível manter a educação da acumulação e da verificação 

e do homem parcelado.  

 

Freire (2001) ressalta que o homem vocacionado a saber mais, não pode ser cindido ou 

apartado da realidade que o forma: �O corpo consciente e curioso que estamos sendo se veio 

tornando capaz de compreender, de inteligir o mundo, de nele intervir técnica, estética, ética, 

cientifica e politicamente. � (p. 9) 

 

Mesmo que os documentos ou propostas oficiais demonstrem a importância desses 

valores para a educação básica, não é nenhuma novidade que documentos oficiais não 

correspondam à práxis existente nos espaços escolares, nem provoquem debates ou novas 

reflexões.  

 

 A opção pela experiência estética e seu lugar no espaço da educação formal tem relação 

com um processo de distanciamento do espaço escolar do espaço diário de atuação dos homens, 

pois está �a natureza humana se constituindo na história e não fora dela.� (Freire, 2003). Dessa 

forma a educação escolar termina por ser um processo de desumanização, pois como existe um 

conhecimento que é verdadeiro e pronto, a curiosidade, natural dos homens, é desmotivada até o 

momento de seu desaparecimento nesse espaço. Sobre o ser humano Freire (2001) aponta que:  

�Um ser que, vocacionado para ser mais pode, historicamente, porém, perder seu endereço, e 

distorcendo sua vocação, desumanizar-se. A desumanização, por isso mesmo, não é vocação, mas 

distorção da vocação para ser mais. (p. 8) 
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 Nessa direção fica o homem imerso em uma atmosfera de apelos, manipulado por 

imagens, cores e outras formas de sedução por essa sociedade em que estamos inseridos. O 

consumo passa também pelo lado de dentro dos muros da escola, que juntamente com a 

desmotivação, a falta de curiosidade e o conformismo afasta o ser humano do sentir. 

 

 Com o contato com a arte, vivenciando a arte, estando na presença da influência que o 

artista sempre desempenha, de convocar o olhar para o que antes não era visto, quer recordar os 

sentidos do sujeito e levá-lo a sentir o mundo por si próprio, reanimando o que nele estava 

anestesiado para ver, ouvir, tocar e reencontrar questionamentos, e sentir prazer estético. 

 

 A arte ou a experiência estética sempre funciona como uma revelação, como um mistério 

que se nos revela. Trata de que, nós homens, que estamos vivendo no movimento de um 

determinado momento histórico e precisamos, para nos realizarmos como tais, termos a 

experiência de estar vivos, de pertencer à humanidade e dela participar,  pois a sensibilidade é um 

caminho para que recuperemos essa humanidade. Trata de que humanizemos os espaços de 

educação. 

 

 Uma escola particular, confessional, localizada na região do ABC é o espaço onde 

procuro refletir sobre a experiência da sensibilidade como forma de conhecimento e de 

constituição do sujeito. O momento privilegiado para a pesquisa se deu nas reuniões de formação 

continuada. Nessas reuniões foram propostas algumas atividades que procuravam desestabilizar o 

rotineiro, o já conhecido. Por meio de alguns trabalhos com fotografia, curta-metragem, longa-

metragem, poemas etc, busquei provocar discussões sobre a sensibilidade e a experiência estética 

na escola.  

 

 A preocupação com a sensibilidade e a experiência estética no espaço escolar nasceu com 

a proposta de uma Mostra Cultural que teria por base a arte. Cada disciplina deveria propor seu 

tema e trabalhá-lo em conjunto com a disciplina arte. A proposta não ocorreu como o esperado 

pela coordenação e direção. Não houve nenhuma aproximação interdisciplinar dos professores 

das diferentes disciplinas com a disciplina de arte. Tal fato ocorreu tão somente no período 

próximo do acontecimento da mostra cultural. A proposta de trabalho foi feita no início do ano 
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letivo, em março, e a mostra cultural aconteceria apenas no mês de setembro. Muitos disseram 

não ter tido tempo para montar seu projeto ou que esperavam que os professores de arte 

dissessem o que era para ser feito. Da forma como pude entender houve uma grande resistência 

dos professores para essa aproximação e um resultado tão �desinteressante� que não houve outra 

Mostra Cultural.  

 

  

 Neste trabalho busco por meio dos sentidos, mais especificamente o olhar, no primeiro 

capítulo centrar-se no contexto de minha formação e no sentido de minha prática por meio da 

história de vida e formação. A visualidade que se segue no segundo capítulo resignifica a arte 

como conhecimento, exercício de sensibilidade para a formação do sujeito. Os olhares se cruzam 

no terceiro capítulo, por meio da pesquisa-ação, com relatos de encontros de formação 

continuada de professores. 

 

 

 Neste momento de denúncia, de urgência, de experiências sofridas pelos professores, que 

refletem diretamente no aluno comprometendo de maneira efetiva a aprendizagem, espero, nesta 

discussão, retomar aspectos da prática dos educadores enquanto dimensão social da formação 

humana e que estas discussões possam ser início de uma reflexão em que se reconheçam 

caminhos para ir ao encontro da possibilidade de transformação e de uma pedagogia estética. 

 

Em tempos de �direitos humanos� se quisermos vislumbrar uma educação que, de fato, 

valorize o humano em toda a sua plenitude, há que se considerar muitos dos aspectos aqui 

mencionados. Portanto, que esta pesquisa possa �provocar� os profissionais da educação para que 

reflitam sobre a necessidade de se ter um �olhar atento� e uma �escuta sensível� para o 

conhecimento tácito, tão carente de discussões no contexto educacional.  
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CAPÍTULO I � HISTÓRIA DE VIDA E FORMAÇÃO: ENCONTRO NECESSÁRIO 

 

 

(...) Tolerava bastante bem o odor das frituras nas praças públicas 

no tempo das Saturnais. Entretanto, os festins romanos causavam-

me tanta repugnância e tanto tédio que, acreditando às vezes 

morrer no curso de uma exploração ou de uma expedição, dizia a 

mim mesmo para reconfortar-me: pelo menos nunca mais jantarei! 

Não me faças a injustiça de tomar-me por um vulgar renunciador: 

uma operação que tem lugar duas ou três vezes por dia, e cuja 

finalidade é alimentar a vida, merece certamente todas as nossas 

atenções. Comer um fruto é fazer entrar em si mesmo um belo 

objeto vivo, estranho e nutrido como nós pela terra. É consumar 

um sacrifício no qual nós nos preferimos ao objeto.  

(Marguerite Yourcenar, Memórias de Adriano) 

 

 

A reflexão que este trabalho propõe é sobre a sensibilidade, a qual considero como um 

dos fundamentos da educação no seu fazer no espaço escolar. Quando nos propomos a refletir 

sobre nossa práxis educativa sabemos que nossas indagações têm inicio com questionamentos 

acerca do que é o conhecimento, de como podemos conhecer e do quê conhecemos 

verdadeiramente. Meu pensamento vai em direção não do conhecimento técnico, fragmentado e 

instrumental, mas do conhecimento que é significativo porque consegue fazer relação com o 

vivido, com o experienciado. Não estou questionando o conhecimento produzido pela 

humanidade ao longo do tempo, que deve ser preservado, transmitido como patrimônio das 

comunidades e de seus ancestrais e da humanidade de forma ampla. Esse conhecimento 

produzido ao longo do tempo traz a marca cultural dos homens, que conseguiram com ações e 

projetos transformar a natureza e a eles próprios em um ato criativo, do qual não estou avaliando 

a qualidade, neste instante.  

 

A educação aqui pensada religaria a racionalidade e a subjetividade. Como ressalta Freire 

(1974): �Não se pode pensar em objetividade sem subjetividade. Não há uma sem a outra, que 

não podem ser dicotomizadas.� (p. 38). Educação para o homem pleno que atuaria consciente 

para a transformação da comunidade da qual faz parte. Homem que consciente pensa que 

somente sua ação pode libertar sua subjetividade da alienação imposta por desejos de outros e, 

desejando, faz seu caminho-processo para a construção de sua autonomia. 

 



 

20 
 

O objetivo dessas indagações é compreender como esse conhecimento pode fazer sentido 

para os que participam da ação educativa: educadores e educandos. Considerando para isso como 

educadores tanto professores, como todos os envolvidos no espaço escolar com o pedagógico, 

como orientadores educacionais, coordenadores pedagógicos e diretores. Busquei compreender 

como a sensibilidade pode tornar a prática educativa mais significativa para os que dela 

participam. Considerei que a prática de linguagens artísticas pode colaborar de maneira 

significativa na formação tanto dos educadores como dos educandos. Considero que a prática 

artística no espaço educativo possa desenvolver o diálogo verdadeiro, porque a experiência 

artística nos pede a entrega, a disposição para ouvir e para iniciar um diálogo. Esse diálogo só 

será possível se pudermos considerar o outro como parte importante no processo de nossa própria 

formação.  

 

A escuta da qual trata este estudo é a escuta sensível, conceito desenvolvido por Barbier 

(1988) que considera todas dimensões do humano como fundamentais para o nosso processo de 

formação. Quando �escutamos� o outro, o escutamos com tudo o que nos constitui e o constitui 

também. Esse ouvir é estar implicado com a relação, estar pronto para receber o outro, na 

singularidade que ele comporta, mas não para que ele responda às minhas expectativas. A escuta 

sensível se relaciona com o humano, no que o homem carrega de liberto e criador: �A questão do 

�sentimento� não é de ordem psicológica nem de ordem sociológica. É ontológica. O sentimento é 

uma forma sutil da consciência desperta.� (p. 183, grifos do autor). Essa é a consciência de que 

somos parte da humanidade e que somos determinados por circunstancias. Nesta discussão sócio-

histórica, nossa ação com sentido age para que nossa subjetividade não seja moldada ou adaptada 

à necessidade do outro ou de uma ordem social maior, sem que dela não saibamos.  

 

A educação preocupada com a formação integral do sujeito, considerando o intelecto e o 

afetivo, a racionalidade, a sensibilidade como fundamentais para a formação do sujeito, do 

cidadão e, principalmente, da pessoa é, para muitos educadores e espaços escolares discurso 

vazio, não encontra neles ressonância, não cria sequer atritos. É discurso simplesmente.  

 

Os discursos da produtividade, do mercado, da eficiência, direta ou indiretamente, 

contaminam o discurso do espaço escolar. Melhores resultados, melhores colocações nas 
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universidades públicas ou números de aprovados por ano. O discurso varia somente na forma de 

organização da instituição pública ou privada.  

 

Esse discurso, juntamente com uma prática alienada e alienante, torna o espaço da escola 

espaço de cumprir o que de outra forma não poderia ser cumprido: os profissionais da educação 

cumprem funções que lhes garantem a inserção na sociedade neoliberal e os alunos terminam os 

cursos que são necessários para uma colocação no mercado ou para chegar a um vestibular, que 

muitas vezes, ainda necessita da ajuda de um curso pré-vestibular. 

 

Uma formação que valorizasse a sensibilidade proporcionada pelas experiências estéticas 

ou linguagens da arte poderia recuperar o humano dessa ação, recuperar a escola como espaço 

privilegiado do conhecimento, da ação de ensinar e aprender. 

 

Para entender como penso/sinto a necessidade da formação para a sensibilidade no espaço 

escolar � fundamental para a ação do educador � como já escrito anteriormente, é que considero 

educador todo aquele que se envolve com o fazer pedagógico; é que busquei a constituição de um 

olhar sensível, ligado ao fazer artístico que foi se constituindo no meu fazer pedagógico de 

professor e, mais recentemente, de coordenador pedagógico. Para que isso fosse possível busquei 

a metodologia da �história de vida e formação� nos escritos de Josso (2004) e Delory- 

Momberger (2008). 

 

No mesmo momento que penso a escola como local social, espaço de conhecimento e 

formação/transformação do sujeito e da comunidade em que está inserido, parece contraditório 

escolher a história de vida e formação como metodologia para a elaboração deste trabalho. 

História de vida e formação surge como �particular�, pertencendo às peculiaridades de uma vida 

e de um fazer-se professor. E, nesse sentido, reforçaria o �ethos� de uma sociedade que por sua 

fragmentação, já valoriza por demais o individual, o privado e a formação de indivíduos 

privilegiadamente úteis para o mercado. 

 

Nossa história de vida se constitui nas relações que estabelecemos na comunidade em que 

estamos inseridos. Família, escola, amigos, trabalho etc. Sujeitos formados por suas 
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afetividades/racionalidades que colaboram para nossa integração nas relações sociais. Na 

presença do outro é que nos constituímos; o outro é necessário para que nós possamos nos 

reconhecer também como sujeitos e tenhamos consciência da sociedade da qual fazemos parte. O 

outro, a intersubjetividade nos coloca em contato direto com a sociedade e a cultura da qual 

fazemos parte e somos herdeiros e produtores. O sujeito que podemos vir a constituir, conscientes 

ou não, depende das relações que estabelecemos com a realidade que nos forma e também com o 

outro. Nossa história de vida, portanto, é histórica, social e culturalmente constituída na mediação 

com essa mesma realidade. 

 

O que nos falta são experiências verdadeiras. Experiências de nos sentirmos realmente 

parte da vida ou algo que nos conecte com o movimento de vida. Bondía (2002) afirma que 

somos informados demais, que temos opinião demais, pouco tempo para tudo e que nada de 

verdade nos acontece. Para ele experiência é o que nos passa, o que nos acontece ou, 

principalmente, o que nos toca, não o que passa, acontece ou toca, que é um ausentar-se da vida, 

é um sem sentido que nos leva para o cotidiano de tarefas para serem cumpridas. Para a nossa 

sociedade, podemos dizer da sociedade das grandes cidades, não há tempo para o silêncio, para o 

ouvir-se e ouvir o outro, o movimento é o que conta, a rapidez e a novidade dão as direções.  

 

Tratar da �história de vida� é, de certa forma, cortar o fluxo contínuo de nossas vidas, 

fluxo no qual perdemos os detalhes, as nuances, respirações mais significativas. Buscar formas de 

nos narrar é dar tempo para o que realmente importou nessa caminhada aflorar no seu lugar de 

importância em nossa formação e aprendizagem.  Nossa história de vida narrada por nós é a 

forma de nos apropriarmos de nossa história: �O ser humano apropria-se de sua vida e de si 

mesmo por meio de histórias�. (DELORY-MOMBERGER, 2008, p. 35). Fora do fluxo contínuo 

de nossas vidas, em contato com histórias que nos narram, histórias de vida, da comunidade, 

nesse olhar retrospectivo, podemos ver o sentido de nossa vida. 

Somente como construção é que a narrativa de nossas vidas se estruturam. Como recortes 

que são feitos voluntariamente ou não, tentativas de nos aproximar do vivido, que mesmo com 

todo esforço não será recuperado. 

Essa aproximação com o vivido, esse desvelar, parte por parte de acontecimentos, que se 

desencadeiam quanto mais nos aproximamos, atende nosso olhar no momento da busca, da 
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pergunta que nos fazemos, como por exemplo, por que fiz isso? Ou lembranças desencadeadas 

por um lugar ou objeto, que nos faz voltar no tempo. Nesse caso, em específico, a narrativa de 

minha história de vida atende à necessidade: ocorre minha aprendizagem e a formação que me 

constituíram como professor e porque busco entender a sensibilidade na educação e no espaço 

escolar. 

 

Como narração, minha história de vida, sofre a ação de quem a conta, usando a 

linguagem, construção humana que nos permite a construção do mundo da cultura. Como 

linguagem, a narrativa enfrentará limitações que toda a linguagem tem. Talvez muito do que 

pretendo dizer não encontrará forma. Como a narrativa é uma construção, não há como o 

narrador não tornar-se objeto de sua própria narrativa. 

 

No ato de refletirmos sobre nossa constituição, como viemos nos tornando o que somos 

hoje, em um movimento de reler e reinterpretar o passado, não estamos desconectados do 

contexto que nos constituiu e nos constitui. É possível compreender melhor essa experiência com 

os escritos de Delory-Momberger (2008): 

 

Esses espaços-tempos biográficos não são, entretanto, criações espontâneas, nascidas 
unicamente da iniciativa individual: trazem a marca de sua inscrição histórica e cultural 

e têm origem nos modelos de figuração narrativa e nas formas de relação do indivíduo 

consigo mesmo e com a coletividade, elaborados pelas sociedades nas quais se 
inscrevem. (p. 27) 

  

Em consonância com o exposto Josso (2004) nos explica que a história de vida é um 

�caminhar para si�, uma viagem que o sujeito, ao viajar, explora o próprio viajante. O sujeito que 

caminha para si não realiza apenas um encontro com sua história, mas com toda a emotividade, 

incidentes, cicatrizes, aprendizagens que ao longo de sua trajetória o foram constituindo. 

Encontro com diferentes �eus� em diferentes etapas de formação, �compreender o que o orientou, 

fazer o inventário de sua bagagem, recordar seus sonhos, contar as cicatrizes dos incidentes de 

percurso, descrever as atitudes interiores e os seus comportamentos.� (p. 58). Segundo a autora o 

que se quer é a compreensão de que viagem e viajante são apenas um. 

Nessa viagem que realizamos e nos encontros que ocorrem no percurso é que podemos 

perceber como nos formamos, indo ao encontro do passado, fortalecendo-nos no presente. 
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Podemos, nesse movimento, avaliar nossas experiências de formação, ter consciência do que 

somos feitos, de nossa força e fraqueza, do que de fato dá sentido ao nosso fazer, fazendo-se, e 

nos orienta no projetar, no que nos dá esperança: �Transformar a vida socioculturalmente 

programada numa obra inédita a construir, guiada por um aumento de lucidez é o objetivo 

central que oferece a transformação da abordagem História de Vida.�(JOSSO, 2004, p. 58-59, 

grifos da autora). 

 

O aumento de lucidez, segundo Josso (2004), nessa busca do conhecimento de nós 

mesmos, permitiria a construção de um �projeto de si auto-orientado�. Esse projeto, no qual 

buscamos a consciência do que realmente nos forma, do que acreditamos, do que valorizamos e 

desejamos para nossas vidas, para os que vivem conosco e para o mundo, é o nosso projeto de 

vida que exige empenho e entrega. É um olhar novo para a vida, que não está ligado a um 

conhecimento fragmentado ou disciplinar. Esse novo olhar reconhece a complexidade das 

relações, dos fenômenos ou objetos que buscamos compreender. Olhar que nos considera objeto 

em construção, na busca de compreendermos nossa aprendizagem, nosso conhecimento enquanto 

nos constituímos em sujeitos mediados por uma realidade histórico-social. 

 

No processo de elaborar a narrativa de nossa vida, como exercício de atualização, 

elaboramos um autorretrato em processo, que se atualiza a cada passo da viagem no caminhar 

para si. Esse caminhar que nos faz pensar o caminhado já caminhando e nos faz ver adiante e em 

contato com outros que nos contam e fazem, no mesmo processo, conscientes ou não, suas 

histórias de vida. Estamos em um �estado de prontidão� ou prontos para o jogo, o que se costuma 

dizer no teatro quando o participante já está preparado para qualquer jogo ou situação que for 

sugerida: estar pronto para o jogo sem ter ações ou idéias pré-concebidas. Nossa sensibilidade se 

amplia, se revigora, permite-nos novas reflexões sobre nós nas relações que estabelecemos o 

outro como possibilidade de diálogo. Um exercício que permite rever nossas atitudes, nossas 

reações no momento em que algo aconteceu e a sua atualização, o que nos forma como sujeitos, 

nossos valores, o que de fato nos estrutura. 

 

O fazer-se narrador de si, em um processo de autorização, não nos permite esquecer que a 

presença do outro nos ajuda a entender como nos formamos. O outro é aquele de quem desejamos 
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o olhar, pois ele atende nossa vaidade, nossos desejos e medos mais secretos. Seu olhar de 

aprovação ou reprovação pode alterar nossa ação.  

 

Para a realização de um projeto de si auto-orientado, é preciso que enfrentemos a 

presença do outro que nos constitui. Na constituição de um projeto de si por um sujeito, que quer 

ver-se em sua formação, é necessário distanciamento para essa reflexão e a consideração do olhar 

do outro com tudo o que ele representa. Para esse processo Josso criou o conceito de �processo 

de objetivação�.   

 

A autora também nos informa sobre a importância do outro na constituição de nossa 

história de vida: 

 

Este aspecto do dispositivo põe em evidência as armadilhas e as possibilidades de 

alteridade por meio de modalidades que se aparentam suficientemente com o que foi 
vivido, até então, na vida de cada um, para serem utilizadas como experiência 

transformadora da relação consigo mesmo pela mediação com os outros, como da 

relação com os outros pela mediação de si mesmo. Assim, o próprio procedimento põe 

ao mesmo tempo em evidência a impossibilidade de existir independentemente de 

outrem e o desejo de existir, apesar do outrem. O lugar do outro como revelador de mim 
mesmo e como tendo uma visão redutora do eu. Este outro que acolhe a minha diferença 

e que a ameaça, cuja presença oscila entre o medo de se afirmar e o medo de não poder 

fazê-lo. (JOSSO, 2004, p. 61) 

 

 

 Nossas escolas em seus discursos, ou mesmo nos documentos oficiais, sempre fazem 

referências à formação de sujeitos ativos ou cidadãos participativos. Como seria possível que isso 

ocorresse em um espaço que valoriza o conhecimento fragmentado, disciplinar e que não leva em 

consideração a intersubjetividade ali presente? Sem abrir espaço para o diálogo como pode 

propor a realização desses objetivos? Podemos apenas esperar a formação de cidadãos que 

seguem regras das quais não sabem os significados. Nesse ponto, a subjetividade deixada do lado 

de fora da escola, pode revelar sua força estética, ética e política na formação de sujeitos ativos 

ou cidadãos participativos, pois que considera o outro � alunos, professores, coordenadores, 

diretores... � como o outro do processo de formação e em formação. 
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 Nossa sociedade valoriza o conhecimento sem fazer grandes distinções entre o que é 

informação ou conhecimento propriamente dito. Vivemos na sociedade do conhecimento, 

sociedade do aprender constante, aprendendo desde a infância nas escolas de educação básica, na 

profissionalização, nas atualizações e continuamos até a velhice nas universidades da terceira 

idade, ou como falaciosamente chamamos de �melhor idade�. Delory-Momberger (2008) 

evidencia: �Por sua vez, a história desse indivíduo é também, em grande parte, aquela de sua 

aprendizagem e de sua relação biográfica com o saber e o aprender.� (p. 30).  

 

No processo de recontarmos nossa história, de nos tornarmos narradores de nós mesmos, 

constituindo nossa história, refletimos sobre as expectativas que tínhamos sobre o mundo e as que 

o mundo tinha sobre nós e de como essas expectativas foram atendidas ou não no tempo.  

 

Sabemos que o individual e o social compõem o mesmo corpo e que nessa conjugação 

viemos nos transformando no que hoje somos. Respondemos perguntas durante o caminho e 

podemos pensar, se essas mesmas perguntas fossem refeitas hoje o que responderíamos? O que 

foi que aprendi? Como aprendo? Como me faço educador? Sou nesse processo o meu objeto e o 

sujeito do conhecimento. Não é possível a constituição de cidadãos empenhados em uma 

educação transformadora com pessoas que não se conheçam, que não saibam de sua formação, 

fraquezas e atino.  

 

Trabalhar com História de Vida e Formação foi e é uma opção para a compreensão das 

experiências significativas de minha formação, que me levaram a pensar e a sentir a necessidade 

de transformação das relações que se estabelecem no espaço escolar que não consideram a 

sensibilidade como parte do conhecimento necessário para a constituição do sujeito.  

 

É preciso que o ato de educar faça sentido para os que dele participam. Considerar a 

sensibilidade como parte integrante do processo de formação de educadores e educandos pode 

colaborar para que isso ocorra. A possibilidade do diálogo que aí se instala pode ser 

transformadora. E a experiência em arte é uma grande abertura para esse diálogo. 
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Quando constituímos nossa narrativa, quando transformamos as experiências vividas 

através da simbolização e da metáfora é que podemos �contar� nossa própria história. É na 

narrativa que podemos nos ver e à nossa própria história como objeto de nossa reflexão. Em 

nossa narrativa podemos ver os personagens, nas �colorações� que lhes atribuímos, os nossos 

alicerces, as ligações que fazemos entre os acontecimentos que organizam nossa vida.  

 

Citando Delory-Momberger (2008), é a narrativa que nós dá uma história: �É a narrativa 

que faz de nós o próprio personagem de nossa vida; é ela, que dá uma história a nossa vida: não 

fazemos a narrativa de nossa vida porque temos uma história; temos uma história porque fazemos 

a narrativa de nossa vida.� (p. 37). 

 

 A narrativa transforma nossas experiências em objeto e nos permite a reflexão sobre o 

personagem que nós criamos para nossa história a partir do olhar que dessa distância pergunta, 

objeto que guarda o experienciado, o vivido e sentido para que possamos nos pensar, guarda, 

então, sua dimensão estética, produção de uma narrativa que nos permite, por metáfora ou 

analogia, repensar o humano ao se fazer no seu viver cotidiano. 

 

Considerando nossas histórias de vida e formação, nossas experiências significativas é 

que poderemos compreender �o que nos tornamos, nesse dia, e de que forma chegamos a pensar 

o que pensamos de nós mesmos, dos outros, do nosso meio humano e natural.� (JOSSO, 2004, p. 

73).  

 

Nesse sentido busco esclarecer porque compreendo ser a sensibilidade parte fundamental 

da formação do sujeito, seja ele educador ou educando. E retomo que considero educador todo 

aquele envolvido nos processos pedagógicos do espaço escolar.  

 
 

1.1 História de Vida: Processos de Construção de uma Narrativa  

 

 
Era um ogre parecido com todos os ogres. Mas, diferente de todos 

os ogres, só se alimentava de sonho. Nada mais lhe apetecia. 

Chegava a comer cinco, seis sonhos em cada refeição. (...) Sonhos 
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não se plantam em hortas, não crescem no mato, não pendem das 

árvores (...) Mas para comê-los é preciso caçá-los. E entre tantos 

possíveis lugares de caça, o preferido do ogre era uma pequena 

aldeia de pescadores à beira do rio... 

(Marina Colasanti, Mas ele sabia sonhar) 

 

 

Quando minha história começa, no início dos anos de 1960, eu morava na vila Maria, 

bairro de São Paulo. A via Dutra dividiria por muito tempo a vida da minha família. Quando 

nasci a oficina de meu pai era no fundo de casa. Um pouco depois passou para o outro lado da via 

Dutra, lugar onde estavam as transportadoras e a viação Cometa. 

 

A primeira lembrança que me vem dessa época é o trabalho de meu pai. Linhas verticais, 

grossas ou finas em diferentes cores, escorriam da parte superior de um azulejo ou uma pequena 

tábua sobre um balcão de madeira e encostada na parede. Tons de azul escuro, vermelho, 

branco... tinta sobre tinta escorrendo pela superfície fazendo desenhos coloridos. Era o lugar onde 

meu pai acertava o bico do revolver de pressão com o qual ele pintava imagens de santo. Nas 

pernas de sua calça a mesma coisa acontecia, na altura da coxa, onde ele limpava ou acertava os 

pelos dos pincéis. Uma vez minha mão serviu de modelo para recuperar a mão de uma imagem 

de Cristo. Eu o observei por vários anos nesse trabalho, silencioso e compenetrado. Eram horas 

infinitas de trabalho. 

 

Em nossa casa moravam meu pai, minha mãe, minha tia Guiomar, eu e sempre um 

cachorro vira-lata, que nessa época não era força de expressão: quando tinha cinco anos  

acompanhava meus pais quando iam colocar na calçada a lata de lixo.  

 

Minha tia estava em casa para terminar o curso normal e para me fazer companhia. Meus 

pais saiam cedo para trabalhar. Além dela meus outros companheiros eram o cão Rin-tin-tin e o 

cabo Hustle da série Forte Apache, os desenhos do Gasparzinho, o Pica-pau, Tom e Jerry, os 

gibis e os desenhos que fazíamos juntos.  

 

Minha tia fez por duas vezes o último ano do curso normal. A geometria e a matemática 

não permitiram que ela terminasse. A saída que minha tia encontrou foi casar-se com um 
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conhecido de meu avô, um homem �separado�, mas �boa gente�. Segundo as irmãs de minha tia 

ela já estava �ficando para titia�. Quando ela voltou para a casa de meus avós minhas companhias 

constantes eram a televisão e o cachorro. 

 

Sempre estudei em escola pública, do grupo escolar até o ensino superior. Os três 

primeiros anos foram em um grupo escolar na Vila Maria, em São Paulo. Não parecia ser um 

prédio grande. O que me marcou é que havia a divisão entre meninos e meninas. Era o ano de 

1969 quando comecei o primeiro ano. Era muito gordo e para jogar futebol só mesmo se faltasse 

alguém para montar o time. Nos intervalos meninos e meninas também ficavam separados. 

Nossos contatos só aconteciam nos bebedouros que separavam os dois pátios. Ali era possível 

uma troca de bala ou até mesmo outras coisas mais interessantes como um beijo na bochecha.  

 

Cartilha Caminho Suave, primeiro livro escolar. Tinha oito anos, não pude entrar antes 

porque �faço aniversário� no meio do ano. Nesta época a matrícula só era aceita quando a criança 

já havia completado sete anos de idade.  A professora era Rita de Cássia, uma professora muito 

bonita e nova. Usava um painel verde em que colocava figuras para contarmos, para contar 

histórias. As mães comentavam que ela havia casado recentemente. Confesso que fiquei com um 

pouco de ciúmes. 

 

 O que me lembro desse período era que fazíamos muitas cópias. Lembro dos pontilhados, 

das chamadas para responder tabuada, de pé com as mãos para as costas contava em segredo as 

possíveis respostas. Já no segundo ano, havia me cansado de fazer cópias, não é que eu não fazia, 

fazia pela metade, pulando parágrafos. Quando a professora descobriu me deu de tarefa para as 

férias, todas as cópias. Ela contou para meu pai que passou a controlar minhas tarefas e mesmo 

assim continuei a pular partes das cópias. 

 

Essa era a professora Ana Maria que virou cliente do meu pai. Trazia santos, vasos e 

quadros para ele restaurar. Vale lembrar que ela tinha um �grande controle� da sala de aula: ela 

usava uma régua de mais ou menos cinqüenta centímetros e nos batia para fazermos silêncio ou 

por qualquer outro motivo. Sua filha, ainda estudante, nos visitava em algumas aulas, usando saia 



 

30 
 

azul e camisa branca e um sapato de boneca (talvez normalista) e a auxiliava nos vigiando e 

usando a régua quando necessário. Um estágio, quem sabe. 

Além das tarefas repetitivas cantávamos hinos, decorávamos nomes de personagens 

importantes e principalmente dos presidentes, na época o general Artur da Costa e Silva e o 

general Emílio Garrastazu Médici. A partir do segundo ano tínhamos um livro de biografias e 

como tarefa tínhamos que ler sobre a vida de alguns personagens importantes de nossa história, 

de acordo com a concepção da escola, fazer a cópia no caderno de acordo com as datas de 

comemorações: em maio, princesa Isabel, em abril, Tiradentes etc. Não tínhamos professores 

específicos para Educação Física ou Educação Artística. Jogo de bola era um amontoado de 

criança correndo atrás da bola.  

 

Nessa época o que mais valia eram as férias de julho, dezembro, fevereiro... parecia que 

não tinham fim. Ia para a casa de meus avós em Suzano. Lá eu e meus primos, filhos de muitos 

tios, brincávamos dias inteiros. Minha avó, como era costume, casou-se cedo. Deveria ter uns 

treze anos. Meu avô deveria ter menos de vinte anos. Sempre trabalharam em fazendas ou sítios. 

Nesta época ele havia comprado seu sítio. 

 

A respeito de meus avós, esses eram por parte de mãe: Maria Benedita da Silva. Contam 

que sua história começa com uma índia caçada no mato por um português e o filho dessa união 

casou-se com uma negra e tiveram muitos filhos entre eles minha avó. Ela nos contava que sua 

mãe tinha visto passar pela cidade em que ela morava o coche de Dona Isabel, a princesa. Meu 

avô era descendente de italianos, olho azul da cor do céu, Antonio Di Senzi, que no Brasil virou 

Vicente. Por parte de pai, meus avós também descendiam de italianos: Augusto Marchetto e 

Josephina Sodocco.  Nada mais brasileiro. Com o tempo pude ver que o sobrenome Silva também 

se aplicava àquelas famílias italianas que para o Brasil vieram. Primeiro, como descendentes de 

italianos, tínhamos a ilusão de que éramos europeus, mas não sabíamos por qual motivo esses 

italianos vieram para este país. Pensamentos etnocêntricos. Conhecemos o etnocentrismo pela 

experiência. Segundo, a compreensão de que esses italianos não eram mais que �Silvas� em seus 

países, que buscavam formas de sobreviver buscando a terra como forma de trabalho e garantia 

de vida. 
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Nesse sítio aconteciam os encontros de família para o almoço de Natal, de Páscoa, as 

festas juninas e tantas outras comemorações. Havia na lateral da casa um grande quintal que 

podíamos brincar até mesmo durante as noites. 

 

Eram várias as brincadeiras que fazíamos: �esconde-esconde�, �pega-pega�, �casinha�, 

�mocinho e bandido�, �roda� e outras. Algumas vezes minhas tias Guiomar e Lúcia participavam 

dessas brincadeiras cantando, correndo, contando histórias ou apenas conversando. Nossas férias 

era o material para a redação assim que recomeçassem as aulas. Mas somente as narrativas de 

nossas férias entravam na escola. Nenhuma brincadeira ou jogos eram usados, nem os que ainda 

fazíamos nas ruas. 

 

Nossos avós pouco falavam conosco. Pedíamos a benção quando chegávamos, quando 

íamos dormir ou para casa. Criança tinha hora e lugar para falar. Para nós era bem clara a 

hierarquia de poderes: uma vara de marmelo estava sempre ao lado do filtro, lugar visível e 

frequentado por todos. 

 

Quando estava no final do terceiro ano, o que já era desentendimento normal se acentuou 

e meus pais terminaram por se separar. Fui para a casa de minha avó materna. Lá começava uma 

nova rotina. Ir para a escola de ônibus! E sozinho. Ia da área rural, próxima ao rio Tietê, até o 

centro da cidade. Ali o Tietê praticamente já estava morto. 

 

O que a escola apresentava de diferente é que apesar de estar no centro da cidade de 

Suzano, era uma escola que tinha um grande pátio de terra e um muro baixo, bastava querer 

pular. Tínhamos quatro professores para a sala: Português, Matemática, Estudos Sociais e 

Ciências, além de termos Educação Física e Educação Artística. Diziam que isso acontecia 

porque nos preparávamos para o Ginásio. Outra novidade que me tirou a angústia: o exame de 

admissão não existia mais. 

 

Nessa nova escola aconteciam muitas atividades e comemorações como o Dia do 

Folclore, o Dia da Pátria com desfile na rua principal, o dia de Tiradentes entre tantas outras 

comemorações. Sempre participava de jograis, danças, coral, quadrilha nas festas juninas. 
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Continuávamos a cantar hinos cívicos. Além do Hino Nacional aprendi o Hino da República, da 

Independência, a Canção do Expedicionário. Cantávamos também uma música bastante popular 

�Eu te amo meu Brasil/ eu te amo/ meu coração é verde, amarelo...� Estávamos no início da 

década de 1970. Havíamos vencido a copa do mundo. Em quase todas as casas a televisão 

permitiu acompanhar essa vitória brasileira. E o Brasil era um país que �vai para frente�, pois que 

�Ninguém segura este país�. Sem que tivéssemos a noção do que se tratava, líamos nos carros 

com adesivos �Brasil: ame-o ou deixe-o�.  

 

Não sabíamos quase nada do que acontecia em política. O que conhecíamos dos 

presidentes era o que era mostrado no programa Silvio Santos no quadro �A semana do 

presidente� e no Jornal Nacional da Rede Globo. Não havia comentários na escola ou em casa. 

Lembro-me de meu avô assustado com o noticiário da Guerra do Vietnã e seu medo que ela 

chegasse ao Brasil. Sabíamos da construção da ponte Rio-Niterói, da Transamazônica e que 

éramos o país do futuro. Havia, no que percebi durante os anos, um silêncio carregado de 

censura, para palavras que não se podia dizer como câncer e comunista. Como ressalta Paulo 

Freire, com a palavra o homem cria e transforma o mundo, em nosso caso nosso mundo era a 

construção de outros. Era um processo que se reafirmava entre o que se aprendia em casa e na 

escola de silenciar e aceitar. Tradição de nossa história de formação e conhecimento. Os que 

sabem sempre ensinam, os que podem, mandam e os espertos obedecem.  

 

Neste meio tempo morreram meu avô e logo em seguida minha mãe. Guardo de meu avô 

o seu trabalhar constante, o seu silêncio. Preparava mudas de laranjeiras, limões, tangerinas, entre 

outras frutas. Plantava rosas e vendia botões, que segundo ele era um ótimo negócio, que meu tio 

não seguiu. Para as despesas do dia a dia vendia verduras e limão para a fábrica de sorvete. E a 

vida não era muito fácil. Trabalhava das cinco horas da manhã até o começo da noite, 

diariamente. Somente no domingo é que ele ficava um pouco na sala para receber os filhos e os 

netos. Morreu em 1970 da doença que não se podia dizer o nome. 

 

Minha mãe, dona Vicentina, funcionária da prefeitura de São Paulo, dona de casa durante 

os finais de tarde, fazia sopas maravilhosas. Morreu vítima de um atropelamento, que agravou 

uma doença já existente, em 1972.  Ela me ensinou um amor estranho pelos livros: comprava 
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enciclopédias, dicionários, coleções de todos os tipos e nunca leu nenhum deles. Ela e meu pai 

fizeram apenas o ensino primário, o que segundo eles equivaleria ao ginásio que se fazia em 

nossa época de escola. Na família de minha mãe, irmãs e irmãos, ninguém estudou além do curso 

primário, somente minha tia Lúcia, filha caçula, terminou o normal e começou o curso de Letras 

que não terminou. A formação no terceiro grau passou a ocorrer com os netos, embora nem todos 

tivessem essa preocupação, pois o mercado dava mais possibilidades de trabalho do que a própria 

escola. O pensamento que a escola era garantia de um bom emprego, principalmente a 

universidade, perdeu sentido para os netos que se formavam no final da década de 1980 e início 

dos anos de 1990. Para alguns o curso técnico era a melhor opção, contando com as empresas que 

se instalavam na região de Mogi das Cruzes e Suzano. 

 

Minha tia Lúcia é um caso de felicidade e frustração em minha vida. Pessoa de grande 

vivacidade, inquieta, questionadora... linda demais. Tocava violão com os sobrinhos, amava o 

Roberto Carlos, tinha todos os seus discos. Cantava alto pela casa provocando meus avós sempre 

tão quietos. Foi com ela, tia Lúcia, que ouvi pela primeira vez e, numa empolgação enorme, sobre 

a profissão de professor. Ela acabara de se formar no normal e tinha seu primeiro emprego fora 

de casa: professora do Mobral (Movimento Brasileiro de Alfabetização). Falava dos alunos que 

conhecera, da vida deles, do que conversavam nas aulas e de como seu trabalho era importante. 

Isso me marcou, sem dúvidas. Sua imagem associada ao fazer do professor. Em nossas 

brincadeiras a �escolinha� ganhou força. Preparava muitas aulas em uma biblioteca que montei 

no barracão das ferramentas de meu avô. Lembro-me de um grande mapa feito com barro, sobre 

uma escrivaninha velha, representando a América do Sul e a Europa. A aula era para �explicar� a 

vinda da Família Real para o Brasil. Havia caravelas de papelão, gravetos e outros materiais 

fazendo personagens e objetos que vieram nos navios. Quanto minha tia, mal sabia ela da canoa 

em que havia entrado. Estávamos no país do futuro e que ninguém podia segurar! De todos os 

seus projetos de vida, hoje vive do aluguel de casas conseguidas com seu casamento. 

 

Desse período o que marca a minha formação é a profunda afetividade na relação com o 

conhecer. Meus avós que preparam os cem gravetos de rosas, limpando-os dos espinhos, todos 

cortados do mesmo tamanho e as primeiras operações matemáticas debaixo de um grande 

pinheiro. A leitura de gibis, os livros de história ou conversas sobre os mais diferentes assuntos 
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com a paciência de minha tia Guiomar. A divertida forma de ver e falar do mundo de minha tia 

Lúcia. E principalmente o cuidado de meu pai. Uma das minhas lembranças sobre material 

escolar era a organização de meu estojo. Meu pai preparava todos os meus lápis, pretos ou 

coloridos. Todos apontados com uma lâmina afiada, diferentes dos demais alunos. Talvez seja 

por isso que até hoje gosto de fazer anotações com lápis sempre bem apontado. 

 

Em 1975, tive que mudar novamente de escola, para uma escola que só tinhas salas até a 

sexta série. Ela estava distante dois quarteirões, no centro da cidade. Era uma escola muito 

grande, com vários prédios, construídos em diferentes épocas. Tinha três quadras. Tinha também 

um número muito maior de alunos. Meus primos mais velhos, que já haviam estudado no 

�Geraldo� diziam que era uma escola muito difícil e que era para eu não �bobear�. Foi nessa 

escola que encontrei alguns professores importantes para minha formação, entre eles a professora 

Edna, muito diferente de todas as outras professoras que conheci até aquele momento. Estávamos 

na oitava série e ela lecionava Língua Portuguesa. Falava de tudo, de política, de jornal, da 

televisão, comentava de sua vida, o que dificilmente outro professor faria. 

 

A novidade que essa professora trouxe foi nos ensinar teatro! Para isso iríamos montar 

uma peça, uma adaptação que ela fizera de I-Juca Pirama, de Gonçalves Dias. Fui fazer o teste no 

dia programado. Passei por todos os personagens e terminei por ser escolhido para o I-Juca 

Pirama. Foi uma felicidade só. Os ensaios aconteceram e estávamos próximos de estrear no teatro 

municipal da cidade. Percebia-se que estávamos indo bem porque as pessoas começaram a nos 

tratar de forma diferente, inclusive os professores. 

 

Semana de estreia, ensaio marcado e a professora Edna não chegou. Esperamos por um 

longo tempo. No dia seguinte, na escola, fomos avisados que a professora estava internada em 

um hospital com suspeita de meningite. Não vimos mais a professora Edna na escola. Mas tive a 

orientação de um professor de Educação Moral para que procurasse um curso de teatro em São 

Paulo. Pensei na hora que seria bom, mas não sabia se teria coragem.  

 

Do Ensino Fundamental ou antigo Ginásio ficaram a lembrança desses dois professores e 

mais do professor Kazuo que me incentivou a estudar matemática e acreditar que poderia 
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entender e tirar boas notas. E assim aconteceu no último bimestre. Tirei dez e ele fez questão de 

mostrar isso para todos. Esse professor era muito respeitado pelos alunos e ex-alunos. Ele sempre 

deixava bem claro como era o seu jeito de trabalhar.  Ele trabalhava um determinado conteúdo e 

se houvesse tempo teríamos uma rápida avaliação. Geralmente isso ocorria a cada duas aulas. Ele 

fazia alguns exercícios, fazíamos outros, ele corrigia e em seguida entregava um quarto de folha 

de sulfite para fazermos dois exercícios. No dia seguinte tínhamos a resposta da avaliação. Tentei 

seguir seu exemplo trabalhando com História. Após ter discutido determinado tema eu fazia o 

que chamava �jogo rápido�, duas questões de comparação, opinião ou memória. Somente com o 

tempo é que pude perceber sua influência no meu fazer de professor. É parte das minhas 

lembranças dessa época ter sido um dos únicos casos de reprovação por faltas em Educação 

Física. 

 

Para o Colegial fiz uma espécie de peneira, o �vestibulinho�, na mesma escola. Passei em 

trigésimo lugar. Não acreditava que poderia, quando tínhamos mais de trezentos concorrentes na 

escola. Estávamos no final da década de 1970 e a década de 1980 não ocorreu, em relação aos 

estudos, como eu esperava. Muitos professores faltavam constantemente, outros professores 

lecionavam matérias nas quais não eram formados. Durante um curto período de tempo tive aulas 

com um professor de História que era um conhecido autor de livros didáticos e, talvez por isso 

quase sempre faltava. Foi substituído por um advogado. Mesmo que o contato com esse professor 

tenha sido pequeno foi suficiente para nos marcar. Diferente dos outros professores, ele tratava 

seus conteúdos com mais leveza, ele brincava criando personagens, fazendo piadas com os 

acontecimentos. Lembro quando explicou sobre a Revolução Industrial e todas as transformações 

que ocorreram na Inglaterra para que esse evento fosse possível. Desenhou ovelhas balindo 

ocupando o lugar dos moradores do campo e camponeses a caminho de Londres. 

 

Os professores de exatas estavam sempre em rotatividade. Em um ano tive três 

professores de Química. Nesse período o que salvou o Colegial foi a professora de Literatura, 

Cecília, do primeiro ano. Esperava suas aulas com grande ansiedade para podermos discutir os 

textos, para debatermos em sala de aula. Graças a essa professora é que comecei a ler. Li Olhai os 

lírios do campo, Incidente em Antares, Entradas e bandeiras, Cem anos de solidão, As três 

irmãs, Crime e castigo... e fui lendo, uma vez que outra coisa não fazia na escola.  
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Acredito que sua paciência e vontade constante de realizar seu trabalho tenham me 

marcado. Ela sempre propunha debates a partir dos textos lidos. No início a participação não 

acontecia e ela não desistiu. Comecei a me arriscar e ela aproveitou para, a partir da minha 

curiosidade sobre a literatura, fazer o debate acontecer. Já no final do ano tínhamos uma 

produção escrita de melhor qualidade e os debates nos aproximaram como turma, amigos que 

discutiam ideias propiciadas por diferentes textos. Lembro-me com clareza de Laura, de quem me 

aproximei após um debate a partir de um texto de Ligia Fagundes Telles, Venha ver o por do sol. 

Entre tantas coisas o que me marcou foi a clareza com que ela via a vida. Tínhamos dezesseis 

anos. E ela disse que as mulheres não eram respeitadas pelos homens e que eram vistas para 

serem esposas e mães. E que talvez fosse isso mesmo. Somente preparadas para casar e ter filhos. 

Foi uma revelação poder pensar dessa forma. Não que fosse o correto ou conformista para outras 

visões, mas era possível pensarmos. Isso nós aprendemos nas aulas de Literatura. 

 

Foi nessa época que quis seguir o conselho do professor de Educação Moral, professor 

Eurípides, procurar uma escola de teatro. Procurei escondido de meu pai, não tive a coragem de 

dizer a ele que era isso que queria fazer e desisti. Meu pai passou a trabalhar no comércio e eu 

com ele.  

 

Terminei o colegial sem grandes esperanças de um bom vestibular. Trabalhei mais de dez 

anos até tentar meu primeiro vestibular. Nessa época conheci um jovem professor de História do 

colégio em que havia me formado. Tornou-se frequente no bar de meu pai e amigo da família. 

Ele estava sempre lendo ou levando com ele um livro de Filosofia, um manual para o segundo 

grau. Interessei-me pelo livro e terminei por comprar um volume. Não entendia muito bem o que 

lia, mas era maravilhoso. Passaria a usá-lo quando comecei a dar aulas. Contava sempre das aulas 

que dava, que diferente das aulas que tive, tirava os alunos da sala e os levava para a quadra ou 

para o pátio onde dava aula. Falava dos projetos que realizava com os alunos de passeios ou 

festivais de bandas. E tudo isso parecia ser muito interessante para uma escola. 

 

 Sempre fui muito desconfiado. Sabia que meu colegial não tinha sido bom. Prestei 

vestibular para Psicologia na Universidade Brás Cubas. Passei. Não acreditava em uma boa 
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posição, pois não liberaram os resultados. Não consegui pagar as mensalidades e parei de estudar 

no quarto mês.  

 

Criei coragem para fazer teatro. Fui procurar cursos livres de teatro. Fiz vários cursos e o 

técnico em Artes Cênicas que me deu o registro da profissão. Quando estava trabalhando em uma 

peça infantil, montada pela própria escola em que me formara, recebi um convite para participar 

de um projeto que visava atender a periferia de São Paulo. O projeto era de um teatro móvel que 

percorreria a cidade, com possível financiamento do governo municipal ou estadual ou particular. 

Esse projeto buscava o público que dificilmente teria acesso a essa manifestação cultural. Tudo 

era muito bem pensado por aqueles que elaboraram o projeto. Seriam peças para crianças, jovens 

e adultos, haveria a produção de material para essas peças com um livro de atividades 

desenvolvido para a peça infantil. Percorremos a cidade por oito ou nove anos sem conseguirmos 

patrocínio efetivo.  

 

Neste meio tempo fui incentivado a voltar a estudar por minha namorada na época, hoje 

minha esposa.  Estudei por minha conta por seis meses e prestei o vestibular da USP, local em 

que nos apresentamos por mais de um ano. Passei no vestibular para o curso de História. Foi uma 

grande felicidade. Começava a década de 1990 na universidade quando também me tornei pai. 

Uma das primeiras palestras que tivemos, no início do primeiro ano do curso de História, nos 

aconselhava, que se quiséssemos ser historiadores, para não casar ou ter filhos. Já havia feito os 

dois. 

 

Logo em seguida passei a lecionar. Dizer nas escolas estaduais que estava fazendo uma 

universidade estadual era motivo para outro tratamento nessa época. Fazia teatro nos finais de 

semana, raramente alguns espetáculos durante a semana, dando aulas no período da noite e 

algumas manhãs. Acredito que o fazer teatral muito me ajudou com as aulas, pois não tive 

grandes problemas de relacionamento com os alunos. 

 

Comecei lecionando Geografia. Parece que as coisas não estavam tão diferentes da época 

em que estudei. Estava muito empolgado com tudo que estava acontecendo. Só comecei a 

perceber o ambiente escolar alguns meses depois. A sala dos professores era um mundo paralelo 
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dentro da escola. As reclamações eram constantes. Os professores estavam sempre falando que 

�esses alunos que não querem nada�, que �estão ali só pelo diploma�. Professores que brigavam 

pelos corredores ou nas salas de aula com os alunos. Eu não havia passado por nada disso. Penso 

que tudo ia bem porque estava trabalhando com alunos que iriam prestar o vestibular e eu acabara 

de entrar em uma universidade pública. Isso era um incentivo. 

 

Mas como estávamos nos anos 1990, o neoliberalismo já mostrava para o que veio. 

Alguns alunos trabalhavam nas montadoras da região do ABC e diziam constantemente que 

ganhavam melhor que qualquer professor. Eu imagino o que essas falas devem ter provocado nos 

antigos professores da escola. Havia também uma grande descrença política: �todos os políticos 

são ladrões, o Collor é exemplo�. 

 

Como não era professor formado, não tinha licenciatura, trabalhei em várias escolas como 

professor substituto. Seis meses em uma escola, quatro meses em outras e assim foi por quatro 

anos. Estava sempre começando. O que havia de semelhante nesses recomeços era a grande 

dificuldade dos alunos para a leitura e interpretação de textos. Embora isso fosse conversa de 

todos os professores nada, além da conversa, era feito.  

 

Muitos alunos me diziam que estavam tendo aula de História pela primeira vez, quer 

dizer, não estavam fazendo cópia ou respondendo questionários. Trabalhava com esses alunos, 

geralmente do ensino noturno, a produção de textos argumentativos, na intenção de discutir temas 

atuais e a própria história como construção de homens que vivem ou viveram seus respectivos 

tempos. Usávamos cópias de fotografias, cópias de pinturas entre outros materiais. Certa vez, 

propus aos alunos do Ensino Médio noturno que fizéssemos �instalações� ou intervenções no 

espaço da escola de forma que provocassem as pessoas, que elas pudessem pensar a realidade do 

espaço escolar e o objetivo do que os alunos estavam fazendo. Para isso era preciso um projeto 

explicando a elaboração do trabalho, os objetivos, os matériais, o local de intervenção. Quando 

tudo estava pronto para a montagem a professora que eu estava substituindo retornou para 

assumir as aulas. Em sua primeira aula, quando retornou, disse aos alunos que não continuaria 

com o trabalho. Foi uma grande decepção para eles e para mim. Nem mesmo a intervenção da 

direção e coordenação, junto a ela, modificou a situação.  
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Em 1998, fui para uma escola particular, escola em que trabalho até hoje. Uma escola 

confessional na região do grande ABC, conhecida pela disciplina que pratica e por oferecer um 

Ensino Fundamental forte. No trabalho nessa instituição pude conhecer melhor o funcionamento 

de uma escola. Como sempre a empolgação de um novo trabalho e de novos alunos. Não havia 

falta de professores, professores eventuais, professores substitutos ou faltas abonadas. Os alunos 

utilizavam materiais apostilados de uma empresa reconhecida no mercado. Estranhei, pois até o 

momento, eu preparava os textos, que copiava no mimeógrafo ou utilizava paradidáticos da 

biblioteca. Havia uma coordenação atuante no sentido do cumprimento de prazos e tarefas. 

Prazos para a entrega de provas, atividades de verificação de conhecimento, de diários entre 

outras atribuições dos professores. A direção também é bastante presente no fazer diário da 

instituição. 

 

A permanência por um longo tempo em uma mesma escola me deu outra visão do trabalho do 

professor. Experimentei uma estabilidade para pensar o fazer o trabalho diário do professor. 

Nesse período foram nascendo as preocupações pedagógicas, o que ainda não havia me 

preocupado. Estava preocupado com o ensinar e o aprender história, me perguntava como isso 

ocorria no trabalho com material apostilado. Percebi que trabalhos diferentes como leitura de 

imagens, produção de textos, eram novidades para esses alunos, mas logo entendi por quê. Cada 

trabalho fora da metodologia costumeira de trabalho com a apostila atrasa o desenvolvimento do 

programado. E essas perguntas tiveram que esperar um pouco mais pelas respostas. Passei a me 

guiar pela apostila, deixando os trabalhos diferenciados para poucas vezes nas unidades letivas. 

Aos poucos fui deixando de trabalhar no teatro e passei a me preocupar em dar conta da rotina 

em que estava envolvido e terminar a faculdade.  

 

Com o tempo, já �acostumado� com a rotina de tarefas, comecei a questioná-las. A 

preocupação que antes era apenas com o ensinar o conteúdo de História passou para com o 

aprender História em todas as suas dimensões. Será a História necessária para esses alunos? 

Quando faz sentido para esses jovens? E para mim? Quais os limites e possibilidades do material 

que trabalho? Esse material dá a real dimensão do humano? Mostra que a História é feita pela 

luta de homens em seus afazeres diários neste tempo ou em outro tempo qualquer? 
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Estas questões foram me acompanhando a ponto de eu não mais me tranquilizar. Pensava 

constantemente na relação professor-aluno e no processo ensino-aprendizagem. E a arte 

(re)surgiu em mim como forma de recuperar o humano, mesmo que ainda estivesse inconsciente 

a esse respeito. Intuitivamente pensava a arte como forma de ler uma determinada época com 

seus sonhos, pensamentos, desejos e esperanças. Retomei com frequência o uso de imagens de 

quadros, esculturas, charges entre outras. Textos diferentes do tradicional, que possibilitavam 

leituras divergentes como a poesia, narrativas de tradição oral, músicas. Era uma estratégia para a 

aproximação com determinada época e com o homem que ali vivera. 

 

A arte poderia ser a forma de trazer o humano para um terreno tão árido como o da escola 

para recuperar a humanidade do componente curricular História. Tratamos o tempo todo do 

conhecimento produzido pelos homens ao longo do tempo, mas os homens e as necessidades ou 

motivações, que os levaram a produzir esse mesmo conhecimento, há muito desapareceram ou 

nunca povoaram o espaço da escola. 

 

Terminei o bacharelado e a licenciatura, e mesmo como professor, não tinha o preparo 

necessário para estabelecer uma relação de ensino e aprendizagem que fosse transformadora no 

sentido de modificar a própria relação com o conhecimento. Um fazer complexo e dinâmico que 

constantemente exige nosso olhar vivo e diferente no sentido de que não se conforma com o que 

presencia, não está indiferente. 

 

Da universidade, creio que pouca influência sofri em minha formação dos professores de 

licenciatura. Poucos professores nos motivavam para o fazer da educação e o próprio tempo era 

limitador de nossa formação. Quinze ou dezesseis encontros semestrais são poucos para a 

formação de um educador. Já na faculdade de História três professoras foram de grande 

importância e inspiração na busca de conhecer melhor, de trabalhar com maior clareza e 

honestidade. Professoras Maria Aparecida Aquino, Janice Theodoro e Ilana Blaj. Professoras 

comprometidas com o fazer da educação e preocupadas com a formação de seus alunos. 

Cobravam o comprometimento dos alunos no que estavam fazendo, faziam leituras em diferentes 

vieses de diferentes textos como cinema, cartazes, escritores, do mesmo assunto. Eram precisas 

em suas avaliações e não deixavam dúvidas sobre o que e como estavam avaliando. 
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Com o tempo se percebe que nesse fazer, a relação ensino e aprendizagem se coloca para 

além do conteúdo disciplinar estanque. O fazer pedagógico é complexo e precisa de um novo 

olhar. Um olhar que considere sua complexidade, que perceba que os fragmentos, mesmo que 

organizados para formar o inteiro, não o forma, o reduz.  O todo é mais que a soma das partes. 

 

Na busca de um maior entendimento desse fazer da educação foi que busquei o Mestrado, 

com um projeto que pretendia o estudo do material didático e como este influenciava a forma de 

os alunos conhecerem e entenderem o mundo. Esse projeto foi se transformando em direção à 

importância da sensibilidade, parte constituinte de nossa relação com o mundo, com nossa forma 

de estar e apreender a realidade. Com essa proposta poderia pensar como as abordagens 

educacionais e as concepções de educação que nos formaram trabalham a sensibilidade dos 

educandos na relação com o conhecimento, com o outro e a realidade em que se insere. 

 

Com o Mestrado veio como uma nova surpresa a participação profissional na coordenação 

pedagógica. Processo de nova empolgação e também de dúvidas, receios por um fazer 

desconhecido e até certo ponto desencorajador pelos seus aspectos de burocracia organizacional, 

mas bastante relacionado às preocupações emergentes de minha pesquisa.  
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CAPÍTULO II � CONHECIMENTO DO MUNDO, CONHECIMENTO DE SI: ARTE E 

SENSIBILIDADE 

 
 
 

A arte é um modo de conhecimento do mundo, da mesma forma que o é a ciência, a 

filosofia e o mito. É também uma forma de dar significado ao mundo. Explicação do mundo que 

considera a sensibilidade elemento de sua constituição e compreensão. O conhecimento que 

considera a sensibilidade não permite ao sujeito que perca o sentido de suas ações, o sentido de 

estar no mundo. 

 

Aceitamos, na rotina de nossa vida, sem grandes preocupações, que a ciência é a 

portadora de um conhecimento, o qual corresponderia à verdade dos fenômenos. Ouvimos 

atentamente os noticiários e as revelações das descobertas científicas: a clonagem para salvar 

vidas humanas, as pesquisas com transgênicos para maior produção de alimento, as pesquisas 

para produções de novas drogas. Aceitamos os achados científicos sem nenhum questionamento 

sobre os reais motivos da divulgação ou a veracidade do anunciado.  É óbvio que essas pesquisas 

são de fundamental importância para a humanidade, mas o que esquecemos é que são homens 

que as realizam. A ciência não é algo fora do mundo dos �simples mortais�. E como produção 

humana está sujeita aos seus desejos, aspirações, pensamentos... a tudo que conforma o humano. 

 

Em sua pesquisa sobre as relações existentes entre a produção da ciência e a produção da 

arte, duas formas de conhecimento e de representação do mundo, Zamboni (2006) parte da ideia 

comum que se tem sobre essas duas formas de conhecer o mundo até a proximidade de ambas na 

forma de interpretá-lo e representá-lo.  O autor demonstra que há certos limites que a ciência não 

consegue avançar na apreensão da realidade, mas ambas poderiam nos possibilitar uma 

ampliação da nossa compreensão acerca do mundo: 

 

É comum se ter a ciência como um veículo de conhecimento; já a arte é normalmente 

descrita de maneira diferente, não é tão habitual pensá-la como expressão ou transmissão 

do conhecimento humano. Não obstante, é necessário entender que a arte não é apenas 

conhecimento por si só, mas também pode constituir-se num importante veículo para 

outros tipos de conhecimento humano, já que extraímos dela uma compreensão da 

experiência humana e dos seus valores. Tanto a arte como a ciência acabam sempre por 

assumir certo caráter didático na nossa compreensão de mundo, embora o façam de 
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modo diverso: a arte não contradiz a ciência, todavia nos faz entender certos aspectos 

que a ciência não consegue fazer.  (Zamboni, 2006,  p. 22-23) 
 
 
 

 Termos durante tanto tempo desconsiderado o conhecimento que a arte ou a 

expressividade artística produzem, principalmente nos espaços de formação escolar, provocou a 

mutilação de nossa sensibilidade, limitou nosso acesso à diversificadas formas de ler e interpretar 

o mundo, em nome de uma objetividade e eficiência devoradoras da criatividade humana. 

Pensamos, ingenuamente, que a arte sempre trata da subjetividade do autor, de sua visão da 

realidade. Na verdade o que a obra busca é o mais profundo que existe no humano, o sentir com o 

outro, a compaixão. 

 

Durante muito tempo procurou-se organizar os sistemas de ensino de forma a obtermos 

um conhecimento seguro, espelho da verdade; a organizar o espaço escolar e seus profissionais 

para que isso de fato ocorresse. E como forma de evitar os riscos os professores detentores do 

saber deveriam ministrar suas aulas, transmitindo esse conhecimento, de que eram portadores, a 

alunos que devem recebê-lo como uma dádiva. Considerava-se que através do conhecimento 

transmitido pela escola poderia se transformar o homem. E, nesse quadro, a ciência era a 

detentora da verdade, porque se baseava em experiências que comprovavam essa verdade. 

Passamos a acreditar na razão instrumental ou no cientificismo. Formas de pensar e ver o mundo 

como objeto que pode ser manipulado em benefício dos homens, não de todos, mas de alguns 

homens.  

 

O avanço do capitalismo influenciou modelos educacionais que buscam a eficiência, a 

produtividade e a atender a demanda de um mercado necessitado de profissionais técnicos em 

áreas da informação ou serviços, mas sem a preocupação com a formação do sujeito ou a 

transformação da sociedade. Muitas vezes esses profissionais são produtos para um mercado em 

constante mudança e já precisam de outra qualificação para as novas necessidades que surgiram. 

A tão divulgada �flexibilidade� e o �aprender a aprender�.  

 

Muitas vezes não há nesse espaço de educação formal a preocupação com a formação do 

sujeito, do cidadão ou da pessoa. O sentido para os que participam dessa educação visa atender às 
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necessidades sempre externas. Essa situação fica mais clara para os alunos que estão terminando 

o Ensino Fundamental: a escolha de uma escola técnica ou a preparação para uma universidade 

reconhecida. E se o sentido dessa educação, para os jovens que dela participam, está na 

exterioridade, onde estará para os educadores? Esquecemos que são pessoas que participam da 

relação de ensino-aprendizagem. A educação deve pensar na formação da totalidade do humano, 

não apenas instrumentalizar para determinada atividade.  

 

A forma como organizamos nossa prática de ensino caracteriza um olhar de educadores e 

educandos para o conhecer e para a sociedade. Um conhecer teórico, desligado da prática cria um 

mundo �virtual�, um mundo do conhecimento escolar que não corresponde ao mundo da prática, 

do pensar o mundo, de sentir e das experiências de vida dos homens. 

 

O ser humano não é apenas razão, é também sensibilidade. E a consideração dessa 

dimensão do homem no espaço escolar pode recuperar a humanidade dos que participam dessa 

relação e o fazer real do processo pedagógico: socializar, produzir e apropriar-se do 

conhecimento histórico, social e culturalmente produzido pela humanidade. 

 

No ato de conhecer, de compreender o mundo, a realidade da qual faz parte, há uma 

intencionalidade do homem para essa mesma realidade. A forma como o homem estabelece 

relação entre a objetividade e sua subjetividade esclarece essa forma de ação intencionalizada. 

Não há conhecimento significativo sem que consideremos as dimensões subjetiva e objetiva. 

Nesse contexto, é oportuno trazer as considerações de Severino (2001) quanto à ação de 

aprendizagem do homem em relação ao mundo: 

 

O que denominamos �conhecimento� é uma relação do sujeito com um objeto (palavras 
tomadas em sentido bem amplo). A apreensão de sentido das coisas é resultante de 

determinada modalidade de vínculo entre uma dimensão da subjetividade e uma 

dimensão da objetividade. Sem algum sujeito para �observar� o mundo, não haveria 

como se referir a este. Qualquer hipótese sobre o mundo depende radicalmente de uma 

subjetividade apreendedora. Isso não significa que o mundo objetivo seja criado pelo ato 

de apreensão do sujeito mas que, para este, o real só tem sentido na medida em que se dá 

conta dele subjetivamente. (p. 22-23, grifos do autor) 
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 Na citação de Severino é possível perceber a mudança que ocorreu na relação sujeito e 

objeto. Para a ciência cartesiana o sujeito controlava o objeto e buscava por meio de 

experimentos comprovar suas hipóteses para a criação de uma lei geral. Também é possível 

afirmar que há no objeto grande implicação do sujeito que o constitui e cria hipóteses a partir das 

relações que estabelece entre sua subjetividade e a objetividade. 

   

A busca do conhecimento, esforço do espírito humano para compreender a realidade 

(SEVERINO, 2001, p. 19), comporta a presença da subjetividade. Esta, por sua vez, é composta 

por emoções, sentimentos, posicionamentos e a forma particular do sujeito estar, sentir e pensar o 

real participa largamente da construção do mundo por esse mesmo sujeito. Sendo assim, é parte 

considerável de seu aprendizado e não pode estar apartada de sua educação. �A atividade 

subjetiva se desenvolve integrando-se à existência como um todo; o pensamento se constitui 

como processo imanente ao agir do homem com vistas a sua sobrevivência biomaterial.� (ibid., p. 

19). 

 

 O homem criou a palavra como forma de interpretar e ordenar o mundo. Com a palavra 

nomeou as coisas que estavam ao seu redor, criou o símbolo e pode transformar o mundo e a si 

mesmo. Nessa ação o homem revela sua criatividade. Por meio do símbolo objetos ausentes se 

tornavam presentes pela força da palavra, do conceito, da carga de significação que passaram a 

carregar. Pode transmitir suas experiências, primeiro tornando-as significativas para o seu viver 

através da história que organiza e pode refletir sobre o seu fazer e fazer-se no mundo. 

 

 Segundo Duarte Jr. (1998) o homem é um ser de símbolo e capaz da reflexão, buscando 

dessa forma, buscando um significado para sua vida e podendo ter consciência de si no mundo, 

no tempo. Nesse sentido, o homem passa a ter uma história, a organizar suas experiências 

nascidas do contato com o outro, com a natureza, �entre homem e natureza colocam-se os 

símbolos, a palavra, a linguagem humana. E à vida (biológica) acrescenta-se um sentido, 

tornando-se existência.� (p. 26). O espaço natural transformado pelo homem tornou-se mundo 

cultural. 
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 No trajeto de seu existir, o homem foi acumulando conhecimentos com a capacidade que 

desenvolveu de transformar suas experiências em imagens mentais, símbolos que podem ser, 

então, guardados em nossa memória. E nessa ação o homem atribui valor ao mundo. O que o 

homem faz no mundo, suas experiências ganham valor a partir de suas necessidades, da busca de 

prazer e de não sentir dor, no que lhe proporcione harmonia com o espaço de sua vida: interno e 

externo. Novas experiências são transformadas em símbolos, ligam-se ao simbólico 

anteriormente existente através da sensibilidade, quando ele (o homem) consegue fazer ligações 

subjetivas com esse novo conhecimento. Na citação a seguir, vale destacar a importância da 

subjetividade, do sensível na nossa aprendizagem: 

 

 
A vida humana é um constante fluir emotivo, sobre o qual advêm as significações que a 

palavra lhe dá. O homem experencia o mundo primordialmente de maneira direta, 

emocional, voltando-se então sobre estas experiências e conferindo-lhes um sentido, 
através das simbolizações adequadas. Qualquer espécie de conhecimento somente se dá 

a partir deste fluxo vital, que se desenrola desde nosso nascimento até nossa morte. Isso 

que dizer, primeiramente, que as experiências só se tornam significativas após terem 

sido vividas, quando o pensamento pode tomá-las como objeto e transformá-las em 
símbolo. (DUARTE JR., 1988, p. 29). 
 
 

 Para o autor a aprendizagem significativa ocorre quando mobilizamos para essa 

aprendizagem nossos conceitos e as experiências às quais eles se referem. �Esses fatos têm 

consequências importantes para qualquer educador. A mais fundamental é que ninguém adquire 

novos conceitos se estes não se referirem às suas experiências de vida.� (DUARTE JR., 1988, p.  

32). Não podemos esquecer que o conceito mais abstratamente elaborado tem relações com as 

experiências dos homens e que estas comportam uma parte sentida e outra refletida. E ainda, o 

ensino instrumental ou mecanizado que tem por base nossa memória tende a não produzir 

nenhuma aprendizagem significativa. 

 

 Ao refletirmos sobre nossa educação e formação como um todo, pensamos em nossa 

forma de nos relacionarmos com as outras pessoas, com a realidade da qual fazemos parte, com 

nossas vidas e até mesmo com o conhecimento. Quando nascemos entramos em contato com uma 

realidade de sensibilidades, afetos, necessidades materiais ali já estabelecidas. Valores, 

subjetividades trabalhadas, educadas pela vida que nosso contato ativo com essa mesma realidade 

nos permitirá que a apreendamos. Nesse processo de aprendizagem e formação chegamos ao 
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espaço escolar que também nos ensinará, não apenas pelos conteúdos programados, mas pelo 

conjunto de relações estabelecidas nesse espaço entre as pessoas, entre elas e a realidade em que 

estamos inseridos e com o próprio conhecimento. 

  

 Sabemos que estamos vivendo uma época de grandes transformações, de mudanças 

rápidas e que essas mudanças atingem nossa subjetividade ao mesmo tempo em que nossa ação 

sobre o mundo se acelera. É um mundo em que a circulação de informações, de matérias na 

forma de produtos e de pessoas é enorme. Temos acesso à vida de qualquer celebridade em 

instantes. Há uma grande produção de opiniões pelos meios de comunicação, e tudo isso nos 

cobra agilidade e eficiência para darmos conta. Mas o que importa nisso tudo é que nossa relação 

com o mundo, com o conhecimento e com as outras pessoas permanece grandemente ancorada na 

ideia de que o mundo é um objeto para nosso conhecimento, e tudo que dele faz parte, está 

incluído nesse pacote de �aprendizagem para o controle�, para darmos opinião sem reflexão. 

 

 Contando que vários debates, propostas de prática educativa já ocorreram e ocorrem, 

temos ainda uma forte influência do positivismo, do cientificismo como forma de organizar 

nossas relações de ensino-aprendizagem. Professores detentores do conhecimento científico 

disciplinar, a visão da realidade como objeto para o seu conhecimento não considerando sua 

implicação com esse objeto ou mesmo diferentes olhares para um mesmo fenômeno. Temos um 

problema de formação, um trabalho realizado em nossa forma de entender e estar no mundo, 

nossa subjetividade educada, o que nos tira a individualidade, a autonomia e a possibilidade de 

sermos autores. Aceitamos a velocidade das coisas, mas não vemos o nosso movimento interno 

em relação a elas. 

 

 Moraes e La Torre (2004) analisam a crise do paradigma dominante e a emergência de 

novos e possíveis paradigmas. No estudo que fazem, revelam a influência que o paradigma no 

qual nos educamos tem para a nossa relação com a vida: 

 

 

Assim, o mesmo paradigma que se revela em nossas ações e reflexões do dia-a-dia, 
influencia também outros tipos de relações que permeiam as diferentes dimensões de 

nossas vidas, dentre elas, a dimensão epistemológica relacionada ao processo de 
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construção do conhecimento e da aprendizagem. Daí a importância de se trabalhar a 

consolidação de um quadro epistemológico mais amplo em educação, porque 

acreditamos que ele poderá também influenciar a maneira de pensar, de sentir e de atuar 

dos aprendizes, diante não apenas do que acontece nos processos de construção do 

conhecimento, mas também em relação aos diferentes diálogos que o indivíduo 

estabelece com a vida. Paradigmas influenciam a maneira de educar um filho, de 
relacionar-se com o vizinho, de ser cidadão, enfim, a maneira como cada um sente a 

pulsão da vida ao seu redor e de como se posiciona diante dela. Isto porque acreditamos 
que o modelo epistemológico que se reflete em nossas ações pedagógicas é também 

parte de uma representação interna inscrita na totalidade humana. (p. 22-23) 
 

 

No debate sobre a crise do paradigma dominante e, a partir da crise da modernidade, o 

pós-modernismo como possibilidade do surgimento de um novo paradigma ou de novos 

paradigmas, os autores, juntamente com outros pesquisadores dessa crise, refletem sobre as novas 

possibilidades de relação da ciência, da filosofia, da religião, da arte para o entendimento do 

mundo. Um conhecimento que não pense o homem e suas relações com a realidade como 

�complicada�, mas como complexa e que não pode ser apanhada em sua totalidade em uma única 

visada. O que devemos considerar é a complexidade do homem e do mundo e que precisamos da 

colaboração de várias áreas do conhecimento para darmos conta da realidade em que estamos 

inseridos. São duas complexidades que se entrelaçam em constante permuta: 

 

Inspirados no pensamento de Morin reconhecemos também a necessidade de se enraizar 

a dimensão antropossocial na esfera biológica; enraizar o vivo na esfera física, 

compreender o ser humano como uma organização viva, como unidade complexa físico-
química, que emerge de um mundo físico-químico do qual é também dependente 

(MORAES e LA TORRE, 2004, p. 24).  
 

 

Morin (2002) escreveu sobre a visão tradicional do homem para a realidade baseada na 

racionalidade que agora se confronta com o reconhecimento de sua própria complexidade e nos 

aponta as possibilidades para esse mesmo homem no século XXI: 

 

 
O homem da racionalidade é também o da afetividade, do mito e do delírio (demens). O 

homem do trabalho é também o homem do jogo (ludens). O homem do empírico é 

também o homem do imaginário (imaginarius). O homem da economia é também o do 

consumismo (consumans). O homem prosaico é também o da poesia, isto é, do fervor, 

da participação, do amor, do êxtase. O amor é poesia. Um amor nascente inunda o 

mundo de poesia, um amor duradouro irriga de poesia a vida cotidiana, o fim de um 
amor devolve-nos à prosa. (p. 58) 
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A inteireza do homem, seus sentimentos, sua sensibilidade e seu intelecto, em harmonia 

com a dinâmica do mundo, nos permite pensar em novas formas de conhecer e apreender a 

realidade do mundo. A implicação e a consciência de si no mundo pode alterar a qualidade de 

nossas relações com o conhecimento, com a realidade e com o outro. 

 

 Quando discutimos sobre as práticas pedagógicas, sobre o fazer de educadores, temos que 

tratar das dificuldades que estes encontram de se autorizarem e de assumirem posições diante de 

seu fazer e de sua realização como profissionais diariamente. Não podemos esquecer de seu 

processo de formação em uma sociedade autoritária e em uma escola que forma para a 

passividade e para a formalidade. 

 

 Uma educação pensada para a construção da autonomia, de cidadãos autores deve ocorrer 

em um espaço de liberdade, que considere a intersubjetividade, a presença do outro em tudo que 

ela comporta de complexo e a própria complexidade dos fenômenos. Nossas escolas, durante 

muito tempo, não consideraram o outro da relação e, muitas ainda o fazem. Negam a voz do 

educando de mil maneiras, com justificativas que é o melhor para a aprendizagem. Assim, é 

oportuno trazer para a reflexão as concepções de Barbosa (2000) que nos mostra o 

funcionamento dessa experiência por tanto tempo repetido: 

 

 
Com nossa experiência escolar, desde os primeiros dias de nossa vida em uma sala de 

aula é a fala da professora � �não é assim; faça de novo; copie o certo; não apresenta 

nada que preste; veja como se faz...� -, entendo que o convencional na educação tem 

sido a negação daquilo que é produzido pelo aluno no que se refere a sua produção 

enquanto pensamento, sentimento, imaginação, decisão, ação..., em síntese, negação do 

processo de produção do aluno e, conseqüentemente, negação de seu processo de 

autoprodução. Desenvolvemos um longo e sofisticado processo de anulação da pessoa 

do aluno. (p. 88) 
 
 

  A autonomia, a autoria de si precisa de terreno fértil regado pela possibilidade do diálogo. 

E o diálogo somente é possível em um espaço que considere o outro como sujeito. Sujeitos que se 

compreendem em formação e inacabados. Nessa relação entre sujeitos estaria o fundamental da 

educação e isso é necessário discutir para todos os segmentos de educação já instituídos:  
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No contraponto, pensar numa forma criativa (no sentido de criadora), portanto, nada 
convencional, não só para a pesquisa mas para a educação tomada em seu sentido 

amplo, para uma realidade como a nossa brasileira e latino-americana, seria pensar 
numa educação afirmativa da pessoa do aluno. Acho que assim estaríamos 

trabalhando a educação no que ela tem de essencial. (BARBOSA, 2000, p. 88) 

 

   

 Nesse ponto é que devemos pensar a educação que considere a sensibilidade como parte e 

fundamento de seu fazer, pois que considere o sujeito em formação na sua totalidade, em sua 

integralidade. A experiência da sensibilidade nos permite a busca de nossa compreensão daquilo 

que nos causa prazer, medo. Somente o conhecimento de si mesmo pode tornar o sujeito, 

educando ou educador, autor e responsável por suas ações. 

 

Mas não podemos ingenuamente pensar � ao considerarmos a subjetividade e que há um 

envolvimento de nossa sensibilidade no continuar a aprender � que estamos agindo 

favoravelmente para a constituição do sujeito livre e autônomo. Também a subjetividade é 

educada, quer consciente ou inconscientemente, pela ação das famílias, de educadores, da 

sociedade e, principalmente, pelos meios de comunicação. �Hoje ninguém pode falar de 

sensibilidade sem levar em conta o papel manipulador da mídia. A sensibilidade é, com certeza, 

individual, mas também e simultaneamente social.� (BARBIER, 1998, p. 177). A práxis 

verdadeira nos impede do engano. A reflexão sobre nossa prática, conscientes de nosso fazer e do 

porque desse fazer, nos torna sujeitos para o diálogo, e nesse sentido, há que se reafirmar que o 

diálogo só é possível com a constituição do outro como sujeito. 

 

 Essa forma de pensar a educação considera seus aspectos de cognição e de formação 

estética e ética. A possibilidade de se compreender como homem em si, sujeito autor de suas 

próprias decisões, nos coloca na dimensão de outros homens, recuperando nossos valores de 

humanos, de nos vermos com o outro e vermos o outro, o que é possível quando consideramos a 

sensibilidade em nosso processo de formação.  

 

Vargas (2004-2005) escreve sobre os caminhos e esforços necessários para os que querem 

tornarem-se verdadeiros artistas, afirmando que mesmo que nem todos que passem por uma 
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experiência em uma linguagem artística queiram ser artistas, essa experiência é sempre profunda 

e significativa: 

 

E é por essa razão que como educador defendo há mais de vinte anos que o ensino de arte 

nas escolas de primeiro grau não deve ser o ensino da História da Arte, mas o ensino das 

possibilidades de expressão da criança através do desenvolvimento da ampliação das 

linguagens artísticas que a criança naturalmente possui. Algo, porém, muito diferente de 

uma livre expressão vazia de conteúdo. Na concepção de ensino que defendo, a História 

da Arte entra como um conteúdo subordinado a um princípio primeiro: o de que a criança 

deve aprender prazerosamente a expressar-se plástica, cênica e musicalmente. Porque se 

estou convicto de que nem todos, no futuro, desejarão ser artistas, pois desejarão ser 

médicos, engenheiros ou mecânicos. Também estou convicto de que todos eles, 

independente da profissão que venham a ter, serão mais felizes e equilibrados se gostarem 

e souberem se expressar através de alguma linguagem artística. (p. 15) 
 

 

 A experiência estética, como nos apresenta o autor, pode proporcionar a quem dela 

participa a felicidade, não apenas a felicidade de realizar um trabalho em arte, mas a felicidade de 

se realizar como pessoa, sujeito que percebe, sente e expressa a leitura da realidade em que está 

inserido, que tem algo para dizer e o diz por meio de sua obra. 

 

 

2.1 Arte/Educação   

 

 

 A sensibilidade nos permite estabelecer um diálogo com as obras de arte, com o autor e 

com o mundo. Podemos ouvir, sentir, ver com nosso corpo, com a totalidade do que somos. É ver 

pela primeira vez o que sempre vemos. É o bíblico �quem tem olhos de ver que veja e quem tem 

ouvidos de ouvir que ouça�. É o processo de �desvelamento do mundo�.  

 

 Como tratamos da educação e dos processos pedagógicos buscamos entender o que nos 

leva a conhecer e o que propicia um conhecer que nos faça entender o sentido daquilo a que nos 

dedicamos. Zamboni (2006), na reflexão que faz em seu trabalho sobre a arte e a ciência, nos 

explica que ambas são formas diferentes de entendimento do mundo e que elas não se suplantam, 

mas que são formas complementares de conhecimento. São, como ele escreve, partes de um 

cérebro humano e único. Tratando da educação e da sensibilidade, o autor cita Paul Valery, �Uma 
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obra de arte deveria ensinar-nos sempre que não havíamos visto o que vemos. A educação 

profunda consiste em desfazer a educação primitiva.� (Valery apud Zamboni, 2006, p. 23) 

 

 Zamboni (2006) defende ainda que a arte é um conhecimento complexo e diverso, e nesse 

sentido, faz suas considerações sobre o texto de Valery: 

 

Essas palavras, em sua essência, são equivalentes a dizer que a educação dos sentidos e 

da percepção amplia o nosso conhecimento de mundo, o que reforça a idéia de que a arte 
é uma forma de conhecimento que nos capacita a um entendimento mais complexo e, de 

certa forma, mais profundo das coisas. O tipo de explicação dado pela arte é diverso do 

científico, já que o conhecimento fornecido pela ciência é sempre de caráter explicativo; 
é uma explicação, e sempre faz parte da natureza da explicação o caráter racional. (p.23) 

 
 
 
 A forma que a ciência encontra para abordar os acontecimentos, como afirma Zamboni 

(2006), é de caráter explicativo de acordo como o pensamento científico que busca a criação de 

uma lei geral para a extensão de um conceito a outros casos e aplicação a outras realidades. A 

explicação dada pela arte é de natureza particular, embora possa por analogia ou metáfora tratar 

até mesmo dos sentimentos do homem enquanto humanidade. 

 

 Chauí (1996) em Convite à Filosofia também se refere à arte como a possibilidade de 

olharmos para o que sempre víamos de uma outra forma, por outro viés. Para tal utiliza o poema 

de Fernando Pessoa que por meio de um de seus heterônimos, Alberto Caeiro, escreve: 

 

O meu olhar é nítido como um girassol. 

Tenho o costume de andar pelas estradas 

Olhando para a direita e para a esquerda, 

E de vez em quando olhando para trás... 

E o que vejo a cada momento 

É aquilo que nunca antes eu tinha visto, 

E eu sei dar por isso muito bem... 

Sei ter o pasmo essencial 

Que tem uma criança se, ao nascer, 

Reparasse que nascera deveras... 

Sinto-me nascido a cada momento 

Para a eterna novidade do mundo. 

 
 
 Para a autora o poeta subverte a ordem das coisas, une o que naturalmente se contradiz �a 

eterna novidade do mundo�. Opostos temporais, de significados que se afastam, através da 
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criação do artista explicam esse olhar do autor para o mundo. Olhar que inaugura sempre um 

mundo de possibilidades, �nascido a cada momento�. Perdemos o pasmo diante do que vemos, o 

mundo se tornou natural por demais e nós nos conformamos a essa realidade. E o que faz o artista 

é nos revelar em sua obra a realidade como se jamais a tivéssemos visto. 

 

 O poeta tece com as palavras, torce seus sentidos. Ele trabalha o sentido instituído da 

palavra, cria um jogo de imagens, dinâmico e polissêmico, que nos permite ouvir as diferentes 

vozes, os diferentes olhares sobre o mundo. �A literatura, como a pintura, a música, a escultura e 

qualquer das artes, é a passagem do instituído ao instituinte, transfiguração do existente numa 

outra realidade, que o faz renascer sob a forma de uma obra.� (CHAUÍ, 1996, p. 316). Neste 

ponto é que caracterizamos a arte como subversiva, pois altera a ordem estabelecida das coisas, 

das significações e abre espaço para o desequilíbrio. Passagem do cosmo para o caos, momento 

de criatividade e possibilidade de transmutação do real em outros possíveis. 

 

 No trabalho do poeta Fernando Pessoa, como no trabalho de outros artistas, existe o jogo 

dos significados já conhecidos por todos, que trabalhados e empregados de forma não 

convencional podem nos causar o pasmo necessário. Essa operação de trazer para a obra o 

instituinte, o mar aberto das possibilidades demonstra o potencial criador do autor da obra. Este 

na força de dizer o que as palavras não encontrariam forma, encontra por intermédio da criação 

de outras relações de sentido, a forma de expressar seu entendimento do que vivenciou. 

 

 Ao abordar a criatividade, a relação com o poema de Fernando Pessoa pode nos servir de 

exemplo. Criatividade, criar o novo, a capacidade de trazer o novo à luz. Ou como trata o poeta, 

perceber que nascera a cada instante para a eterna novidade do mundo. 

 

 Há que se considerar que a aproximação que faz o artista, como o poeta, de significações 

distintas e distantes, não é um jogo aleatório. Nesse sentido Duarte Jr (1988). Aponta que: 

�Antes, a relação se dá primordialmente através dos significados sentidos, ou dos sentimentos. 

Para o criador as ligações ocorrem, inicialmente, num nível pré-simbólico, vivencial.� (p. 97). É 

somente após a experiência sensível que o autor busca a forma para sua expressão. Essa idéia é  
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defendida por vários outros estudiosos, entre eles o autor cita Einstein, cuja concepção é de que a 

criação é resultado da intuição. 

 

 No processo de criação trabalham conjuntamente a percepção, a intuição, a memória, 

tratando de como constituímos a nossa subjetividade e a nossa sensibilidade, e também as 

influências que recebemos do meio sócio-histórico do qual fazemos parte. O próprio ato de 

aprender um novo significado é um ato criativo. É a criação de relações entre o já aprendido e o 

novo conhecimento, para que através dessa relação esse novo conhecimento ganhe significado. 

Aprender é, portanto, a criação de um novo espaço de conhecimento.  

 

(...) E este talvez seja o ponto crucial com relação à aprendizagem significativa. Ela 
envolve a articulação do novo com o já existente; envolve a criação de um sentido para o 

aprendido, em função do já conhecido. Enquanto que na simples �memorização�, isto é, 

no ato de �decorar�, o novo conceito não se articula aos anteriores, não se integra à 

�visão de mundo� do sujeito; e, assim, por não receber uma significação e uma 

valoração, é rapidamente esquecido. (DUARTE JR., 1988, p. 99-100, grifos do 
autor). 
 
 

 Em relação à citação é possível compreender a importância de considerarmos a 

experiência de vida, a visão de mundo que o educando traz com ele para que possamos trabalhar 

na construção conjunta de um conhecimento significativo para o educando com a possibilidade 

de crescimento e transformação dos envolvidos nessa relação. 

 

 A imaginação, base da criatividade, é fundamental no agir do homem no mundo. Por meio 

da imaginação o homem cria a possibilidade de outras realidades, de mundos possíveis. E é 

justamente essa dimensão da imaginação, a da criação de possíveis alternativas, que a faz ser 

considerada perigosa e não desejada ou encorajada: o que podemos em nossa história pessoal ou 

em um contexto mais amplo. Uma forma de impedir sua manifestação é a aprendizagem através 

de uma rotina de monólogos e de um fazer de cópias sem fim. �O ato da criação é profundamente 

subversivo: visa alterar a ordem (ou a desordem) existente para imprimir um novo sentido. Visa 

transformar aquilo que é naquilo que ainda não é, tal como o deseja a imaginação�. (DUARTE 

JR., 1988, p. 101). A preocupação do educador, nesse sentido, é não desejar que o seu �desejo� 

transforme-se no desejo dos educandos, a palavra que não é própria não encontra sentido na vida 

do educando. 
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 A criatividade é uma característica do humano e fundamentalmente necessária. Seu agir 

no mundo, a palavra criada que constrói e reconstrói o mundo e o próprio homem são 

demonstrações dessa força de criação humana. E está na criatividade a força de sua 

sobrevivência.  

 
 

Nessa busca de ordenação e de significado reside a profunda motivação humana de 

criar. Impelido, como ser consciente, a compreender a vida, o homem é impelido a 

formar. Ele precisa orientar-se, ordenando os fenômenos e avaliando o sentido das 

formas ordenadas; precisa comunicar-se com outros seres humanos, novamente 
através de forma ordenadas. Trata-se, pois, de possibilidades existenciais. O 
homem cria, não apenas porque quer, ou porque gosta, e sim porque precisa; ele só 

pode crescer, enquanto ser humano, coerentemente, ordenando, dando forma, 
criando. (OSTROWER, 2007, p. 9-10) 

 

 

 Embora tenha a oposição do mundo instituído e das corporações que apenas aceitam a 

criatividade que permita seu uso como algo controlável ou consumível, trabalhar para o 

desenvolvimento da criatividade natural do ser humano é um dos compromissos fundamentais da 

educação. É através da criação de si em relação com o mundo, da liberdade de sua palavra, criada 

na sua relação com o outro e com o mundo, que o sujeito surge como livre e autônomo. 

 

 Segundo Duarte Jr. (1988) a arte tem funções cognitivas ou pedagógicas e essas funções 

se realizam no constante contato com as obras produzidas nas diferentes linguagens, na fruição. 

De acordo com o autor, a primeira função pedagógica da arte é que ela nos apresenta eventos que 

dizem dos sentimentos que não poderiam ser ditos pelo pensamento discursivo. No processo de 

fruição, no diálogo que é estabelecido na presença da obra, ela nos fala diretamente aos nossos 

sentimentos, agita nossas emoções e nos indagamos sobre o que nos toca, nos acontece, nos 

permitindo um exercício de autoconhecimento. Ela permite um entendimento de nossos 

sentimentos para que possamos agir no mundo.  

 
 
 

O conhecimento dos próprios sentimentos que a arte possibilita pode ainda ser 

ampliado, na medida em que é possível repetir-se a experiência frente a ela. 

Podemos voltar a uma obra e explorar os sentimentos que ela desperta, seguindo 
direções diferentes e em diferentes momentos de nossa vida. (p. 103). 
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 A obra nos possibilita várias formas de encontro, vários lugares de olhar, revelando o que 

não havíamos visto antes da obra e de nos mesmos. A verdadeira obra esta aberta para vários e 

profundos encontros. 

 

 Como segunda função pedagógica da arte, o autor nos apresenta a agilização da 

imaginação. Livre da rotina, frente à obra, a imaginação cria �sentidos fundados nos sentimentos, 

desdobrando-os e detalhando-os.� (p. 105). Ela nos revela outros lugares de nossos sentimentos. 

 

 Além de permitir que conheçamos nossos sentimentos e a liberdade de nossa imaginação, 

a arte permite também o desenvolvimento e a educação de nossos sentimentos. Duarte Jr. (1988) 

escreve como terceira função pedagógica da arte a educação e o desenvolvimento de nossos 

sentimentos, que passam para uma percepção maior dos fenômenos. �Igualmente, o contato com 

as obras de arte conduz a uma familiaridade com os Símbolos do sentimento, propiciando o seu 

desenvolvimento.� (ibid. p. 106). 

 

 Como quarta função pedagógica da arte, o autor nos apresenta a possibilidade da 

correspondência de sentidos vivenciadas na presença da obra que incessantemente produz 

significados para a vida cotidiana. �Quer dizer, estabeleceram-se paralelos entre aquilo que a obra 

nos despertou e determinadas situações já conhecidas.� (DUARTE JR., 1988, p. 107). Podemos, 

segundo o autor, por meio da arte ampliar nossa compreensão do mundo. 

 

 Como quinta função cognitiva da arte está a possibilidade de vivenciarmos através da 

obra o que de outra maneira não seria possível na vida cotidiana. É possível compreender a 

experiência vivida por outros homens, em situações que normalmente não poderíamos 

experimentar, também por intermédio da arte. �Assim, a arte pode possibilitar o acesso dos 

sentimentos a situações distantes de nosso cotidiano, forjando em nós a base para que se possa 

compreendê-las.� (ibid., p.108). 

 

 Os homens, através da produção de formas de ser e estar no mundo definem, de acordo 

com a sociedade da qual fazem parte, um �sentimento de época�, um sentimento de 
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pertencimento a determinado lugar, tempo e costumes. A arte nos permite entrar em contato com 

esse �sentimento de época�. Quando entra em contato com a produção de artistas da época em 

que vive, o homem participa da �forma de sentir, comum a seus contemporâneos.� (ibid., p.109). 

Esta é a sexta função pedagógica da arte. 

 

 Podemos também, por meio da arte, entrar em contato com a cultura, com os sentidos e 

significados de outros povos. Com formas alternativas de organizar as relações sociais, 

econômicas e de poder, soluções para problemas de convívio nas comunidades, nas formas de 

organizar o trabalho, de ver e pensar o mundo, o uso do tempo livre. Sociedades que através da 

arte nos narram formas de viver. Embora exista um processo interessante do ponto de vista do 

mercado de �mundialização� das relações, as particularidades de muitos resistem como forma de 

se estar no mundo. Esta é a sétima função cognitiva da arte. 

 

 Como oitava função pedagógica da arte, o autor escreve sobre o elemento utópico da arte, 

a possibilidade de criação de outro lugar, de outra ordem, essa é a possibilidade de transformação 

do sujeito e da sociedade. Considerando a sensibilidade, os sentimentos que dão fundamentos 

para o nosso aprender e agir no mundo, no nosso constante fazer-se nas relações que 

estabelecemos está a possibilidade, a utopia de outro lugar possível, mesmo aqui onde nos 

encontramos: �Ao propor outras �realidades� possíveis, a arte permite que, além de se despertar 

para sentidos diversos, se perceba o quão distante (ou não) se encontra nossa sociedade de um 

estado equilibrado e harmonioso (mais estético). (DUARTE JR., 1988, p.111, parênteses do 

autor). 

 

 

2.2 Ensino de Arte no Brasil: Forma/Ação 

 

 

A Lei de Diretrizes e Bases, Lei nº 9394/96 e os documentos que compõem os Parâmetros 

Curriculares Nacionais � PCNs � elaborados para um projeto nacional de educação, são dois 

documentos de fundamental importância para discussão e reflexões sobre as concepções que dão 

fundamentos ao projeto de educação brasileiro e, particularmente ao ensino de arte ou à 

experiência estética. 
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A reflexão sobre esses documentos nos leva na direção que estes devem ser objetos de 

constantes debates e discussões para que a autonomia e a liberdade dos profissionais e a 

comunidade situada em uma determinada região não sejam desconsiderados, descaracterizados, 

no risco de uma educação superficial e desenraizada. E em se tratando das linguagens artísticas, 

as manifestações locais devem ser consideradas no que comportam de criativo, de liberto, das 

diferentes leituras de mundo.  

 

Costa (2003) evidencia que devemos estar atentos às motivações reais desses documentos:  

 
 

O que precisamos é através de análises históricas ampliar essa consciência crítica na 

tentativa de melhor compreender as motivações políticas e econômicas que conduziram 

às reformulações educacionais, conhecer as múltiplas teorias do ensino de arte, para 

desta forma poder propor alternativas através de uma prática pedagógica flexível e 

criadora. (p. 202) 
 

 

Essa valorização do regional, do particular não é uma valorização do individualismo nem 

contradição para uma sociedade que se globaliza. Uma globalização que interliga diferentes 

culturas, que as torna atrativos de viagem, de revistas, entre tantas formas de tornar o que é 

diferente nessa sociedade consumista em mercadoria. Esse é um processo de homogeneização, 

unificação de ideias, valores, costumes. Não tratamos também do individualismo liberal e sim da 

construção da identidade do sujeito, do cidadão, e é por meio dessa formação que podemos nos 

constituir em uma sociedade com sujeitos conscientes do que é e o que pretende a globalização. 

 

Precisamos ter claras as concepções de sujeito, de educação e de sociedade que estes 

documentos propõem e ter claras também nossas concepções dos mesmos �objetos� para termos 

uma ação consciente e realmente possível de ser criadora, tolerante, conscientizadora de que 

somos o local e o global e nossa ação deve também ser clara na formação desse sujeito, cidadão 

perceptivo dessa mesma realidade. 

 

Sabemos que o problema com o trabalho em uma linguagem artística ou com a 

sensibilidade estética ou com a sensibilidade ainda não tem seu espaço nas discussões de 

formação de educadores � professores, coordenadores, diretores � mas essas experiências são de 
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grande poder de movimentação, poder de desestabilizar situações acomodadas. Como a própria 

formação de professores e o ensino, de forma geral, não levam em conta a experiência dos 

espaços que não o escolar, o acadêmico, mantendo uma separação entre o que é educação escolar 

e o que é vida. 

 

Nesse contexto, Costa (2003) aponta que embora existam preocupações com a Lei de 

Diretrizes e Bases e os Parâmetros Curriculares Nacionais � Arte, principalmente no tocante à 

qualidade do ensino, existem também conquistas: 

 

 

Na nova LDB, artigo 26, parágrafo 2º, podemos ver a �obrigatoriedade� do ensino de 

arte em todos os níveis de ensino. A permanência da obrigatoriedade representa, em 

parte, uma conquista decorrente da luta política e conceitual conquistada pelos 
professores de Arte brasileiros que de norte a sul do país conseguiram mostrar que Arte é 

área de conhecimento e que possui um campo teórico específico. (p. 204, grifos da 
autora) 

  

 Quanto ao PCN, a autora destaca: �No que se refere ao PCN � Arte, verificamos com 

imenso prazer que a área de Arte passa a ser apresentada com novo enfoque, não mais como 

simples atividade, como a definia a lei anterior, mas como área de conhecimento.� (COSTA, 

2003, p. 204). 

 

 A grande novidade é o reconhecimento, tanto na LDB como no PCN � Arte, do ensino de 

arte como área de conhecimento. A Lei 5692/71 teve como novidade a obrigatoriedade do ensino 

de arte, mas como atividade, e a LDB 9394/96 mantém a obrigatoriedade, mas não resolveu um 

dos problemas sérios em relação ao ensino de arte, a atividade para o tempo livre ou a livre 

expressão.  

 

Uma das questões levantadas por Costa (2003)�, ao citar L D Brighan, é sobre o que este 

autor considera como qualidade essencial da Arte, o seu fazer expressivo e que os planos oficiais 

ou �agências de reforma� enquanto tentam implantá-la nas escolas esquecem essa sua qualidade 

essencial. 
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Não só a busca de ampliar os espaços da arte nos espaços de educação formal pode 

enfraquecê-la no que é considerado por L D Brighan como qualidade essencial, mas a busca pelo 

produto final, sem considerar o processo, com as características estéticas do que é harmonioso, 

belo, pode também torná-la superficial, preocupação externa, aparência. 

 

A arte está intimamente ligada à época de sua produção. Representa os diferentes modos 

de ler o mundo, é uma síntese que o autor apreendeu da realidade em que está inserido e nos 

oferece de forma que possa dizer, o que não poderia ser dito de outra forma, à nossa 

sensibilidade, estabelecendo um diálogo que nos satisfaça por nos reconhecermos e também nos 

torne críticos e espantados com o que vemos.  

 

Em consonância com o exposto, é oportuno trazer para a discussão as considerações de 

Fusari e Ferraz (1993) em relação à arte: 

 
 

... Nesse mesmo contexto a arte é representação do mundo cultural com significado, 

imaginação; é interpretação, é conhecimento do mundo; é também, expressão dos 

sentimentos da energia interna, da efusão que se expressa, que se manifesta, que se 

simboliza. A arte é movimento na dialética da relação homem-mundo. (p. 23) 
 
 

A inclusão da arte no espaço escolar está vinculada às concepções de educação, de 

homem, de sociedade e as teorias que embasam essa concepção de educação. Temos exemplos, 

na História, que a arte com seu potencial revelador, de transformação, foi utilizada para divulgar 

ideias e concepções de beleza que pertenciam a um determinado grupo dominante ou a uma elite. 

  

Pode ser interessante pensarmos quando surge a obrigatoriedade do ensino de arte no 

Brasil através da Lei 5692/71.  Neste período vivíamos no Brasil a ditadura militar. Período de 

grande desenvolvimento econômico, mas desastroso para as questões sociais e para a liberdade 

de qualquer forma de manifestação. Nosso momento histórico era também do tecnicismo, do 

incentivo à industrialização e a educação formal, em grande parte, se voltava para essas 

necessidades. 

 

No início dos anos 70, concomitante ao enraizamento da pedagogia tecnicista no Brasil, 

é assinada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 5692/71, que introduz a 
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Educação Artística no currículo escolar de 1º e 2º graus. Os professores de Desenho, 

Música, Trabalhos Manuais, Canto Coral e Artes Aplicadas, que vinham atuando 

segundo os conhecimentos específicos de suas linguagens, viram esses saberes 
repentinamente transformados em �meras atividades artísticas�. Desde a sua 

implantação, observa-se que a Educação Artística é tratada de modo indefinido, o que 

fica patente na redação de um dos documentos explicativos da lei, ou seja, o Parecer nº 
540/77: �não é uma matéria, mas uma área bastante generosa e sem contornos fixos, 

flutuando ao sabor das tendências e dos interesses�. Ainda no mesmo parecer fala-se na 
importância do �processo de trabalho e estimulação da livre expressão. (FUSARI & 
FERRAZ, 1993, p. 26, grifos das autoras) 

 

 

 Considerando que o fazer educacional está relacionado ao tempo e espaço que os homens 

vivenciaram e vivenciam, é histórico-social, divulga os valores que movem essa mesma 

educação. São construções elaboradas pelos homens no encontro que estabelecem nesse mesmo 

espaço. Encontros para a troca e exploração, para luta e opressão. De busca de conhecimento e 

domínio do espaço que ocupam. E é no espaço historicamente construído/em construção que 

poderemos reconhecer e refletir sobre nossa prática e propormos o que será o novo. 

 

 A leitura e a participação das práticas de elaboração de projetos, currículos e organização 

dos trabalhos que orientem as rotinas escolares a partir das leituras e interpretações dos 

documentos oficiais de proposta nacional de educação, juntamente com a leitura de diferentes 

concepções de educação que organizaram e fundamentaram a prática educacional em nosso país, 

nos permite saber onde avançamos e onde ocorreram as rupturas e permanências. E somente 

conscientes dessa situação é que poderemos propor na ação/reflexão para uma educação 

transformadora, que sabe que o conhecer considera a dinâmica do social, do emocionar e do 

pensar. 

 

 Minha proposta não é apenas a consideração da disciplina arte e da sensilibilização dos 

alunos por meio da experiência estética. Minha preocupação é que o espaço escolar seja um local 

para que a sensibilidade criadora possa se constituir, e que a relação que aí se estabeleça 

considere os envolvidos como pessoas que participam de uma sociedade, para que elas possam  

projetar suas vidas nessa mesma sociedade, conscientes das possibilidades de transformação. Para 

tanto, há que se ter em mente que a formação dessas pessoas deve considerar a integridade, a 

complexidade e a diversidade, fora do modelo cartesiano de ciência. 
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 A história da nossa educação se entrelaça com as mudanças econômicas mundiais. Uma 

triste situação de uma população que se organiza para atender aos interesses de um mercado 

mundial em formação. São culturas, formas de perceber e estar no mundo que foram 

�esquecidas� em uma tentativa de transplante de outra cultura, de formas diferentes de ver o 

mundo. E essa situação termina por gerar uma necessidade de divulgar e manter o conhecimento 

que lhe dava sustentação. O que podemos encontrar ao longo de nossa história como da história 

da humanidade. 

 

 A criação de um espaço específico para a �transmissão� de determinado conhecimento 

não é novidade. Esse conhecimento estava sempre ligado às necessidades da sociedade em que 

esses homens viviam. E também sempre ligado ao poder político e econômico dominante. 

Podemos pensar na escrita, por exemplo, invenção milenar usada, primeiramente, para registro de 

atividades econômicas, empréstimos, cobranças de impostos, regras ou leis para a sociedade entre 

outros. 

 

Meninos persas aprendiam a cavalgar e usar o arco ao mesmo tempo. Espartanos eram 

tirados ainda pequenos de suas mães para serem educados soldados durante toda vida. Atenienses 

eram cidadãos úteis quando homens preparados para a política e para isso deveriam ter uma 

educação adequada para tal necessidade. 

 

Assim, cada sociedade organizou e selecionou uma série de conhecimentos para serem 

transmitidos e aplicados em um determinado lugar e solucionarem problemas de sua época e de 

acordo com seus valores � no ideal de ser cidadão � de sociedade ou política. Esses saberes 

conviviam com os saberes da comunidade também preservados e transmitidos pela tradição. Mas 

mesmo que os saberes oficiais não fossem para todos eles não se separavam da vida desses 

homens, nasciam das necessidades diárias � defesa da cidade, produção de alimento, comércio 

etc. 

 

Ao buscar essas sociedades antigas para pensar sobre a educação lembramos que a 

educação sistematizada e organizada em um determinado espaço sempre atendeu às necessidades 
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e interesses de um determinado grupo influente nessa sociedade. Grupo que desqualificava 

saberes que não fossem pertencentes a ele.  

 

O homem é ser cultural. Na sua ação sobre o mundo cria, recria, destrói, reconstrói. Ação 

em determinado tempo e espaço e para uma determinada sociedade. E nesse agir ele também se 

transforma. Surgem outras necessidades e a educação como parte do processo humano de fazer-

se e re-fazer-se também se transforma. 

 

Na história de nossa educação podemos ver os interesses de uma metrópole em manter e 

ampliar seus negócios. Não era interesse de Portugal nem mesmo dos que vinham para estas 

terras desenvolver uma cultura �brasileira�. A não ser os que não tinham opção. Os que vinham 

para o Brasil, o faziam com sonhos de riqueza e um retorno glorioso para a Europa. A grande 

dificuldade de realização desse sonho fez com que se tentasse a construção de outro Portugal em 

terras do além mar. Por interesse de Portugal e dos próprios colonizadores houve um transplante 

da cultura europeia portuguesa adaptada às condições do Brasil.  

 

Neste momento já é possível sinalizar a formação do que será a cultura popular, 

desconsiderada, perseguida e a cultura da elite incentivada e simbolizada em todos os gestos dos 

colonizadores � engenhos, pelourinhos e igrejas. 

 

Segundo Duarte Jr (1988) a cultura que surgiu no Brasil era mais pobre e sufocava a 

possibilidade de quaisquer pensamentos livres �genuinamente brasileiros� (p. 120). O autor 

também cita os perigos que uma cultura original representava para a metrópole e para os 

colonizadores: 

 
 

Portanto a importação da cultura européia sempre atendeu os interesses do colonizador e 

da classe dominante, na medida em que impedia o florescimento de valores e sentidos 
brotados da vida aqui vivida. Nota-se, também, que o fascínio pela cultura européia 

continuou a exercer grande influência sobre nossas elites pensantes e dirigentes... (p.121) 
 
 

 Podemos ver no pensamento desse autor raízes de problemas que até nossos dias 

prejudicam a nossa formação educacional e a dimensão de nossos valores. O desligamento e 
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desconsideração da cultura popular e da realidade que circunda nossos espaços de educação. 

�Assim, vemos já em seus primórdios a educação brasileira caracterizar-se por uma imposição de 

sentidos distantes da vida concreta dos educandos.� (DUARTE JR., 1988, p.125) 

 

Para a afirmação e divulgação de seu modelo de sociedade, economia e educação, 

Portugal tem como representantes e aliados em terras brasileiras, os jesuítas. Estes vieram para a 

colônia com a função maior de evitar que �as gentes� que aqui viviam fossem atingidas pelos 

perigos do protestantismo. Combater, converter e educar essa gente era a missão dos jesuítas.  

Trabalho bem feito, pois que deixou suas marcas até o século XXI. 

 

 Era uma escola baseada em conteúdos de reconhecido valor transmitidos pelo professor, 

um mestre neste saber que os transmite para alunos que nada sabem. Para os que conseguem 

apanhar uma grande quantidade desses conhecimentos, prêmios e, para aquele que pouco 

conseguiram, castigos. Para isso são as tarefas, as avaliações, as cópias, chamadas orais entre 

outros mecanismos de controle. Uma concepção de educação mecanizada: um professor que 

passa para os alunos verdades absolutas. Nessa concepção de educação a memória é uma das 

características mais desejadas.  

 

Assim manteve-se um ensino para a elite de grandes proprietários ou ricos comerciantes e 

uma maioria de analfabetos. O ensino para aqueles que não pertenciam à elite limitava-se às 

necessidades dessa mesma elite. Aprender os adornos de construções, pinturas, escultura que 

daria para a colônia aspectos da metrópole distante, ou outros conhecimentos que atendiam a essa 

mesma elite nos aspectos da economia e da política. Uma concepção de educação que atravessou 

do século XVI ao século XX sem grandes alterações. 

 

Um segundo momento de transposição da cultura europeia para o Brasil ocorreu com a 

vinda da Família Real e a nobreza portuguesa, que fugindo de Napoleão Bonaparte, terão a 

necessidade de criar condições de uma vida social, econômica e cultural próxima do que ocorria 

na Europa da época. Varias mudanças marcaram esse período como a criação do Banco do Brasil, 

a Biblioteca Real, Imprensa Régia.  
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Em relação à arte e suas manifestações, o mais significativo acontecimento desse período 

foi a vinda da Missão Francesa em 1816, que possibilitou a fundação da Academia de Belas-

Artes, no Rio de Janeiro. Para Duarte Jr. (1988) a organização dessa instituição seria o germe do 

ensino de arte no Brasil. Mas esse ensino de arte teria como característica cópia do natural e 

reprodução de modelos clássicos.  Isso limitava a prática artística à reprodução de padrões 

clássicos � proporções, medidas, perspectiva e simetria. 

 

Um movimento iniciado na Europa do século XIX, ligado ao processo de industrialização, 

vai organizar o ensino de arte preocupado com a utilidade desse ensino como preparação técnica, 

que atenderia às necessidades das indústrias. Esse seria também o objetivo da Academia de 

Belas-Artes fundada no período joanino: �O ensino artístico no Brasil instala-se oficialmente com 

a criação da Academia Imperial de Belas-Artes no Rio de Janeiro, em 1816, procurando atender à 

demanda de preparação e habilidades técnicas e gráficas consideradas fundamentais à expansão 

industrial.� (COSTA, 2003, p. 209-210) 

 

As maiores mudanças em relação à educação ocorreram, aqui no Brasil, com o 

pensamento da Escola Nova. Pensamento que já se desenvolvera no final do século XIX, na 

Europa e nos Estados Unidos, e que no começo do século XX chegou ao Brasil.  

 

A Escola Nova estava diretamente ligada às mudanças que ocorriam na sociedade, 

causadas pela industrialização, pelo rápido processo de mudança na vida urbana, no trabalho, nos 

valores ligados à individualidade. Essa nova concepção de educação condenava a escola 

acadêmica que defendia a fixação de conteúdos e a memorização. Era preciso um saber 

relacionado a essas mudanças. 

 

No Brasil as discussões sobre a Escola Nova ocorreram no momento de transição de uma 

sociedade agrária e conservadora para uma sociedade que buscava se modernizar. A Era Vargas 

que se iniciara em 1930, trazia essa promessa de modernização com a industrialização. 

 

Diferente da escola tradicional, a Escola Nova passou a valorizar o aluno e o seu processo 

de conhecimento. A preocupação com o conteúdo era que este deveria ser compreendido e não 
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decorado. A experiência era muito importante, pois o aluno aprendia fazendo, uma prática 

concreta. E a novidade para essa época: pensava-se em educar para a democracia, para a 

autonomia, para a responsabilidade e o reconhecimento da participação na sociedade criando uma 

disciplina voluntária.  

 

Essa educação atendia, em primeiro lugar, uma necessidade imediata que era a formação 

de trabalhadores qualificados para uma sociedade burguesa em desenvolvimento. Quando 

Lourenço Filho, um dos autores do Manifesto dos Pioneiros, luta pela Escola Nova e para um 

ensino �democrático� também pensava na necessidade de profissionalização e participação em 

uma sociedade industrializada. Mas pensava a educação ligada a um processo histórico e não 

estática no tempo/espaço. 

 

A Escola Nova, também chamada de liberal, embora abrindo caminhos para a discussão 

sobre a educação, se opondo à escola tradicional, lutando por uma escola democrática e unitária, 

como direito e não privilégio, como defendia Anísio Teixeira, tinha algo de ingênuo. Os 

escolanovistas acreditavam que a educação que valorizava o sujeito que aprende por si mesmo, 

que desenvolve atitude científica, permitiria a esse sujeito conquistar um novo lugar na sociedade 

a partir de seu talento e esforço. Não havia um questionamento sobre como se organizavam as 

classes sociais em uma sociedade burguesa e como essa organização afetava as relações nessa 

mesma sociedade. 

 

Em relação ao ensino da arte, embora a Pedagogia Nova se traduzisse em proporcionar 

situações em que o aluno pudesse �exprimir-se� subjetiva e individualmente� nos espaços oficiais 

de educação, o que continuou a se valorizar foi o ensino que tivesse uma aplicabilidade ou seja, o 

ensino técnico. Como mencionado anteriormente, o ensino de arte, assim como o ensino de forma 

geral, atende às necessidades, principalmente econômicas, de uma sociedade. É possível verificar 

essa preocupação com as nomenclaturas dadas às disciplinas ligadas à arte: desenho geométrico, 

desenho industrial, artes domésticas, artes industriais. Essas nomenclaturas sobreviveram até a 

década de 1970, sem grandes alterações, e a disciplina desenho geométrico permanece ainda em 

currículos atuais.  
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A década de 1920 marcou em nossa história cultural um grande momento de 

inventividade, de criação e de conscientização do que era o brasileiro e o Brasil. Vários 

intelectuais e artistas, cientes da influência estrangeira desde a descoberta e colonização do país, 

na busca da identidade da nossa arte, em um ato de afirmação de nossa originalidade, como 

faziam os indígenas, resolveram �devorar� o que era o estrangeiro e com o que já era próprio e 

orgânico, re-significar o que nos chegava do exterior. Tanto o Modernismo como a Escola Nova 

influenciaram educadores que tentaram alternativas ao ensino formal, como Augusto Rodrigues, 

que em 1948, fundou no Rio de Janeiro a primeira das �Escolinhas de Arte�. 

 

Segundo os PCNs � Arte, no período entre os anos de 1920 e 1970, o ensino de arte, 

fortemente influenciado pela estética modernista, psicologia cognitivista, gestalt, Escola Nova, 

teria valorizado as formas de expressão e compreensão do mundo, deslocando o eixo que antes 

estava no professor e nos modelos clássicos para a criação e expressão do aluno.  

 

As discussões e propostas feitas pela Escola Nova com Lourenço Filho, Anísio Teixeira e 

Álvaro Vieira Pinto influenciaram pensadores da educação brasileira. Como exemplo vele citar 

Paulo Freire.  

 

O autor faz uma proposta de educação libertadora. Ele pensa a educação a partir da 

realidade concreta de educadores e educandos, realidade de opressão, de exploração, em que a 

conscientização, a luta contra uma consciência ingênua pode transformá-la. O homem para ele é 

um ser cultural que ao transformar o mundo através do trabalho transforma a si e aos seus 

semelhantes. Essa relação homem-mundo e homem-homem se dá por meio da troca, do diálogo. 

E é na coletividade e na ação dialógica que se sonha uma sociedade menos injusta. 

 

Para Paulo Freire o processo de educação é um processo de luta, de tomada de posição: 

contra o que e a favor de quem se educa. O espaço da educação é um espaço político, e por isso 

mesmo, possível de mudança. Para ele o ser humano é um ser de busca, consciente de seu 

inacabamento, um ser histórico e social cuja consciência é intencionada ao mundo para conhecê-

lo, objetivá-lo e transformá-lo. E a educação embora não possa sozinha fazer essa transformação 

é elemento de fundamental importância para que ela ocorra. 
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No momento seguinte ao que Paulo Freire inicia a organização de sua teoria, se 

desenvolve a Pedagogia Tecnicista, que tem como pressuposto o modelo eficiente da produção 

fabril e considera o ensino essencialmente como o preparo para uma profissão, visando atender à 

expansão da industrialização. O ensino da arte permanece entre a livre expressão e a utilidade 

para o conhecimento técnico. 

 

Mas o que de melhor podemos ver em Paulo Freire é sua práxis. Homem de teoria e rigor, 

mas da práxis, da luta. Sua pedagogia tem embasamento na realidade vivenciada, na consideração 

das experiências de vida de educadores e educandos. A sua proposta pedagógica não parte do 

abstrato, mas de uma realidade que pede nossa interferência, nosso comprometimento, pois é 

nesta mesma sociedade que se dá o encontro dos homens, a aprendizagem. E essas experiências 

são significativas, pois entrelaçadas com a vida e a realidade se constituem em memória, tornam-

se força de reflexão e nova ação. Dessa forma, homens e mulheres não podem permitir que esse 

conhecimento se transforme em arma de dominação e sim, em conscientização da realidade em 

que se está inserido e em busca de possibilidade de ação para transformá-la. Nesse pensamento 

estava valorizada a participação coletiva, pois que se aprende na coletividade e que todos podem 

contribuir para a construção do saber com sua leitura de mundo. Atualmente um dos problemas 

que enfrentamos para as questões sociais é o exacerbado individualismo promovido pelo 

capitalismo. 

 

O momento de constituição da pedagogia de Paulo Freire foi um dos períodos de maior 

participação e engajamento da população em ações pela transformação da sociedade brasileira. 

Trabalhadores rurais organizados nas ligas camponesas, trabalhadores urbanos, estudantes... Um 

momento de efervescência cultural, ações e manifestações da cultura popular ocorrendo em 

várias regiões do país. A cultura da �elite�, por meio de manifestações por ela reconhecida, 

aproxima-se da cultura �popular�. É o momento do �Cinema Novo�, dos festivais da canção 

popular, a consolidação de um teatro moderno engajado nas questões sociais como o teatro de 

Arena e o teatro Oficina. Augusto Baol criou o Teatro do Oprimido de grande influência nas 

comunidades de base. Praticamente todas essas manifestações escolheram a vida do homem 

comum, tanto do meio rural quanto do meio urbano, explorado e excluído da vida social e 

econômica do país como tema para seus trabalhos.  
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Enfatizou-se nesse momento uma crítica à sociedade capitalista e foi proposta uma 

pedagogia de críticas ao modelo de sociedade, valorizando a cultura popular e os saberes dos 

estudantes, construído em contato com o outro. A pedagogia libertadora propunha, por meio da 

conscientização e participação popular, contribuir para a transformação da sociedade. 

 

As décadas de 1950 e 1960 prometiam um grande avanço democrático que foi barrado 

pelo conservadorismo da classe média e burguesa com o golpe militar de 1964, com claro apoio 

de nossa elite, e as importantes idéias discutidas nesse momento só voltariam à luz na década de 

1980. Tratou-se, pois que impedir, através da censura, qualquer manifestação que ameaçasse o 

poder instituído após o golpe de 1964. O que ocorreu principalmente com toda a forma de 

expressão e comunicação que não seguisse as novas diretrizes do poder instituído. Como 

evidencia Duarte Jr. (1988), com a censura procurou-se eliminar o espírito crítico, as 

manifestações originais que permitiriam a constituição do �espírito de uma época� 

 

Neste momento vivíamos a implantação de um modelo econômico de favorecimento ao 

investimento estrangeiro, afirmando a formação de uma sociedade capitalista. Os padrões 

difundidos eram os do consumismo, o ter e o novo. Um mecanismo bastante eficiente de difusão 

e controle passou a ganhar destaque neste momento, a televisão com fundamental papel para a 

�unidade nacional�:  �... Para tanto, a televisão constitui-se num poderoso veículo de difusão e 

homogeneização cultural. Através dela pôde-se alcançar os mais recônditos cantos do país e as 

mais deversas subculturas regionais, impondo a todas uma única forma de pensar e sentir.� 

(DUARTE JR., 1988, p. 128) 

 

Esse processo pelo qual passou e ainda passam o Brasil, os países da América Latina e o 

mundo ainda �em desenvolvimento econômico�, é um projeto de �massificação� e divulgação de 

costumes, modo de viver, de sentir, de consumir como garantia de aceitação de produtos 

culturais, materiais ou não, dos países de economia desenvolvidas ou centrais que tiveram o papel 

de organizar, difundir e garantir o desenvolvimento capitalista.  

 

E é nesse momento que surge a obrigatoriedade do ensino de arte, como atividade, pela 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 5692/71. Era o momento da pedagogia 
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tecnicista, que valorizava o ensino técnico como complemento da educação formal. A 

preocupação dessa educação estava voltada para a produção industrial, para a técnica e isso 

refletiria no ensino da arte.  

 
 

Considerada uma atividade educativa e não uma disciplina, desde sua implantação, 

observa-se que é tratada de modo indefinido, como podemos verificar no Parecer nº 

540/77 do Conselho Federal da Educação: �Não é uma matéria, mas uma área bastante 

generosa e sem contornos fixos, flutuando ao sabor das tendências e dos interesses. 
(COSTA, 2003, p. 216). 

 
 
Como não houve uma formação e uma qualificação anterior dos professores, a 

obrigatoriedade do ensino de arte como atividade provocou a volta dos professores às faculdades 

para se habilitarem surgindo os professores polivalentes sem grandes aprofundamentos em 

nenhuma das linguagens artísticas propostas para o espaço escolar. Essa situação se estendeu até 

as décadas de 1980 e 1990. Vista apenas como atividade �prazerosa� ou �técnica� perdeu sua 

força no espaço de formação do aluno. Apenas na década de 1980, é que os �arte-educadores� se 

organizaram em uma luta pela valorização da arte no espaço escolar e seu reconhecimento como 

área de conhecimento humano. 

 

Quando chegamos às décadas de 1980 e 1990, muitos educadores e pesquisadores já não 

acreditavam mais na escola como única instituição capaz de transformar a sociedade, nem que ela 

apenas reproduzia as relações sociais, políticas e econômicas. Embora as tendências pedagógicas 

liberais e as concepções crítico reprodutivistas convivam até os dias de hoje, uma nova posição 

defende que a educação escolar sofre várias influências da sociedade, dos determinantes 

históricos, mas também pode, na relação de reciprocidade, influenciar, intervir e transformar essa 

mesma sociedade. 

 

A importância de conhecermos a história de nossa educação, os princípios e interesses que 

lhe deram contorno e sustentação em cada período, as relações estabelecidas em sociedade, no 

espaço escolar, nos permite entender como nos constituímos nesse mesmo espaço escolar e o 

quanto de nossa subjetividade e ação no mundo se deve a essa formação. Apenas no 

autoconhecimento, na conscientização do que somos, no momento mesmo dessa consciência, é 
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que a ação pode ser significativa e transformadora. Não há, de forma geral, quem não tenha 

experimentado o espaço escolar em nossa sociedade. 

 

Neste ponto a experiência estética nos permite uma visão de percepção das idéias, 

subjetividades e valores que organizam e mantém nossa sociedade. Aqui a experiência estética, 

pela qual o sujeito se forma no mundo, ganha força política, pois ela não se separa do apreendido. 

 

Essa experiência, como um dos fundamentos da formação da educação básica e de 

educadores, propicia a formação integral do sujeito, em contato com os objetos simbólicos da 

cultura, que construída pelos homens, os representa no tempo. Essa convivência é o acesso 

democrático a esses mesmos produtos culturais. 

 

A arte e sua produção, principalmente a arte contemporânea � arte que pouquíssimas 

vezes adentrou o espaço escolar � constitui-se em uma arte conceitual, questionadora em 

diferentes formas de expressão, permitindo-nos a aproximação com a produção e diferentes 

leituras de mundo da época em que vivemos.  

 

Cursos que trabalham com a formação de professores dificilmente tratariam desse 

período. Mas a convivência com a arte que é produzida agora nos permitiria a reflexão dos 

sentidos que estamos construindo para nossa sociedade, nossos valores. Compreenderíamos o 

espírito de nossa época.  

 

Ao tratarmos dos diferentes momentos do processo pedagógico brasileiro consideramos 

que muito se tem feito na busca de uma pedagogia capaz de realizar o sujeito autor e cidadão. 

Esse movimento acentua-se agora, já na dinâmica das discussões sobre o paradigma dominante e 

a emergência possível de novos paradigmas.  

 

Considerando o paradigma que orienta a maioria de nossas escolas, que moldam a 

sensibilidade de alunos e professores, percebemos que ainda não se considera a relação existente 

nesses espaços como também fundamental para a formação integral do sujeito. A subjetividade 

moldada nesse paradigma mantém a prática de hierarquia de saberes e espaços.  



 

72 
 

Na pesquisa que realiza sobre a intersubjetividade nos processos de aprendizagem e 

gestão escolar, Medeiros (2000) analisa diferentes momentos do pensamento pedagógico 

brasileiro, que em constante busca de seu centro, não considera em nenhum momento a 

intersubjetividade como parte integrante e integradora desses processos: 

 
 

No interior do processo pedagógico brasileiro, são apresentados ora professor 

(pedagogia tradicional), ora o aluno (pedagogia nova), ora os meios (pedagogia 
tecnicista), ora os conteúdos (pedagogia histórico-crtica)´como cerne da realização do 

processo pedagógico. O professor como dono do saber, o aluno como centro para o qual 

devem convergir todas as ações desenvolvidas na escola, os meios como viabilizadores 
do processo de ensino-aprendizagem e os conteúdos como mediadores de uma educação 

que se faz dialética e crítica são as prerrogativas básicas dessas tendências pedagógicas, 

as quais desconsideram o potencial das relações intersubjetivas � ponto de intersecção 

entre o professor, aluno e os conteúdos críticos. (p. 43, grifos da autora) 
 
 
 

Uma educação que busca ser significativa, tanto para os educadores como para os 

educandos, é preciso considerar a sensibilidade, que dela já faz parte, mas como aliada na 

construção do sujeito autônomo, autor de sua vida e não para a opressão e para o silêncio. A 

experiência estética ou em uma linguagem artística é um caminho para que o exercício da 

expressividade seja efetivo e libertador para o encontro necessário e fundante com o outro em 

tudo que ele comporta. 
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CAPÍTULO III � ESPAÇO ESCOLAR, ESPAÇO CARREGADO DE SILÊNCIOS 

 

 

 A proposta de pesquisa que aqui se organiza, em que estive como sujeito e objeto, busca 

compreender o papel da subjetividade, mais precisamente, o desenvolvimento da sensibilidade 

para o processo pedagógico. Minhas inquietações e questionamentos sobre a sensibilidade 

emergiram de minha prática como professor, a qual passei a considerar como �conformada� aos 

próprios limites da escola: limites físicos que não consideram os espaços de convívio dos 

educandos, limites intelectuais que não consideram outros saberes que não os escolares. Embora 

a arte faça parte desses saberes, muito de seu poder de provocar questionamentos se perdeu nesse 

espaço, na prática técnica ou por uma expressão sem direção.  

 

 Nesse exercício de escrita, na busca de compreensão do meu objeto de pesquisa, a 

educação escolar, transformou- me também em objeto da própria busca. Uma busca de um sujeito 

que se pretende consciente de sua ação e do seu fazer-se educador. Um exercício da escrita de si 

implicado com a própria pesquisa e com a sua prática de educador, no mesmo movimento em que 

reconhece o outro da relação de aprendizagem como sujeito e também em formação, consciente 

ou não de seu fazer.  

 

 Por ser objeto desta pesquisa o outro na relação de ensino e aprendizagem, o outro que 

também somos nós, a nossa presença como um todo � sentimento e intelecto � deve ser maior. Os 

dados não foram colhidos em relatórios, pois considera-se que a negação silenciosa de um 

convite ou a concordância passiva para uma nova regra pode nos dizer mais do que nos diz as 

respostas a um questionário.   

 

 O fazer do educador se dá na práxis, no fazer/refletir/refazer e nessa ação consideramos a 

ação do outro. Nessa reflexão busquei entender para quê educamos, e se minha ação é mesmo 

intencionalizada. Na interação com o outro, no fazer da educação, é que posso me constituir 

como sujeito, na possibilidade que o outro me oferece é que posso me conhecer e permitir ao 

outro a possibilidade de constituir-se como tal.  
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 A escuta do outro, a escuta sensível, permite ao outro dizer sua palavra. A palavra 

criadora e repleta de possibilidades. No diálogo essas palavras circulam, se entrecruzam e podem 

gerar outra possibilidade para o fazer escolar de uma possível sociedade. �Precisamente por isto, 

ninguém pode dizer a palavra verdadeira sozinho, ou dizê-la para os outros num ato de 

prescrição, com o qual rouba a palavra dos demais.� (FREIRE, 1974, p. 92) 

 

 A educação em um espaço escolar não é apenas função do professor, é preciso considerar 

educadores todos os que participam desse espaço, todos os que estão direta ou indiretamente 

envolvidos com o processo pedagógico � professores, coordenadores, orientadores pedagógicos, 

diretores � todos são portadores de suas palavras, as possibilidades de ações devem ser 

partilhadas, com todos os implicados, para que o fazer da educação possa ir além do instituído. 

Nesse ponto há que se refletir com as concepções de Freire (1974): 

 
 

Por isto, o diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é o encontro em que se 

solidariza o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser transformado e 

humanizado, não pode reduzir-se a um ato de depositar idéias  de um sujeito no outro, 
nem tampouco tornar-se simples troca de idéias a serem consumidas pelos permutantes. 

(p. 93) 
 
 
 No diálogo se revela a característica fundamental do humano, a criatividade. Sujeitos 

libertos do instituído e implicados com seu fazer de educadores é que podem estabelecer um 

verdadeiro diálogo, encontro de homens que refletem sobre seu fazer no mundo e para o mundo. 

Buscamos, no espaço escolar, o diálogo que considere e reflita sobre as experiências e propostas 

e não sobre hierarquias e poderes. A necessidade da construção desse espaço é enorme. E mais 

urgente é que o professor acredite que é o autor de suas próprias escolhas, de seu fazer de 

educador, buscando valorizar sua profissão em descrédito social, que termina por ter uma 

aceitação calada desse mesmo professor. 

 

 Quando aqui escrevo sobre o sujeito, trato de uma pessoa implicada, envolvida em 

determinada realidade em um espaço e tempo determinados. Sujeito que se autoriza como tal e 

envolvido participa da ação de construção, transformação ou até mesmo manutenção dessa 

mesma realidade. 
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 Esse sujeito que se autoriza como autor, consciente da realidade e que nela se percebe 

como inacabado é o que precisamos como educador. Educador que fale sua palavra nascida da 

força de se constituir educador e que percebe que essa �revelação� cobra posicionamentos, que é 

impossível ser neutro como educador, como sujeito, e é esse posicionamento que se transforma 

em ato de educar com significado, ato de transformar a si e ao outro. 

 

 Quando Freire escreveu sobre a �Educação Bancária�, que pensava o educando como 

recipiente do conhecimento que estava no professor, não preconizava a construção de uma 

educação, que se constituiria de retalhos, tratando o conhecimento de forma fragmentada e 

apartada da realidade.  

 

 Dar voz a educandos e educadores é recuperar a percepção do mundo, a compreensão da 

diversidade que nele existe e no qual estamos inseridos em um processo de formação social, 

histórico e cultural, um mundo de conhecimento construído pelo agir do homem. Nesse 

movimento, educandos e educadores, dotados de palavra, que é ato criativo, ato de transformar o 

entendimento do mundo e que é também ato político e vivo. Palavra, que lavrada por esses 

sujeitos, carrega a força da subjetividade de cada um e os objetiva a �ser mais�. 

 

 Na proposta deste trabalho, buscando compreender a influência da sensibilidade em 

minha aprendizagem, com o auxílio da abordagem de história de vida e formação, fazendo a 

reflexão sobre a prática de educador e de quando se constituiu a subjetividade que permitiu a 

objetivação dessa prática de educador, foi possível iniciar um processo de conhecimento de 

minha prática. Quais foram as influências que tive, pessoas, acontecimentos, descobertas e como 

interferiram na minha formação de professor de uma determinada �disciplina curricular�. 

Insatisfeito com essa realidade busquei compreender como me conhecer, consciente de que por 

meio dessa compreensão,  poderia transformar uma prática sem sentido, à qual, provavelmente 

corresponderia uma aprendizagem também sem sentido por parte dos alunos, em um movimento 

de autorização e de construção de uma prática consciente e autônoma.  

 

 No processo de pesquisa, ao mesmo tempo em que atuava como educador, tornei-me 

objeto de minha própria pesquisa. Sujeito-objeto que pesquisa a formação precedente, que a 
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atualiza para significar o presente. Um exercício de imaginação nos cria como personagem de 

nossa própria história, para podermos nos compreender, compreender nossa prática e nossa 

formação. Imaginamos o que faríamos da mesma forma e o que mudaríamos. Um exercício de 

possibilidades para ser um educador de uma nova escola. Escola onde educadores dialogam sobre 

suas práticas, sócio e historicamente situadas. Uma gestão que dialoga com essas práticas e com o 

próprio fazer de gestão e administração. Um diálogo capaz de ultrapassar o silêncio que se 

instalou nesse espaço. As vozes que aí desejam atuar são muitas. É preciso a sensibilidade que 

considera o outro, em toda a sua formação, para a construção de um processo educativo 

significativo.  

 

 A sensibilidade, parte formadora do sujeito, foi durante muito tempo desacreditada por 

uma ciência racional, que buscava a neutralidade do pesquisador e o controle do objeto. Sua 

ausência muito interferiu nos processos de ensino e aprendizagem. No espaço escolar o ensino 

baseava-se em verdades da ciência que não eram contestadas. Essa forma de ensino 

�domesticava� a curiosidade e o desejo dos alunos.  Com as novas perspectivas da ciência, com a 

incerteza dos fenômenos, mudanças provocadas pelas pesquisas do átomo e tantas outras, surge 

uma nova visão de pesquisador. O novo olhar considera o objeto afetado pelo sujeito e o sujeito 

afetado por esse objeto. O olhar do pesquisador �constitui� o seu objeto de pesquisa.  

 

 Essa nova forma de compreender o conhecer, de se relacionar com o objeto, o �recorte� 

do mundo que nosso olhar constrói, tem influenciado o pensamento sobre a educação escolar. 

Como foi mencionado anteriormente, os paradigmas moldam nossa forma de compreender o 

mundo. Essa forma de pensar o conhecimento libera educadores e educandos do previsível, do 

rotineiro. Essa é a possibilidade de criação de um sujeito ativo da educação, buscando novos 

caminhos em que se considera o desejo, os medos, os erros como possibilidades. 

 

 Não se trata de fugir da realidade, o instituído não nos abandona, mas sabendo-se que este 

pode ser mudado e, que justamente por estar assim, não permanecerá. A sensibilidade é que nos 

permite compreender o que foi, o que está sendo e que pode nos dar força e coragem para projetar 

o que queremos que seja. 
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 O conhecimento produzido a partir dessa nova forma de compreender a relação entre o 

sujeito que conhece e o objeto/realidade que se busca conhecer, vem transformando a forma 

como pesquisadores realizam seus projetos.  

  

A forma de produção de conhecimento dominante até o século XX organizava-se a partir 

de um pesquisador/observador distanciado de seu objeto para não influenciá-lo. Esse pesquisador 

era neutro, não atendia a interesses que não fossem os da própria ciência.  Seu trabalho tinha 

como base dados confiáveis e que pudessem ser controlados.  

 

A pesquisa-ação que busquei compreender no momento de realização deste trabalho 

transforma o sujeito da pesquisa em objeto de seu próprio projeto. Aquele que implicado com a 

realidade quer construir novo conhecimento. A constituição e a implicação do sujeito com o seu 

objeto transformam-se em elementos da pesquisa. A distância do objeto é necessária, mas não se 

afasta por demais do sujeito, pois é ele próprio, também objeto de sua reflexão. 

 

A pesquisa-ação quer a implicação do sujeito, sua participação em determinada situação 

em que se inseriu. Seu objeto constantemente se confunde com o seu fazer de participante da 

pesquisa. O que se propõe é a produção de um conhecimento que surja na própria ação do 

pesquisador e do grupo do qual participa. A participação do pesquisador na realidade a ser 

pesquisada visa o levantamento de problemas, a escuta desses problemas, escuta sensível para o 

que nem sempre é dito.  

 

Com os problemas postos pelo grupo, de forma dialogada ou apenas percebidos pelo 

pesquisador, abre-se o espaço para que o próprio grupo encontre possíveis formas de solução para 

o que lhe afeta. Essas soluções devem surgir do consenso, do diálogo. Esse é o espaço, espaço 

escolar no caso da pesquisa, espaço do diálogo, espaço de busca de uma responsabilidade e uma 

autonomia no processo de elaborar e propor soluções para que o grupo as assuma como propostas 

possíveis de serem realizadas. É um processo que acontece na relação intersubjetiva dos que dela 

participam.  

 

 



 

78 
 

3.1 Pesquisa-Ação ou como se pode ouvir o silêncio 

 

 

�... O guerreiro de pedra jazia no chão, no mesmo lugar onde caíra 

com o lento apodrecer das tiras de  couro da sua cama. E aquele lugar 

que fora povoado e verde, era agora um deserto. Mas isso ele não 

sabia. Sabia com súbita clareza, que estava aprisionado dentro de si, 

sozinho, vivo caroço de dura fruta. E que talvez ninguém viesse 

devolvê-lo ao sol. Então, para não estar só, pôs-se a cantar.� 

                (Marina Colasanti, Como cantam as pedras)  

 

 

Para o espaço instituído da educação escolar, a escuta sensível pode permitir o surgimento 

de uma escuta dialógica e dialética. Para a gestão escolar essa é uma oportunidade de se 

reaproximar do fazer próprio da educação, o fazer pedagógico. A possibilidade do encontro, no 

estabelecimento do diálogo, espaço de fala, mas principalmente de escuta do outro na sua 

complexidade dinâmica. Ouvir mesmo quando parece que nada há para ser dito ou que tudo já foi 

dito. 

 

 Ao pensarmos a gestão escolar logo pensamos a rede burocrática que essa atividade 

envolve, os seus afazeres de administração e organização. A ordenação de tarefas, prazos, 

eventos, relatórios entre tantas outras atividades que a separam do fazer pedagógico.  

 

 No espaço escolar, espaço real em que sujeitos concretos realizam seus afazeres e suas 

práticas, lugar em que me encontro implicado. Lugar que comporta o outro, que pode não 

corresponder às minhas expectativas, procuro a minha voz, autoria do eu mesmo, que precisa do 

outro para se constituir, por meio da pesquisa-ação e da escuta sensível, interferindo nos espaços 

de reunião, buscando a participação dos professores e provocando suas sensibilidades para que 

pudessem lançar suas vozes transformando o espaço escolar em espaço de ação, de participação 

desses sujeitos. 

 

 A gestão sensível, com o reconhecimento da intersubjetividade no processo pedagógico, 

como aponta Medeiros (2000), é perceber esse processo �como uma ação que se realiza na rede 
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democrática da comunicação.� (p. 45). Em outras palavras, é a oportunidade da constituição de 

uma coletividade de sujeitos ativos comprometidos com o fazer pedagógico.  

 

Quando nos propomos a analisar o processo pedagógico de um grupo constituído e,  por 

intermédio de nossa observação, buscamos formas de intervenção para alterarmos uma situação 

que consideramos inadequada para a relação educadores e educandos, precisamos ter claras as 

abordagens e concepções de educação que nos darão sustentação. Muitas vezes nossas ações são 

organizadas a partir de nosso lugar de ver e esquecemos que essa realidade é composta por 

diferentes sujeitos com diferentes formações. Nossa sensibilidade precisa estar atenta para que 

não consideremos o nosso olhar como o único capaz de visão �clara e distinta�. 

 

 A palavra não pode ser somente um objeto de observação dos pesquisadores ou de 

gestores dessa relação de formação de professores. A palavra pode ser dita para provocar o 

encontro de sujeitos que buscam a autoria, que querem uma prática consciente. Somente gestores 

que buscam a construção de um espaço democrático para que as decisões fundamentais do 

processo pedagógico surjam de um consenso, através da sensibilidade, podem ouvir o não dito, o 

pesado que a alma carrega e oculta. Esses silêncios precisam ser quebrados para que se possa 

ouvir a palavra viva. Palavra transformadora do sujeito que a diz e possível transformadora de 

seu fazer no mundo. 

 

 O que relato a seguir são alguns momentos de minha prática participando da gestão 

escolar. Durante vários anos nunca tivemos um processo de formação de educadores na própria 

instituição ou reuniões pedagógicas para tratarmos de temas pertinentes ao fazer pedagógico, 

propriamente dito. Em nossas reuniões, que ocorriam três ou quatro vezes ao ano, tratávamos dos 

problemas dos alunos referentes à indisciplina, às médias e à forma como agiríamos para que eles 

tivessem ou pudessem ter essas médias. Nessas reuniões poderiam ainda ser discutidas as 

exposições que ocorreriam durante o ano ou as reuniões de pais, mas quando havia uma 

coincidência de calendário. 

 

 A partir do ano de 2008, passamos a nos reunir com mais frequência com o objetivo de 

participarmos de decisões conjuntas, como estabelecer regras comuns para o funcionamento 
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escolar e das relações de ensino-aprendizagem. Logo após esses encontros, com vistas à 

formação continuada de educadores em serviço, a direção começou a organizar reuniões que 

passaram a ocorrer uma vez por semana com duração de uma hora. 

 

Como parte da proposta de que a sensibilidade seja levada em conta no processo de 

formação dos professores, possibilitando o auto-conhecimento e a consciência das inter-relações 

estabelecidas no grupo e que são fundamentais para a realização de educadores, como 

profissionais que principalmente tratam da formação do outro, busco alguns dos momentos 

dessas reuniões em forma de relatos que compõem a nossa pesquisa. Foi a partir desses encontros 

que pude perceber o silêncio existente entre as falas dos agentes ou atores (que ainda buscam se 

tornar autores de seus fazeres de educadores) e refleti sobre a minha própria formação como 

professor e o quanto estava preparado para ser coordenador. Nesse caminho pude perceber 

também a grande desvalorização que a pedagogia sofre, até mesmo por parte dos professores.  

 

Existe, mesmo que não se explicite, no espaço escolar, uma hierarquia de componentes 

curriculares. Os próprios alunos definem suas prioridades tais como Física ou Matemática no 

Ensino Médio e, Matemática e Língua Portuguesa no Ensino Fundamental. Uma valorização dos 

professores do Ensino Médio e um esquecimento dos professores da Educação Infantil. Pude 

constatar essa realidade com a presença dos professores de Educação Infantil e Fundamental I na 

sala dos professores. Esses professores passaram a frequentar a sala dos professores 

recentemente. Nunca houve uma curiosidade ou preocupação de saber porque isso ocorria e 

muitas outras coisas do gênero, que não são discutidas e nunca são explicitadas. Estar juntos, 

nesse caso, é mesmo uma questão de espaço.  

 

Há uma grande dificuldade de organização dos professores como profissionais da área de 

educação. A própria organização dos trabalhos é uma das maiores dificuldades da constituição de 

um grupo forte e participativo. Interesses particulares, uma formação pouco consistente na área 

pedagógica, falta de humildade que reconheça as dificuldades enfrentadas no fazer diário são 

partes dos obstáculos à constituição do grupo de educadores. 
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Outra dificuldade relativa aos encontros de formação profissional é que o professor 

perceba esse espaço como um lugar para a discussão do fazer do educador e não para receber 

orientações ou �receitas� para o trabalho em sala de aula. A possibilidade de autoria do seu fazer 

como educador não é percebida pela maioria dos professores. Uma dificuldade maior ainda é o 

material pedagógico, a apostila, que já traz os conteúdos prontos e que muitas vezes são seguidos 

na organização dos planejamentos. É ao mesmo tempo uma segurança para muitos professores 

que não precisam criar suas estratégias porque devem cumprir a apostila e uma amarra que os 

limita no conteúdo já preparado. Se não houver uma disposição do professor os conteúdos das 

apostilas seguem como �única verdade� para os alunos. 

 

Os momentos de formação continuada ou formação em serviço são momentos de grande 

riqueza para a formação profissional de educadores, profissional no sentido do fortalecimento de 

um grupo que inexiste como tal, sem expressão política ou unidade de objetivos que não 

consegue alterar a rotina já burocratizada de trabalho.  

 

O recurso de conhecer-se, no ato da reflexão da própria formação e da prática de 

educador, forma de autorizar-se, reconhecer-se como autor da prática de educador diante de 

erros, acertos, indecisões, imprecisões, considerando a intersubjetividade, parceria com seus 

companheiros de trabalho, alunos e comunidade, pode fortalecer uma possibilidade de 

interferência em uma situação instituída. O exercício de reconhecer-se no inconcluso é o único 

sentido de participar de encontros ou cursos de formação continuada. Para uma formação 

consciente e uma ação intencionada, o que se propõe é um refletir constante na interação com a 

comunidade da qual se faz parte.  

 

A reflexão sobre a prática do sujeito como educador deve relacionar-se constantemente 

com a prática do conjunto de educadores, um movimento constante do indivíduo para o grupo e 

do grupo para a reflexão particular. A troca de experiências, o debate sobre as práticas e teorias 

que as fundamentam, a reflexão conjunta, mantendo o movimento inter e intra-subjetivo 

fortalecem o fazer-se educador. 
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Quanto tratamos desse movimento intersubjetivo e intra-subjetivo pensamos em uma 

educação escolar que considera a formação integral do sujeito. Considerando como elementos 

principais dessa formação o conhecimento científico-técnico, o filosófico, o artístico-estético e o 

espiritual. Formação que pode permitir a formação real do sujeito, cidadão, autor de sua prática, 

constituindo-se em um contexto histórico e social, com uma prática intencionalizada. 

 

Esse movimento insere-se no pensamento de Freire (1974) de que o diálogo permite o 

reconhecimento do outro no seu inacabamento e na busca de ser mais. É o diálogo que nos dá 

esperança do encontro de homens verdadeiros que partilham sonhos, no caso da educação, de 

uma escola que produza sentido para a vida dos que dela participam. �Se o diálogo é o encontro 

dos homens para Ser Mais, não pode fazer-se na desesperança. Se os sujeitos do diálogo nada 

esperam do seu quefazer já não pode haver diálogo. O seu encontro é vazio e estéril. É 

burocrático e fastidioso.� (p. 97) 

 

A partir dos pressupostos do autor tocamos em um ponto fundamental para a educação em 

qualquer campo: é o encontro dos homens. Encontro para troca, para aprendizagem. O 

burocrático, a ação estratégica não permite esse encontro. Se atendermos à lógica do mercado, da 

aplicabilidade de cada conhecimento ou o pragmatismo educacional, não teremos espaço para a 

construção do sujeito integral no contexto escolar. Essa desesperança atinge também o educador 

que pouco questiona sua formação e o porquê da sua ação. 

 

 

3.1.1 Mostra Cultural: da resistência dos professores e minha vontade de conhecer 

 

 

Buscando o sentido da prática de educador, professor de História, que queria compreender 

a construção de sentido por parte dos alunos e da própria prática da comunidade escolar, 

questionando essa mesma prática e já pensando a arte como possibilidade de recuperar o sentido 

desse fazer, pois que permite a imaginação do que foi, relacionando com o que é e o que poderá 

ser, buscando a sensibilidade de uma época, fui provocado por uma Mostra Cultural que tinha 

como principal objetivo o trabalho interdisciplinar. A novidade para essa escola em que eu 
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trabalhava e onde foi realizada a pesquisa, era a participação da disciplina Arte em todos os 

prováveis projetos que surgissem.  

 

Essa proposta foi realizada no início do ano de 2007. A proposta foi feita para 28 

professores do Ensino Fundamental II e Ensino Médio. A partir do tema �Para amanhã ser�, os 

professores deveriam desenvolver propostas de projetos elaborados juntamente com os alunos das 

salas das quais os professores seriam indicados como coordenadores. E o aspecto positivo era que 

todos os componentes curriculares deveriam trabalhar com Arte. 

 

A escola, da qual trata este trabalho, sempre teve como marca dessa disciplina, o ensino 

de diferentes técnicas como mosaicos, colagens, desenho geométrico, entre outras. Desta vez a 

preocupação estava, além da técnica e dos materiais que seriam utilizados, na expressividade dos 

alunos e também dos professores, coordenadores, da própria instituição e da comunidade que a 

formava. 

 

Esse era um momento de mudança. A proposta foi feita por duas novas professoras de 

Arte em uma reunião no início do ano, no mês de fevereiro. Os professores deveriam elaborar as 

propostas de trabalho juntamente com as salas em que eram coordenadores e entregá-las até o 

mês de junho. As propostas seriam encaminhadas para as duas professoras que discutiriam a 

possibilidade de realização dos projetos com os professores. 

 

Os professores receberam sugestões de temas a partir da proposta �Oito jeitos de mudar o 

mundo�, projeto da Organização das Nações Unidas � ONU. O tema a mim sugerido foi �Fome�. 

Fiz a proposta para os alunos do primeiro ano do Ensino Médio do tema lançando a pergunta: 

�Fome de que?�. Surgiram várias respostas como fome de amor, fome de educação, fome de 

conhecimento, fome de liberdade, fome de vida, entre outras. Todos foram orientados para a 

pesquisa do tema e outros temas relacionados ao tema maior.  

 

Como forma de montagem das propostas de trabalho sugeri instalações, proposta de 

interferir no espaço escolar como forma de provocar questionamentos e incômodo. As propostas 
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foram organizadas e entregues para a coordenação. Começaríamos a montagem em agosto para 

expor em outubro.  

 

No mês de setembro, ocorreu a terceira reunião pedagógica em que estiveram presentes 

todos os professores do Ensino Fundamental II e Ensino Médio, envolvidos na montagem da 

Mostra Cultural. A coordenação pedagógica questionou sobre as propostas de trabalho e o 

andamento das mesmas, pois apenas cinco foram entregues. Os professores argumentaram que as 

professoras de Arte não orientaram como seria esse trabalho. A proposta original foi relembrada. 

A orientação viria após o projeto elaborado em sala pelos alunos e professor. Houve um 

constrangimento geral e uma tentativa de cancelar a Mostra Cultural ou adiá-la. A coordenação 

manteve o calendário da Mostra, mas o clima no final do ano ficou tenso. Terminado o ano as 

duas professoras deixaram a escola e esse evento, que era realizado todos os anos, deixou de 

existir. 

 

Busquei entender o que de fato ocorreu: resistência as duas professoras novas na escola ou 

à proposta de trabalho com arte? O que mais dificultou o trabalho? Foi a proposta com a arte ou 

com os oito jeitos de mudar o mundo? As duas propostas, fora do trabalho rotineiro, exigem um 

olhar diferenciado para o mundo, para a sociedade. Por que somente no mês de setembro quando 

questionados é que os professores se manifestaram contrários à Mostra?  Por que, percebendo a 

não entrega dos projetos a coordenação não procurou saber o que estava ocorrendo? Seria a arte, 

como elemento de participação de cada projeto, o �inibidor� das propostas de trabalho ou ela foi 

simplesmente desconsiderada?   

 

 

3.1.2 Proposta de um novo projeto: Formação Continuada 

 

 

Como proposta de mudança e constituição de uma equipe pedagógica consistente e coesa, 

a direção propôs como projeto encontros semanais de formação continuada com a participação de 

professores do Ensino Fundamental II e Ensino Médio, coordenadores e direção. Os encontros 

dos segmentos ocorreram em dias e horários diferenciados. 
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Essa proposta foi elaborada pela equipe diretiva, constituída pela direção, serviço de 

orientação religiosa, coordenação pedagógica, orientação pedagógica e serviço de psicologia. 

Esse deveria ser um espaço de fala para os educadores, espaço para propostas e decisões, para 

constituição dos educadores no espaço de trabalho e formação. 

 

O primeiro encontro do ano letivo contou com a participação dos trinta e oito professores 

de todos os segmentos da escola. Esse encontro ocorreu no salão de eventos da escola, os 

professores sentaram-se em círculo juntamente com a equipe diretiva. A proposta inicial foi o 

levantamento de problemas percebidos pelos professores e uma cobrança já feita por eles: o 

estabelecimento de regras para o funcionamento da escola. �Mais importante que o 

estabelecimento dos acordos ou regras era fazer circular a palavra� essa foi a fala do psicólogo, 

quando perguntei sobre a reunião. 

 

Embora houvesse desentendimentos sobre algumas regras como namorar ou não no 

espaço escolar, usar celular, uma professora destacou que esse era um momento histórico: �Já 

estou aqui há vários anos e nunca houve uma abertura para propormos, votarmos ou qualquer 

outra coisa, é um momento que deve tornar-se prática permanente�. Uma abertura, talvez não 

conquistada, mas sentida pela própria direção como necessária para realizar ou sair do 

descompasso em relação às mudanças ocorridas na forma de compreender as novas relações 

sociais, econômicas e culturais que uma instituição confessional muitas vezes não percebe ou não 

acompanha. 

 

 

3.1.3 O processo de conhecer-se e implicar-se, busca por mudanças 

 

 

Para o projeto de pesquisa busquei a pesquisa-ação, como forma de compreender as 

dificuldades para a sensibilidade e as experiências estéticas como conhecimento e prática do 

espaço escolar. A pesquisa-ação afasta-se do modelo de pesquisa tradicional, não busca controlá-

lo nem mensurá-lo através de experimentos controláveis. O imprevisível, a incerteza e o 

imensurável fazem parte desse processo de pesquisa. O pesquisador aqui está implicado com seu 
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objeto, confunde-se com ele várias vezes e deve a partir dele propor formas de mudança, 

momentos de reflexão para que decisões possam ser tomadas pelo grupo o qual pesquisa: 

�Portanto, ao falar de pesquisa-ação, falamos de uma pesquisa que não se sustenta na 

epistemologia positivista, que pressupõe a integração dialética entre o sujeito e sua existência; 

entre fatos e valores; entre pensamento e ação; e entre pesquisador e pesquisado. (FRANCO, 

2005, p. 488) 

 

Na pesquisa-ação não existe a possibilidade do sujeito-pesquisador manter-se distante do 

seu objeto de pesquisa, uma forma de pesquisa que nos permite repensar contra o paradigma que 

considera tudo como objeto, mesmo o outro, sujeito da pesquisa, incluindo os alunos, objetos da 

educação escolar: 

 

Desde sua origem, a pesquisa-ação assume uma postura diferenciada diante do 
conhecimento, uma vez que busca, ao mesmo tempo, conhecer e intervir na realidade 
que pesquisa. Essa imbricação entre pesquisa e ação faz com que o pesquisador, 

inevitavelmente faça parte do universo pesquisado, o que, de alguma forma, anula a 
possibilidade de uma postura de neutralidade e de controle das circunstâncias de 

pesquisa. (FRANCO, 2005, p. 490) 

 

 

Nesse momento, já como coordenador, pude participar da organização dos outros 

encontros semanais. Os temas eram sugeridos pela direção e coordenação e ao longo dos 

encontros pelos professores. Sugeri alguns temas e participei do desenvolvimento de vários deles. 

A minha preocupação para a sugestão dos temas e para a organização dos encontros esteve 

sempre ligada à formação do professor como profissional da educação que valoriza e respeita seu 

fazer de educador.  

 

O conhecer-se, saber de sua formação como indivíduo, profissional e mais o que seja nos 

prepara e fortalece para o encontro com a coletividade, para aceitar o outro na sua diversidade. 

Para isso é necessário treino, exercício de nosso olhar, de nossa sensibilidade. As propostas 

traziam essa preocupação, na tentativa de um jogo constante entre o que está fora e o que está 

dentro. Dessa forma é possível pensarmos todos os interesses e a implicação de pesquisador e 

pesquisados: 
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A pesquisa-ação obriga o pesquisador de implicar-se. Ele percebe como está implicado 

pela estrutura social na qual ele está inserido e pelo jogo de desejos e de interesses de 

outros. Ele também implica os outros por meio de seu olhar e de sua ação singular no 

mundo. Ele compreende, então, que as ciências humanas são, essencialmente, ciências 

de interação entre sujeitos e objeto de pesquisa. O pesquisador realiza que sua própria 

vida social e afetiva está presente em sua pesquisa sociológica e que o imprevisto está no 

coração da sua prática. (BARBIER, 2002, p. 14) 
 
 

Podemos, nesse momento, pensar que a pesquisa-ação propõe uma ação, decisão tomada 

em conjunto no e com o grupo pesquisado. O grupo levanta os problemas no próprio espaço de 

pesquisa, na busca de ações que possam provocar mudanças para a situação que ali se 

estabeleceu. Provoca um movimento de reflexão constante, do grupo para o individual e do 

individual para o grupo, na construção de uma ação consciente e reflexiva.  

 

 
3.2 Relatos dos encontros semanais 

 

 

Na continuidade do projeto de formação continuada, participavam do grupo dezoito 

professores que atuavam no Ensino Fundamental II � sendo que alguns atuavam também no 

Ensino Médio � além da coordenação, da qual faço parte, orientação educacional, e em muitos 

momentos, a direção e a vice-direção também estavam presentes. Os encontros ocorriam todas as 

segundas-feiras das 12 horas às 13 horas.  

 

Uma parte da pesquisa eram os relatos feitos durante esses encontros. Vale ressaltar que 

entre o anotar e o dialogar, alguns se perderam. A outra parte das anotações constituiu-se das 

percepções que permaneceram posteriores aos encontros, e por isso, foram separadas do corpo do 

trabalho.  

 

 

3.2.1 Primeiro encontro: expectativas e dúvidas 

 

 
Estava ansioso com esse encontro com os professores, não sabia como reagiriam às nossas 

propostas. Todos os professores participaram. A recomendação constante da direção era a 
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formação de uma equipe de trabalho. Não gosto da palavra equipe, lembra jogos, competição e 

depois dos jogos, nada mais. Nesse primeiro encontro semanal as perguntas que o nortearam 

foram sobre o próprio espaço: qual a finalidade desse espaço de encontros para a formação 

continuada? Qual a expectativa do grupo? O que deve ser e o que não deve ser esse espaço de 

formação continuada? 

 

A discussão trouxe vários temas, entre eles, o de ser esse um espaço para trocas de 

experiências, de socialização de propostas de trabalho, tanto das que deram certo e também 

aquelas que não deram bons resultados. Novamente a intenção era fazer circular a palavra e 

implicar o professor com o seu fazer de educador. Alguns professores argumentaram que esse 

espaço não deveria ser apenas um espaço de avisos ou recados da direção ou coordenação, mas 

para a formação. A queixa era das professoras de Língua Portuguesa dos sétimos, oitavos e nono 

anos. Outros professores concordaram com elas. A professora de Língua Portuguesa do sétimo 

ano levantou a questão do pouco tempo que os professores tinham para partilhar ou planejar 

atividades ou projetos e que isso era necessário para um bom trabalho. Nesse encontro a 

orientação pedagógica apresentou as agendas de ocorrência e de tarefas, parte importante para 

comunicação com os pais sobre as atitudes dos filhos na escola.  

 

Para o encontro seguinte combinamos que o professor de Educação Física, componente 

curricular que pouco participa das discussões sobre ensino e aprendizagem, faria uma 

apresentação nos dando a dimensão desse componente curricular e suas aplicações. 

 

 

3.2.2 Segundo encontro: um corpo pouco evidente 

 

 

Novamente todos os professores estavam presentes. Alguns chegaram atrasados mais de 

dez minutos. Como forma de provocação trouxe dois DVDs do filme �Escritores da Liberdade� 

para que os professores assistissem e em um encontro que  combinaríamos,  discutiríamos o  

filme.  
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Como combinado, o professor de Educação Física fez sua apresentação. Destacou a visão 

do corpo em diferentes épocas. Embora tenha traçado uma linha clara sobre o corpo e os 

determinantes que buscam moldá-lo, não provocou grande interesse dos professores. As 

professoras de Matemática e de Ciências conversaram praticamente durante toda a apresentação. 

Penso que era um conhecimento que deveria ser incorporado aos conhecimentos tradicionais da 

sala de aula e, no entanto, os que não estavam conversando não pareciam mais interessados. 

 

A intenção de trazê-lo estava em abrir caminho para os conhecimentos corporais, 

sensíveis que é também o caminho da sensibilidade estética. Ele destacou em sua apresentação os 

objetivos do ensino de Educação Física, que além de trabalhar o conhecimento físico-motor, 

trabalha o cognitivo e o sócio-afetivo. �Quando ensino acredito que há uma forma de aprender. 

Posso brincar com os alunos, como todo mundo fala, mas posso ensinar mesmo nas aulas 

recreativas, posso trabalhar as dificuldades de movimento e de relacionamento�.  

 

No questionamento dos professores não fazia muito sentido o que ocorrera nesse 

encontro. No fechamento alguns manifestaram que gostavam das aulas de Educação Física 

quando alunos, porque jogavam ou participavam de campeonatos, mas não sabiam como isso 

afetava o trabalho em sala de aula. O professor de Educação Física comentou que estar bem 

fisicamente colabora para estar bem no emocional ou aguentar outros �baques� que a vida 

proporciona.  

 

Durante a apresentação do professor, algumas professoras, que ocupavam a segunda 

fileira de cadeiras, conversaram durante boa parte do encontro, riam muito, o que me incomodou, 

afinal o professor estava realmente apresentando o que acreditava para a formação de seus 

alunos.  

 
 

3.2.3 Terceiro encontro: a rotina 

 

 
Os encontros passaram a ter um momento de comunicados e levantamentos de problemas 

por parte dos professores e da equipe diretiva. A professora de Geografia trouxe o problema dos 
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alunos com dificuldades de aprendizagem, com Transtorno de Déficit de Atenção com 

Hiperatividade � TDAH � ou outros comprometimentos. As perguntas feitas a partir daí foram na 

direção de como trabalhar com esses alunos em sala de aula e não deixar de trabalhar com os 

outros. A professora de Matemática dos nonos anos levantou o problema das atividades que 

tinham valor de nota e as provas trimestrais perguntando como elas deveriam ser feitas. A 

professora de Arte e a coordenadora do Ensino Fundamental I, como haviam feito curso de 

extensão sobre distúrbios de aprendizagem, deram algumas orientações e, por sugestão da 

professora de Geografia e Língua Portuguesa do nono ano, o próximo ou outro encontro poderia 

ser sobre esse tema. Todos concordaram. Combinamos que elas fariam um trabalho para atender 

essa dificuldade em sala de aula. 

 

Nesse encontro foi levado pela direção e orientação pedagógica o problema das tarefas e 

pesquisas. As aulas estavam em andamento e os pais percebiam que as tarefas eram poucas e 

nenhuma pesquisa. A direção queria saber se isso correspondia ou era apenas uma queixa dos 

pais. As professoras de Matemática disseram que sempre há tarefas, não é possível aprender 

Matemática sem exercícios. As duas professoras afirmaram que sempre passam tarefas da 

apostila e listas de exercícios de fixação. As professoras de Português também disseram que 

sempre há muitas tarefas. O professor de História argumentou que sempre indica leituras dos 

capítulos, mas nem sempre consegue passar tarefas.  

 

Foi lembrado pela direção que no início do ano foi sugerido um dos cantos da lousa para 

anotar tarefas, pesquisas ou o que se trabalhava em aula. Após anotar no quadro o professor 

deveria verificar se um dos alunos anotou na agenda da sala. Anotar na agenda da sala permitia 

que o professor de informática passasse a informação para o site. O que nem sempre acontecia ou 

porque ele estava em sala de aula quando as agendas eram recolhidas ou havia terminado seu 

horário. Diante das perguntas alguns responderam que sim, a maioria não respondeu, apenas 

anotaram o que foi falado. Foram sugeridas várias formas de agendar as tarefas, combinados de 

quem recolheria as agendas, quem colocaria no site, organizando os dias e horários. Combinamos 

para a semana seguinte o debate sobre �Escritores da Liberdade� e terminamos o encontro. Nesse 

encontro com a direção a conversa durante as discussões praticamente não existiu como no 

anterior. 
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3.2.4 Quarto encontro: como se constrói a liberdade? 

 

 Combinamos para esse encontro o debate sobre o filme �Escritores da Liberdade� 

(Freedom Writers /2007). Ao começar o encontro relembramos o filme, uma narrativa rápida da 

jornada da jovem professora de Língua Inglesa que encontra uma realidade adversa, jovens 

violentos e sem perspectivas para o futuro e a burocracia insensível da organização escolar. Nesse 

espaço de possibilidades diminutas a professora vai aos poucos se firmando como tal. Após aos 

diferentes comentários sobre o filme, fiz a seguinte pergunta: qual pergunta teria feito a 

professora quando se deparou com a realidade da escola em que foi trabalhar?  

 

 O professor de Educação Física respondeu: �onde eu fui me enfiar�.  Uma das professoras 

de Língua Portuguesa respondeu que a primeira coisa que ela deve ter perguntado era se ela 

acreditava ser mesmo professora, se acreditava na educação. E como ela respondeu positivamente 

teve força para enfrentar o que veio pela frente. Há uma pausa grande entre as falas. Como nos 

encontros anteriores alguns professores nunca falam. O professor de História respondeu que não 

sabia bem o que ela deve ter perguntado, mas que a ação dela, insistente, foi capaz de transformar 

o grupo. Para a professora de Ciências o que ela perguntou foi o que realmente tem valor na vida. 

Todos os anos a gente começa e não sabe o que vem pela frente, é uma surpresa, mas a gente não 

pode esquecer o papel da escola, a gente tem o conteúdo para trabalhar. Penso que o que ela quis 

dizer não é a questão do conteúdo em si, mas é não deixar de fazer o que é preciso fazer: ensinar. 

Outra professora de Língua Portuguesa respondeu que nós temos os conteúdos para trabalhar, 

mas desde o planejamento não podemos esquecer a realidade do aluno, para que ele consiga 

aprender. Completa a outra professora de Língua Portuguesa: �Como foi que ela conquistou o 

respeito deles? Foi a partir da realidade deles, não desconsiderando o que eles traziam de 

experiência de vida�.  Talvez as falas demorem pela própria desconfiança em um grupo que ainda 

não se constituiu, que não sabe o que o outro pensa ou pensará. A professora de Geografia 

respondeu que ela deve ter perguntado o que era mais importante, a disciplina da escola ou 

ensinar. E ela optou por ensinar, tentou fazer a diferença na vida dos alunos.   

 

 Aparentemente todos assistiram e gostaram do filme. Foram tocados pela luta de uma 

professora para dar sentido à vida de jovens de periferia que �naturalmente� não teriam futuro ou 
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nenhuma realização pessoal como autores de si. Ela teve a sensibilidade para entendê-los no que 

eram, a maturidade para saber quem era ela e poder fazer o que acreditava necessário ser feito. 

Quando o tempo estava terminado fiz as últimas perguntas: qual pergunta devemos fazer para a 

realidade de nossa escola? O que é preciso mudar? Como isso é possível?  

 

 

3.2.5 Quinto encontro: debate sobre TDAH 

 

 

 Não participei desse encontro, mas a orientadora educacional relatou-me que foi muito 

bom para orientação dos trabalhos com os alunos que apresentavam esses transtornos de 

aprendizagem. Houve também um esclarecimento a respeito da legislação para esses casos 

 

 

3.2.6 Sexto encontro: um projeto sobre fotografia 

 

 

 Pensando com desenvolver os encontros de formação continuada, buscando dar sentido à 

prática diária, tanto minha como dos professores, considerando que a sensibilidade é de 

fundamental importância no processo de ensino e aprendizagem, busquei trabalhar com a 

fotografia. Nossos alunos vivem em um mundo que utiliza a imagem para diversos fins, a 

propaganda comercial, as manchetes nos noticiários entre tantos usos. É preciso um olhar e 

sensibilidade treinados para não se deixar levar por caminhos sedutores de uma sociedade 

consumista.   

 

 Com a intenção de provocar a curiosidade e a reflexão sobre o fazer pedagógico, sobre a 

prática em sala de aula, sobre o próprio processo de formação pedagógica e a íntima relação que 

esses processos mantém, busquei a fotografia com objeto imagem desencadeador de discussão.  

 

 Foi apresentada a proposta de trabalho com fotografias para os professores, perguntando 

se eles trabalhavam com esse material. Os professores de História, Geografia e Língua 
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Portuguesa disseram que trabalhavam constantemente. Apresentei cinco fotografias no Power 

Point. Não houve nenhum comentário da minha parte. Lembrava apenas alguns detalhes das fotos 

chamando para uma observação mais atenta: �chão molhado nessa foto� ou �está escrito em 

inglês?�.  Depois de apresentá-las na tela, coloquei no chão cópias de cada uma delas, pedi que 

eles se organizassem em grupos tentando manter uma formação com professores de componentes 

curriculares diferentes. Após organizarem os grupos eles deveriam escolher uma fotografia para 

montar um trabalho com os alunos. Os professores estavam em suspense, não havia muita 

conversa. Olhavam para as fotografias e discutiam nos grupos qual fotografia deveriam pegar. A 

professora de Geografia queria saber se era mesmo para aplicar nos alunos. Uma professora de 

Matemática do nono ano pediu para os membros do seu grupo escolher uma mais fácil. 

 

 Nesse encontro iríamos tratar diretamente da experiência em uma linguagem artística. 

Estava preocupado com a recepção dos professores e ansioso para ver o começo do trabalho.  

 

 O passo seguinte seria a montagem de um trabalho interdisciplinar. Rapidamente os 

professores começaram o trabalho. Andava pela sala observando as discussões, pareciam 

envolvidos e eu ansioso. Logo apareceram os primeiros projetos. Fiquei surpreso, menos de vinte 

minutos. Fizeram as apresentações para os grupos. Um dos grupos formado por uma professora 

de Língua Portuguesa, uma de Espanhol, outra de Informática e uma de Matemática trabalharam 

com uma fotografia de Sebastião Salgado de Serra Pelada. A professora de Matemática comentou 

que foi um castigo ter que trabalhar com uma fotografia com monte de pernas de homens. O 

projeto era mais ou menos o seguinte: a professora de Língua Portuguesa faria uma interpretação 

e produção de texto a partir da foto, a professora de Espanhol traduziria o texto, a professora de 

Informática digitaria os textos com os alunos e a professora de Matemática trabalharia pesos e 

medidas. E todos os outros projetos eram muito parecidos. O trabalho era em grupo, mas os 

produtos eram individuas ou dividiriam a nota no caso de aplicação.  

 

 Interferindo nos projetos, perguntei qual foi a primeira pergunta que os grupos ou 

professores deveriam fazer para o material de trabalho. Todos me olhavam atentos, sentia que 

eles queriam saber o que eu pretendia, uma vez que o projeto já estava feito. Ninguém respondia. 
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Qual a primeira coisa que você precisa saber? Muitas conversas, mas ninguém respondia para o 

grupo.  

  

 A intenção era levantar o questionamento sobre a fotografia como documento. Um recorte 

feito pelo fotógrafo, escolha e expressão deste, recorte no tempo/espaço que traduz a sua visão de 

mundo. E também a fotografia como uma linguagem artística.  

 

 Passei a interferir diretamente nos grupos. Tratavam apenas das leituras possíveis da 

fotografia, o que deveria estar acontecendo. Dizia que era um bom exercício, mas como trabalhar 

para um projeto com esse material? A pergunta que ia fazendo nos grupos foi irritando os 

professores. A professora de Matemática encostando-se à cadeira dizia: �não sei o que é, nem sei 

�prá� quê saber também�.  A professora de Inglês dizia: �perguntar o que?� E estava visivelmente 

nervosa. O que você quer perguntar? O que ela quer lhe dizer? Ela me olha como não entendendo 

nada e eu já não sabia mais se esse era o caminho. A foto era �O funeral de William �Bo Jangles� 

Robinson, New York de 1949. Bo Jangles era negro e sapateador e seu funeral fora retratado com 

muita sensibilidade pelo autor. Nas calçadas apareciam apenas os sapatos das pessoas que 

esperavam passar o funeral. E a professora perguntava: �Por que eles não atravessam?� Para 

quem você tem que perguntar isso? E ela: �Não sei! Para a foto?� Parecia que o caminho poderia 

se abrir. Sim, a pergunta deve ser feita primeiro para o tipo de material que vou trabalhar. Algo 

pode lhe tocar, mas para tornar-se um projeto deve ser questionado. Entreguei para cada 

professor uma biografia do fotógrafo escolhido pelo grupo, uma cópia da foto e uma pergunta: 

como fariam agora o projeto? A professora de Língua Portuguesa disse que não precisaria mudar 

muito.  

 

 Durante a semana, uma das professoras foi encarregada de, sutilmente, me dizer por que 

estavam trabalhando dessa forma, se não seria melhor escolher um texto...No encontro seguinte 

houve uma fala da direção. Essas falas são sempre tratando do andamento da escola, horários, 

desenvolvimento de tarefas etc. Continuando o encontro, sugeri que a partir da contextualização 

das fotografias que os professores fizessem um novo projeto interdisciplinar. Os professores não 

se interessaram muito pelo trabalho. Tivemos um pequeno espaço de tempo para conversas nos 
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grupos e marcamos para trazer na semana seguinte. Apenas um grupo trouxe e não falamos mais 

sobre esse trabalho. 

 

 

3.2.7 Sétimo encontro: haikai e a regra 

Ao redor do fogo 

Conversa fiada 

Tecendo o tempo! 

                                                                (Tânia Diniz) 

 

 

 Durante a manhã, antes do encontro que teríamos ao meio-dia, a diretora me procurou, 

queria saber quais seriam as atividades que eu programara para esse dia. Expliquei que 

trabalharia com uma linguagem escrita e poética, de origem japonesa, o poema haikai. Um 

exercício de expressão para os professores, buscando conhecer a própria sensibilidade.  Ela não 

quis saber o que era ou como seria a atividade, apenas me perguntou sobre o tempo, precisava 

tratar de alguns problemas relacionados ao funcionamento da escola com todos os professores, 

pelo menos uns vinte minutos. Havia ainda problemas com as tarefas e outras atividades diárias. 

Saindo da sala, ela disse que esse caminho da sensibilidade, de trabalhar com arte é um bom 

caminho, mas é muito demorado e dependendo do grupo de professores pode não ter resultados.  

Esperou um pouco, virou e saiu. Não disse nada, pois considero que esse caminho precisa sim de 

tempo, mas mais que isso de prática constante, de conversas sobre atividades que considerem a 

expressividade como parte importe da constituição de sujeitos autônomos. Fiquei intrigado com o 

que ela estaria pensando. 

 

 O planejado para esse encontro era o exercício de fruir, contextualizar e produzir uma 

�obra�; ter contato com obras de uma determinada linguagem, no caso a poesia de origem 

oriental japonesa, autores, leituras possíveis e exercitar a imaginação e a criatividade. Havia 

planejado para cinquenta minutos de trabalho e o fechamento, mas agora teríamos apenas trinta 

minutos. 

 

 Os professores foram chegando e sentando-se nas cadeiras já arrumadas. As professoras 

de Matemática e de Ciências, após os primeiros encontros sempre chegavam atrasadas. As 



 

96 
 

cadeiras estavam em semi-círculo, voltadas para o telão do datashow. A professora de Língua 

Portuguesa chegou atrasada e sentou-se fora do grupo, atrás de todos, sem dizer palavra, dei-lhe a 

mão e a trouxe para o grupo. Ela disse que não precisava, não respondi. Quando todos estavam 

sentados apaguei a luz, liguei o som com uma música do filme �Amelie Poulain� e deixei passar 

os haikai. Foi uma apresentação de cinco minutos. Perguntei se haviam gostado. O professor de 

História disse que sim e perguntou qual era a música. A professora de Inglês estava incomodada, 

sua feição era de insatisfação. O restante nada disse. Falei que nossa atividade hoje seria escrever 

um haikai logo em seguida. A atitude dos professores mudou. A professora de Ciências disse que 

não escrevia nem em agenda, quanto mais �um o quê mesmo�? As professoras de Matemática 

também. A professora de Inglês disse que para isso era preciso um preparo. Apenas perguntei se 

queriam ver novamente, eles concordaram. Organizei tudo novamente e começamos. Nesse 

instante entreguei uma bala de chocolate para cada um. Gostaram. Sorriram, falaram baixinho 

�obrigado�, �que bom�, �delícia�.  

 

 Ao terminar a apresentação acendi as luzes, coloquei uma introdução sobre o que era um 

haikai, uma poesia japonesa extremamente sintética sobre a natureza e de uma profundidade 

enorme. Falamos de alguns autores brasileiros que gostam desse estilo de escrita. As professoras 

de Português falaram sobre esse estilo, concordando com parte do que eu havia dito, acrescentado 

outros pontos e terminamos a apresentação, que chamei de contextualização.  

 

 Entreguei para cada um metade de uma folha de sulfite para o exercício de escrita. Voltei 

a usar o datashow exibindo fotos de crianças, arvores, raízes terminando com uma sala de aula 

com meninos e meninas sentados em cadeiras sem mesas, lápis e folhas em branco sobre as 

pernas. Deixei que o tempo da escrita fosse determinado pela música. Ao terminar a música todos 

pararam. Em seguida perguntei qual a sensação, o que estavam sentindo nesse instante. Havia 

uma inquietação de dúvidas, de incerteza do que havíamos feito. Falei que deveríamos ler. As 

professoras de Inglês, Ciências e Matemática disseram que ainda não tinham terminado. A 

professora de Religião disse que estavam bem, queria ouvir as outras escritas. 

 

 Estava preocupado com o tempo. Olhava para perceber como a diretora e a orientadora 

educacional estavam entendendo o que se passava. Elas também participaram. Disse que o 
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exercício poderia ser aprofundado, por exemplo, com um exercício que sintetiza em uma palavra 

a imagem. Cada um falou uma palavra que foi anotada no quadro. Voltamos a escrever. 

Terminado todos leram seus escritos. As professoras de Inglês e de Língua Portuguesa pediram 

para terminar e entregar depois. Havia uma situação diferente. Alguns inquietos, mas 

aparentemente satisfeitos com a produção (anexo 2). Uma das professoras de Português disse 

como a outra que se sentiu desprevenida. Poucos falaram. 

 

 Logo em seguida a direção tomou a palavra. O que se seguiu foi um relembrar das regras 

do funcionamento do colégio, o uso do uniforme pelos professores, que segundo a direção dava 

um ar profissional, de integridade aos professores. As professoras não deveriam usar saias curtas 

ou blusas sem mangas, �estamos em uma instituição confessional�. Os professores também 

deveriam cuidar do material oferecido pela escola, como não deixar giz no quadro quando 

deixassem a sala para que os alunos não utilizassem em brincadeiras que sujam a escola. Os 

professores apenas ouviam, foram feitos alguns comentários sobre as roupas. Falaram de 

sandálias ou outros tipos de blusinhas ou camisetas. 

 

 Penso na eficiência desse discurso como produtor de sentido. A criação de um espaço 

para a circulação da palavra, para o exercício da sensibilidade, da autonomia, enfrenta a 

hierarquia de poderes. A razão instrumental organiza o espaço das atividades escolares, na busca 

de uma eficácia que desumaniza e desautoriza. No início do encontro seguinte apresentei da 

mesma forma que os haikai os que foram elaborados por eles. 

 

 

3.2.8 Oitavo encontro: gentilezas 

 

 

 Uma professora de Língua Portuguesa há vários anos na escola, sempre questionava a 

valorização dos professores que não reconheciam, segundo ela, a dedicação de cada um e que não 

havia retorno dos trabalhos que eram realizados. Essa professora juntamente com a professora de 

Ciências e a professora de Matemática queixavam-se do desrespeito dos alunos, da falta de 
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limites e de educação. Diziam que os pais já não estavam cumprindo com a tarefa nem de educar. 

Questionavam sobre o que deveria ser feito. 

 

 A partir desses problemas, a professora de Língua Portuguesa organizou um trabalho de 

leitura e produção de texto para uma campanha para a �Gentileza�. As ideias que ela buscou 

trabalhar estavam na direção de que os alunos maiores não corressem nos corredores por entre os 

alunos menores; para que na hora de descer as escadas, no intervalo ou saída, isso fosse feito com 

calma; cuidados necessários com os espaços da escola, preservando matérias e a higiene; 

cuidados com as palavras e brincadeiras feitas em sala de aula. 

 

 Assim a professora organizou grupos que produziram textos, cartazes e uma apresentação 

sobre o tema sugerido para apresentações nos sétimos anos. 

 

 Conversei com as professoras já envolvidas no trabalho juntamente com a professora de 

Arte (R). Sugeri que os trabalhos fossem feitos pelos sétimos anos e apresentados para os sextos 

também. Como os professores haviam dito anteriormente que os sextos anos estavam muito 

difíceis, essa seria uma oportunidade de trabalho de conscientização. 

 

 Trouxe para o encontro dois vídeos de músicas de Marisa Monte: �Gentileza� e 

�Vilarejo� (anexo 3) e uma apresentação em Power Point sobre a figura de Gentileza, conhecido 

no Rio de Janeiro como profeta Gentileza. Houve as informações iniciais sobre os problemas de 

rotina, alunos com problemas de entrega de trabalhos, tarefas, pais que ligaram, como passou a 

ser o início de todas as reuniões. Apresentar esse material relaciona-se com a produção de um 

acervo que sustente  qualquer projeto. É uma sugestão para que se encaminhe para pesquisa, para 

o levantamento de materiais e possa se fazer uma síntese e realizar o trabalho com os alunos � 

sempre na proposta de fruir, contextualizar e produzir. 

 

 Apresentei primeiro o vídeo da música �Gentileza� com Marisa Montes, e depois o Power 

Point com informações sobre a vida do profeta Gentileza e seu trabalho colorindo o cinza na 

cidade do Rio de Janeiro. Como ocorreu em encontros anteriores, a discussão sobre esses 

matériais gira sempre em torno de dois ou três professores. Primeiro é um grande silêncio que 
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quebro lançando algumas perguntas. A professora de Inglês  nunca estava bem, não escondia sua 

insatisfação de participar dos encontros. Às vezes eu pensava que estava errando na mão, que 

deveria ter outro caminho. Seguia. 

 

 Apresentei o vídeo �Vilarejo�. Novamente silêncio. Perguntei se conheciam a música, o 

vídeo. A professora de Matemática respondeu que sim e a de Ciências também, mas que não 

conhecia o vídeo. Nada além. As professoras de Língua Portuguesa, com ânimos variados sempre 

prestam muita atenção. Após ouvirmos a música a professora de Língua Portuguesa do sétimo 

ano levantou a possibilidade desse lugar ser um lugar que não existia. Claro que a experiência de 

interpretação delas já havia percebido uma das leituras da música. Perguntei: �Como um lugar 

que não existe? Se for um lugar, já existe�. Novo silêncio. A professora de Ensino Religioso disse 

que pensou na morte, principalmente no trecho �por cima das casas cal�, para ela a letra 

apresentava muita paz.  

 

 Voltei com nova pergunta: um lugar que não existe... Quem faz uma obra sempre tem 

uma intenção. Qual seria a intenção do autor dessa música? O que ele pretende discutir? A 

participação difícil e pior era das professoras de Matemática e de Ciências. Conversavam sempre 

e muito durante os encontros. Não sabia como atingi-las. Interferi novamente: �Lá tem um lugar 

para quando você for�. For para onde? A professora de Matemática respondeu que poderia 

mesmo ser a morte... A professora de Língua Portuguesa disse que talvez seja a esperança... 

Nosso tempo estava terminando. Retomei dizendo que esse lugar poderia ser mesmo um lugar 

que não existe, não existe ainda, mas que talvez possa ser construído. Imaginado já é. É parte do 

planejar, sonhar, desejar, ousar. A intenção é constituir um repertório, mas penso que esse não é o 

caminho. Terminado o encontro, apenas a professora de Arte pediu o material para trabalhar com 

o Ensino Médio. 

 

 
3.2.8.1 gentilezas, e ainda continua 

 
 

 Após o encontro em que trouxe as músicas �Vilarejo� e �Gentileza�, a professora de 

Língua Portuguesa procurou- me para pedir uma cópia da música �Vilarejo� para ela montar uma 



 

100 
 

atividade. Fiquei contente, algo havia tocado a professora. No dia seguinte ela trouxe a atividade 

para ser trabalhada com os alunos dos sétimos anos. Deixou uma cópia para eu ler. Para minha 

surpresa a atividade era um exercício gramatical, para tratar das classes gramaticais e suas 

funções.  

 

 Fui procurar a professora e perguntei, no meio do corredor durante a troca de aula, se a 

atividade era parte de um projeto, o que ela pretendia fazer. Era apenas um exercício de 

gramática, ela me respondeu. Insisti, perguntei se não era melhor começar por uma interpretação, 

um questionamento sobre o lugar de que se fala, onde era o vilarejo. Ela entrou na sala de aula e 

fui atender outro professor. E ela ainda me disse que precisava das cópias. Nova tentativa. Voltei 

até a sala onde ela estava e perguntei se não era melhor começar com uma interpretação. Era a 

oportunidade de trabalhar com uma obra as possíveis leituras que eles fariam e que seria 

interessante para ela. Ela me respondeu que havia planejado dessa forma e que precisava das 

cópias. Não insisti mais. Um misto de incompreensão, de desânimo e de insatisfação me abateu. 

Se uma atividade pode ser mais significativa, interessante, porque resumi-la ao mínimo, ao 

desprazer rotineiro? Não entendi...  

 

 

3.2.9 Nono encontro: repensando o caminho 

 

 

 Havia um clima de insatisfação entre os professores. Tivemos a primeira reunião de pais e 

os professores diziam que os pais criticavam muito a escola por falta de tarefas, por não ter 

pesquisas, professores que não controlavam as salas, entre outras coisas. Os professores também 

criticavam os pais e a forma como educavam os filhos. Diante da inquietação e nervosismo dos 

professores, a direção fez uma fala tratando dos resultados da reunião e do momento: �Não é 

porque foi dito pelos pais, que tem força de verdade e corresponde ao real. Mas o que foi dito é 

uma manifestação de desejos desses pais. Nossa pergunta deve ser quanto do que foi manifestado 

pelos pais devemos considerar, refletir, avaliar e o que podemos fazer para aperfeiçoar nossa ação 

docente, de modo que o trabalho pedagógico alcance seus objetivos e seja reconhecido e 

respeitado?� 
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 A direção lembrou que a tarefa é importante para a aprendizagem e que deve ser cobrada 

dos alunos. A proposta, feita em seguida, foi de trabalhos em grupos em que os professores 

levantariam os problemas específicos de cada sala e já pensariam propostas que pudéssemos 

trabalhar. Terminamos o encontro combinando a apresentação dos resultados para a semana 

seguinte. 

 

 

3.2.10 Décimo encontro: o que se pode ouvir 

 

 

 Nesse encontro, já desanimando em propor atividades que tratassem da sensibilidade ou 

valorizasse a arte como conhecimento que deveria ser conhecido por todos e aplicado, ao menos 

como forma de melhor compreender o mundo, fiquei observando os acontecimentos. Abrimos 

para os resultados das salas. Confesso que não prestei muita atenção no começo. Eram nomes de 

alunos que não faziam tarefas, atividades, não se comportavam, mas uma professora me 

despertou, a professora de Ensino Religioso. Ela falava dos alunos dos sétimos anos. Ela dizia: 

�eles são bem agitados, mas sabiam parar no momento certo. Mas não era só culpa do aluno tudo 

que acontecia... O professor tem que chegar bem, ter bom humor. Precisa tomar cuidado com a 

rotina, trabalhar diferente e ter segurança no que faz, deve causar surpresas e tomar cuidado para 

não cometer equívocos, dar aula em outros espaços não é dinamizar a aula, se for só isso... A 

dinâmica está no olhar, no corporal, na fala...�. Nesse momento notei a sensibilidade maior do 

que eu pensava. Sensibilidade da direção, que percebendo a insatisfação dos professores, deu-lhes 

a participação para levantar os problemas e buscar soluções e a sensibilidade da professora que 

reconhecia o movimento de alunos e professores. É para se pensar... 

 

 

3.2.11 Décimo primeiro encontro: Novos encontros 

 

 

 Após tentar apresentar as linguagens artísticas como forma de conhecimento, de 

possibilidade para a expressividade, para o autoconhecimento, como meio de recuperar o humano 
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das relações de ensino e aprendizagem, percebendo que apenas três professores no conjunto de 

dezoito professores demonstravam curiosidade por aquilo que vinha sendo discutido nesse 

sentido, procurei outras estratégias, principalmente por ter percebido minha pouca sensibilidade 

no que ocorreu nas reuniões anteriores.  

 

 Nesse encontro trataríamos apenas do Conselho de Classe que aconteceria na semana 

seguinte. Discutimos quais deveriam ser os critérios para os casos problemáticos. A professora de 

Língua Portuguesa sugeriu que fosse analisado todo trabalho realizado pelo aluno, seu empenho, 

seu comprometimento, tarefas... A professora de Geografia sugeriu verificar os alunos que 

realmente têm dificuldade. Esses casos deveriam ser anotados e levados para o Conselho. Houve 

as recomendações rotineiras para anotar nomes de alunos que brincavam em sala de aula e que 

não estavam fazendo tarefas. 

 

 Estava um pouco mais em silêncio, falava menos. Era hora dos professores se 

movimentarem. Comecei de forma diferente. Trouxe um pequeno texto para dar motivo para o 

debate. O primeiro texto foi �Ausência de preconceito� de Dulce Magalhães.  

 

 Já na segunda metade do encontro entreguei o texto para cada professor. Fiz a leitura de 

forma pausada e respeitando de forma acentuada a pontuação, dando ênfase nas palavras que 

queria trazer para a discussão como �preconceito�, �formação�, �paradigma�, �verdade� e 

�limites�.  

 

 Terminada a leitura, fizemos uma pequena pausa, uma longa respiração. Uma professora 

de Inglês começou falando: �Eu sou assim...quer dizer, tenho dificuldade de aceitar o que eu não 

conheço... foi assim na escola e é assim ainda.� Outra professora de Inglês disse: �é dessa forma 

que a gente deixa de aprender muita coisa� Não criei muita expectativa. Perguntei apenas o que 

era paradigma. Muitos não sabiam. O professor de História disse que era um modelo. Um 

conjunto de ideias e valores de uma determinada sociedade. A professora de Ciências ficou 

curiosa em saber como surge um paradigma. Novamente o professor de História falou. 

Terminamos o encontro somente combinando os assuntos sobre a próxima reunião de pais. 
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3.2.11.1 novamente gentileza 

 

 A professora de Língua Portuguesa me procurou para tratarmos de um projeto. Para falar 

de gentileza a professora pensou em fazer um jardim no corredor das salas de aula do sétimo ano. 

Seriam vasos de garrafas pet cortadas e com uma flor de papel presa a uma  vareta colocada na 

garrafa. Dei outras sugestões, como por exemplo, um jardim que cai do teto, flores descendo do 

teto de diversas cores e tamanhos. Ou talvez azulejos coloridos postos  nas paredes e no chão. Ela 

gostou de algumas ideias e ia trabalhar com a professora de Arte. 

 

 Alguns dias depois as flores estavam penduradas no teto e havia frases sobre a gentileza 

coladas pelo chão. Havia grande atividade e uma agitação interessante dos alunos. De longe 

parecia que o corredor, no espaço das flores, era um grande aquário colorido. Tiras de papel, 

espiral desciam do teto, nelas estavam escritas com palavras como �gentileza� ou �afeto�. As 

flores eram de papel colorido em diversos tamanhos e também desciam do teto. No chão havia 

textos com frases elaboradas pelos alunos. 

 

 

3.2.12 Décimo segundo encontro: macaquinhos no sótão 

 

 

 Nesse encontro tratamos da reunião de pais. Já estava decidida pela direção, pela 

coordenação e pela orientação pedagógica. Apresentamos que cada professor ficaria na sala do 

ano em que era o representante. Combinamos os horários, a entrega das listas de presença e 

estava pronto. Entretanto, para nossa surpresa, os professores questionaram a organização. O 

professor de Espanhol disse que seria melhor o professor ficar em uma sala para receber os pais 

cujo filho tem problema na matéria dele. Segundo eles, dessa forma os pais de uma determinada 

sala não ganham força contra o professor. A professora de Geografia e o professor de História 

concordaram. E por vontade e ação dos professores a organização da reunião foi mudada.  

 

 Em seguida, com tratamento em pequenas doses, passei um vídeo tirado da Internet � 

www.youtube.com.br. � chamado �Como nascem os paradigmas�. Tratava-se da experiência de 

http://www.youtube.com.br.
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cientistas com cinco macaquinhos presos em uma jaula, que sempre que um macaquinho ia pegar 

bananas de um cacho colocado na jaula em que estavam, todos tomavam um banho de água 

gelada. Com o tempo os macacos começaram a bater no macaco que tentava pegar as bananas. 

Assim eles deixaram de pegar as bananas. Novos macacos foram colocados na jaula, um a um, 

retirando os mais velhos. Quando um novo macaco tentava pegar uma banana também apanhava, 

só que agora já não havia o banho de água fria. 

 

 O professor de História disse que era um dos novos macaquinhos. �Muitas vezes estamos 

presos ao combinado, às regras nem perguntamos para que servem essas regras� foi a fala da 

professora de Matemática. A professora de Inglês disse: �é questão da gente se permitir ir contra 

o que já está estabelecido�. Parecia que estávamos mais compenetrados. As brincadeiras 

aconteciam, mas junto com o grupo não eram mais apenas conversinhas. Estávamos tendo alguns 

bons momentos. 

 

 

3.2.13 Décimo terceiro encontro: avaliando um trabalho 

 

 

 Nossa proposta nesse encontro era fazer avaliação dos trabalhos realizados na unidade 

letiva. Iríamos começar pelos trabalhos mais recentes, estaria mais próximo de todos, para 

seguirmos para outros. Para avaliarmos nos orientamos da seguinte forma: 1. contexto ou o que 

provocou a proposta, qual a necessidade percebida; 2. fruir ou matérias pesquisadas pelos alunos, 

leituras, pesquisas, toda socialização ou trocas ocorridas durante o trabalho; 3. Produção ou fazer 

contando o envolvimento dos alunos, a facilidade de trabalho com os materiais escolhidos, como 

foi organizado, entre outros. 

 

 Fala da professora: �Falta muita gentileza entre nós. É bom um pouco de cuidado, 

respeito mesmo com o outro. Gostei do trabalho, achei que eles estavam empolgados, só não 

achei interessante o que está acontecendo com os materiais�. Outra professora de Língua 

Portuguesa que também participou do trabalho: �É um olhar diferente, um olhar de outra 

maneira, as crianças também podem ser gentis e tratar os outros com afeto. Nós os orientamos 
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para observar o cotidiano, como os idosos são tratados nos ônibus, pessoas atravessando as ruas, 

ver o que de fato acontece. Nós trabalhamos com as palavras, no uso delas obrigado, por 

gentileza�. Fala da professora: �houve um empenho maior dos alunos. Nós trabalhamos apenas o 

texto sobre gentileza, fizemos uma leitura e interpretação e depois a produção das frases, não 

usamos uma pesquisa de outros materiais.� 

 

 Outros professores também comentaram o trabalho. A professora de Matemática: �Vi os 

alunos mais empolgados, mas não me prestei atenção a tudo. Não li, por exemplo, o que estava 

no chão�. O professor de Espanhol �Chama a atenção pela beleza, eles se envolvem, é como a 

propaganda. Eles gostam, dando tempo pode surgir outros trabalhos�. A professora de Geografia: 

�Os alunos se empolgam, abraçam com maior empenho. Tinha um visual interessante. Isso pode 

acontecer com outros trabalhos. Precisamos de mais tempo para planejar, pode ser parte do tempo 

das reuniões de formação. É como a Mostra Cultural, os alunos sentiram falta�. A professora de 

língua portuguesa disse que faltava tempo para socializar ideias, propostas de trabalho e que isso 

deveria ser feito com todos os anos. Trabalhos dessa forma. Penso que foi um exercício e que 

pode render outros mais.  

 

 

3.3 Encontros semanais: angústias, alegrias e um exercício de reflexão 

 

 

Após relatar os encontros em um caderno, tentando descrever cada fala ou acontecimento 

que pude perceber como significativo, fica ainda uma vontade de dizer algo além, às vezes uma 

espécie de desabafo, assim resolvi fazer outras anotações de caráter mais pessoal, que ajudaram a 

refletir sobre o processo pedagógico, o fazer diário dos educadores e a gestão como mediadora 

entre a proposta pedagógica, educadores e a comunidade atendida. Aqui estão apenas partes que 

considerei significativas para pensarmos a necessidade da emergência de uma sensibilidade 

maior, da escuta sensível de todos os educadores se querem fazer o que ainda não fizeram e se 

querem pensar o que ainda não pensaram.  
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(16/03) 

Essa foi uma reunião sem proveito. A idéia era abrirmos para que os professores levantassem 

problemas relativos ao fazer cotidiano e propor soluções baseadas no consenso. Não foi o que 

ocorreu. Queixas, muitas queixas. �E agora?� �Qual a solução?� �Que medidas devemos 

tomar?� Perguntas que fizemos e que não fez efeito. Talvez fosse um momento necessário, não 

sei. Parece que há um ideal de coordenação e de aluno para cada professor. Coordenação que 

resolve os problemas e alunos que atendem meus desejos de professor. Abrir para os problemas 

da escola é uma oportunidade de fala, de participação em todos os sentidos como, por exemplo, 

propor soluções para esses problemas. E as falas surgiram todas como reclamações ou 

impotência. Nomes de alunos, salas, alunos que não ouvem o professor, sem interesse ou limite. 

Principalmente um sexto ano. Parece que já tinha ouvido esse discurso tantas vezes, mas não 

prestava atenção quando estava como professor. 

E (Língua Portuguesa):�Aquela sala, eu já não sei mais o que fazer... Quando a gente 

fala com um, �prá� ele ir sentar, o outro já levantou e foi bater naquele que está quieto.� 

A (Matemática): �Eu já tentei de tudo com ele. Agora precisa fazer alguma coisa. A mãe 

dele já veio na escola? Já chamaram a mãe dele?� 

Discursos frequentes e desejosos de que outro resolva o problema. Em uma reunião 

anterior, em que tratamos do mesmo problema, foi sugerido que os professores tentassem 

diversificar as atividades, usassem o espaço da escola ou dessem sugestões. A professora A 

(Matemática) lembrou que já havia feito tudo isso e que atividades diversificadas duravam vinte 

minutos depois a sala voltava ao �normal�. �Tive vontade de deixar a reunião por várias 

vezes.� 

 

(20/03) 

Hoje a professora A (Matemática) faltou, entrei em seu lugar no sexto ano... Confesso que tive 

receio de estar lá. Primeiro de que se confirmasse tudo que os professores disseram 

anteriormente, segundo, que talvez tudo o que foi proposto pela equipe de direção não 

funcionasse comigo. Comecei conversando sobre o que eles estavam estudando. Fui observando 

a sala. Difícil tratar de um mesmo assunto com a sala toda. Eles conversam mesmo. Alguns 

alunos, uns cinco,  me perguntaram se eu não contaria uma história. Quis saber porque estavam 

me perguntando isso e eles responderam que me ouviram contar uma história em uma 



 

107 
 

comemoração da escola no ano anterior. Opa, uma oportunidade para colocar à prova o que 

estava defendendo. Comecei contando um mito. No sexto ano tratavam de história antiga, 

estavam estudando gregos. Pensamento de professor que segue a apostila, que ainda não 

desapareceu. Contei a história de Helena, Paris e a guerra de Tróia. Não consegui uma atenção 

total, de início, mas  aos poucos eles foram participando perguntando para antecipar a história 

ou narrando partes já conhecidas até terminarmos a história. Quis conversar sobre a história, 

mas eles queriam outra história. Contei a história do ogro e um rapaz que sabia sonhar, eles me 

ouviram muito compenetrados. Quando terminei muitos disseram � essa é uma história legal� ou 

�boa�. Tentei trocar histórias: eu contei duas histórias, agora eu quero ouvir uma que vocês 

conheçam. Não ouvi nenhuma a não ser contos de fadas sem  sequência, piadas ou 

acontecimentos familiares. Mas não se ouviam, falavam juntos. Se um terminava sua narrativa 

outro imediatamente começava a sua.  Parece que não há essa experiência de contar e ouvir 

entre eles. A conversa parece não ser algo da rotina deles. 

 

(23/03) 

Conversei com E ( sexto ano) professora que permanece mais tempo nas salas, cinco vezes por 

semana lecionando língua portuguesa. Sugeri que trabalhasse com diferentes propostas de 

leitura de textos, que experimentasse contar histórias de tradição oral e propor uma conversa 

sobre a história sem preocupação com moral da história, mensagem, o que quer dizer. Discutir a 

partir do que eles trouxerem para a conversa. Sugeri também que trabalhasse com imagens, 

leitura de imagens para produção de narrativas orais e escritas. A partir de uma imagem 

escrever uma história ou sequência de imagens para compor uma narrativa. Ela me contou que 

estava trabalhando com uma professora de Língua Portuguesa do outro período e que juntas 

desenvolveram uma atividade de leitura. Elas estavam trabalhando com um paradidático que 

seria lido na classe. Eles trariam uma almofada ou algo semelhante e sentados no chão fariam a 

leitura, um pouco em cada aula. Ideia muito boa e que seria um exercício de ouvir o outro, muito 

importante. As sugestões foram dadas devido às reclamações constantes dela e de outros 

professores sobre os sextos anos e também porque não vi nenhuma outra atividade que fosse 

realizada por ela de forma diferente do trabalho feito em sala. À professora A (Matemática) 

também foi sugerido um trabalho diferenciado como forma de motivar, provocar a curiosidade 

dos alunos. No dia seguinte estava ela na quadra com os alunos (sexto ano) com trena, metros, 
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réguas para medir a quadra. Ela estava trabalhando área e perímetro. Estavam todos envolvidos 

fizeram desenhos da quadra e anotavam medidas. Perguntei como seria a sequência do trabalho. 

�Eles, depois que medirem irão me explicar quais figuras a quadra forma e como encontraram a 

área dessas figuras�, respondeu. Trabalharam um dia na quadra, alguns dias depois perguntei 

sobre o resultado. Eles não voltaram com a professora  para terminar o trabalho. 

 

(06/04) 

Como tratar de �feridas� anteriores, desses silêncios carregados de tantos significados e 

mágoas? Após duas semanas que pedi aos professores de Educação Física que montassem uma 

equipe para participar da copa Danone não houve resposta. Quando entreguei o regulamento a 

cada um deles estava certo de que bastaria esperar para que isso ocorresse. Somente quando fui 

perguntado pela coordenadora de eventos sobre o time é que voltei a falar com os professores de 

Educação Física. Um ainda não havia pensado no time. O outro quis dar uma resposta, disse 

que não tinha o time e quando eu já estava saindo ele me chamou e me contou porque não 

haviam montado o time. A direção havia tirado deles os treinos de times de vôlei, basquete, 

futsal, hand e terceirizado o serviço. �Eles deveriam montar o time� e não os professores de 

educação física. No que eles têm razão. Mas os alunos não sabem nem têm culpa dessa 

insensibilidade da direção. Como se pede para um professor �vestir a camisa� da escola quando 

isso já ocorreu? Um deles tem mais de dezessete anos de trabalho na escola. Não sei ao certo 

como isso ocorreu, mas a ferida está lá viva. Entendo agora porque quando dei uma sugestão 

para um evento, um pedido para esses professores organizarem uma gincana, contando com a 

participação dos outros professores e de todos os alunos do Ensino Fundamental II, eles 

disseram que o tempo era curto ou que talvez no dia não estivessem na escola. E o dia nem fora 

marcado. 

 

(20/04) 

Considero que todos nós educadores mantemos ainda um ideal de escola e aluno. E talvez a 

permanência desse ideal de aluno, de aula é que transforme professores em queixosos 

constantes. Nossa escola não tem alunos tão problemáticos. Eles não enfrentam, não 

desrespeitam ou ameaçam professores. Estamos discutindo muito em nossas reuniões sobre os 

limites, mas observo que o pensamento sobre esse assunto sempre gira em torno do aluno sem 
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limite. Não se pensa em provocar para o conhecimento, ultrapassar os limites já dados. As aulas 

já preparadas, prontas e que não contam com o inesperado e quando não dão certo é porque o 

aluno não tem limites, não tem interesse. Querem manter a segurança de um caminho já 

trilhado. Isso não é garantia de sucesso nem nunca foi. Se a coordenação, direção, orientação 

precisam ouvir os alunos, os professores, os pais e quem mais for, também precisam ouvir os 

alunos! É preciso que ocorra um movimento interno, um movimento de aproximação, tantos são 

os discursos sobre a ideia de partirmos da realidade do aluno... É preciso lembrar que o aluno 

de hoje não é o aluno que fomos. Aula de hoje, aluno de hoje, professor de hoje... sei que não é 

fácil. Quase desisti do sexto ano da tarde do ano passado. Durante um tempo fui muito sério, dei 

aulas terríveis. Eles queriam perguntar, falar a todo momento e isso me enfurecia. Continuei, 

contei histórias, propus trabalhos em grupo... não desisti, mas que eles me deram muito trabalho 

não dá para negar. Quais limites propomos aos nossos alunos? Quais limites propomos a nós 

educadores? O que pretendemos como educadores? 

 

(04/05) 

Após as reclamações e o discurso choroso de vários professores, a direção resolveu trabalhar 

com o texto de Yves de La Taille, �Limites: três dimensões educacionais�. Seria uma forma de 

discutir a falta de limite e de interesse dos alunos. Acredito, porém, que os limites tratados no 

livro não corresponderam aos limites esperados pelos professores. �Limites� também é crescer, 

é ter noção do que nos forma e nos permite ir além ou arriscar mais. O que os professores 

esperam é justamente limitar o avanço dos alunos, mantê-los no lugar de controle. O texto seria 

uma forma de provocar a fala, uma tomada de ação coletiva, principalmente para os professores 

que trabalham nas salas mais problemáticas. O trecho escolhido pela direção foi �o sentimento 

de obrigatoriedade�, cada professor recebeu um texto e deveria ler para o encontro semanal. O 

texto também partiu de discussões sobre a forma como estávamos preparando nossos alunos. A 

fala tratava que estes eram sempre muito protegidos e não tinham responsabilidades em relação 

à tarefas, provas, organização de estudos, sempre esperando que os professores ou a própria 

escola encontrasse uma forma de resolver,  por ele,  o problema.  De acordo com a direção,  a 

formação do sujeito se dá, em parte, na relação com o outro, na mediação e que o jovem tem o 

exemplo dos pais, professores, seus modelos. A proposta para a discussão é que o professor 

reflita sobre o seu fazer e que não é apenas o conteúdo disciplinar que ele está trabalhando em 
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sala de aula. Lembrei de Reboul que escreveu que toda educação é moral. No primeiro encontro 

para tratar do texto a discussão foi proposta a partir da leitura dos professores. A fala deveria se 

constituir da narrativa do autor e da narrativa própria do professor. Muitos não haviam lido o 

texto. Nesse primeiro dia, com a presença da direção, a discussão ficou girando em torno do que 

é próprio da pessoa e o que é adquirido no convívio com o outro. Mesmo com a interferência da 

direção para que buscassem fundamentos no texto para o que se discutia, não houve grande 

progresso.  Como exemplo temos a fala de A (História) � se nascemos com certas características 

como se ensina ou se aprende moral? Ou E (Língua Portuguesa) � algumas características 

nascem com a pessoa, mas a moral ela aprende na vida com os outros, são valores. Uma 

professora apresentou o exemplo da filha ainda de colo � que ao segurar a mamadeira jogava o 

leite no chão e que após varias repreensões parou. Outra professora complementou V (Ensino 

Religioso) que os alunos sabem no que acreditamos, quando estamos de acordo com o que 

estamos fazendo. Percebem nossa postura e nossa fala. É conosco que eles têm o exemplo moral. 

Os professores que acreditam que nascemos com alguns �valores� rebateram a professora. 

 

(11/05) 

Nesse segundo encontro sobre o texto de Yves de La Taille, sem a presença da direção, o debate 

seguiu outro caminho. Chegamos na discussão de heteronomia e autonomia. Discutimos que a 

autonomia se constrói, primeiro, a partir da heteronomia, na relação com o outro, com as regras 

e valores já estabelecidos e que no decorrer de nossas vidas passam a fazer sentido. Que a 

autonomia é justamente reconhecer o valor do que é estabelecido para o coletivo, contrário ao 

individual. O ponto alto desse encontro foi quando a professora S (Língua Portuguesa) disse não 

ter muita segurança no que poderia ser feito na escola,e  o quanto a direção confiava no 

trabalho do professor. O professor G (Matemática) completou que quando queremos trazer 

outro material diferente da apostila, fazer uma aula diferente, resolver exercícios em grupo, a 

direção poderia entender que não estamos trabalhando e sim �enrolando�. E para completar, o 

professor B (Geografia) disse: �Então o que estamos discutindo é que nós não temos autonomia, 

que não sabemos o que fazer com o nosso trabalho sem que o outro permita�. S (Língua 

Portuguesa) respondeu: �Não sei se é isso... é mais uma insegurança�. B (Geografia): �Trata de 

dependermos da aprovação e não de um consenso.� 
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(18/05) 

Nesse encontro iríamos fazer o fechamento com o texto de Yves de La Taille e algumas propostas 

de ação a partir do que discutimos. Com a direção presente fizemos a abertura do encontro, eu 

busquei relembrar o que havíamos dito na reunião passada e que chegamos à conclusão que o 

próprio professor não tinha autonomia no espaço escolar. Se isso ocorria como poderíamos 

desenvolver a autonomia dos alunos?E que neste encontro fecharíamos a discussão sobre o 

texto, embora devêssemos sempre trazê-lo como parte do processo de formação e proporíamos 

ações para nossa autonomia de trabalho no espaço escolar e consequentemente dos alunos. A 

reunião começou e nada foi dito sobre o assunto. Ficamos um bom tempo olhando um para o 

outro. Era um silêncio constrangedor. Eu já havia comunicado à direção e a outra 

coordenadora, que não estiveram no encontro passado, sobre o que havíamos conversado e 

como tinha sido importante. E ninguém falava sobre isso. Minha avó sempre dizia: �para bom 

entendedor, meia palavra basta�. Estava aí nossa meia palavra. Tratamos de outros assuntos 

como Avaliação e Enem.  

 

(20/05) 

Nunca tivemos uma movimentação tão grande na escola. O professor B (Geografia) estava 

experimentando um novo trabalho com os nonos anos. Ele teria que trabalhar os capítulos da 

apostila e para isso pediu aos alunos que escolhessem qualquer espaço da escola para elaborar 

uma reflexão e questões sobre um capítulo determinado por ele. Tinha alunos em vários lugares 

da escola e os que deveriam retornar quando estivessem faltando dez minutos para o 

encerramento da aula, com o trecho do capítulo lido e as questões levantadas. Na aula seguinte 

deveriam trazer uma pesquisa de acordo com a leitura feita por eles e apresentarem para a sala. 

Na sala comporiam um texto coletivo e no final o professor fecharia com sua mediação o 

capítulo. Outro trabalho que estava acontecendo nesse dia era o do professor G (Matemática), 

que foi dar aula na frente da biblioteca. Retirou um quadro branco que ninguém usava e estava 

no salão lateral da biblioteca e resolvia ali, com os alunos sentados, deitados ou em pé as 

questões propostas. Os que queriam resolver primeiro poderiam fazer na sala ou em outro lugar 

e depois voltar para esse lugar e rever o que foi feito. Na quadra tínhamos a professora M 

(Matemática) com uma gincana para resolução de problemas em equipes. Talvez essa fosse uma 

forma de tentar construir nossa autonomia no trabalho que realizamos. Não sei se foi efeito das 
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reuniões que tivemos, mas considero que, muito provavelmente, essas discussões tenham 

despertado nos professores a curiosidade de saberem o que poderiam e o que era válido fazer e 

experimentar no seu trabalho diário. 

 

(22/05) 

Em uma das reuniões que fizemos, coordenadores, orientação educacional, direção, 

conversávamos sobre a reunião de formação continuada que ocorriam todas as semanas. A  

coordenadora C. expôs seu ponto de vista dizendo que os encontros de formação deveriam ser 

individuais. Na opinião dela eles funcionavam melhor do que no grupo. Os encontros coletivos 

deveriam ocorrer com a escola toda. Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II e Ensino 

Médio, lembrando que os professores diziam que a escola estava dividida em duas. E as reuniões 

feitas dessa forma terminariam com essa ideia. � Eu acho mais fácil. Na segunda eu atendo uma 

professora, na terça mais uma. Na quinta que tem Inglês e Espanhol, eu atendo três, aí eu acho 

que já não funciona muito, uma fica jogando �prá� outra. Sozinha a gente conversa e elas falam 

�Ah é assim?�.  Discutimos que a proposta de reunião em grupo, feita no Ensino Fundamental II 

e Médio em grupo é justamente para desenvolver no grupo a participação e a responsabilidade 

nas decisões tomadas, tanto para os processos pedagógicos como para as medidas da 

administração. Conisero que o medo é sempre juntar força, que o grupo se fortaleça e não 

atender os pedidos e desejos da gestão. Os encontros individuais também devem acontecer como 

forma de pontuar o trabalho de cada um dos educadores, para sugerir, parabenizar, orientar, 

planejar as aulas entre outras coisas, mas nunca substituir o coletivo. 

 

(01/06) 

Hoje a assistente de direção contou que chamou uma das moças que cuidam da limpeza ou da 

organização do espaço da escola e que ela demorou e demorou. Ela mandou chamar novamente 

e quando a moça chegou, ela percebeu sua agitação e quis saber o porquê do atraso e da 

agitação: �Toda vez que a senhora chama uma de nós, a gente logo pensa quem é que vai ser 

mandada embora�. Ela mesma questionou a insegurança que a rotatividade provoca. É sempre 

um pensamento que passa também na cabeça dos professores no meio e no final do ano. 

Insegurança... estranho pensar em uma atividade que se realiza na formação de pessoas e é 

também um serviço contratado. A outra coordenadora já me avisou que nessas épocas a direção 
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irá perguntar sobre os professores. Às vezes para confirmar seu ponto de vista ou talvez o 

meu(?.) 

 

(15/06) 

A direção queria saber sobre os resultados da formação de professores nas reuniões de 

formação continuada. Como forma de ação a direção sugeriu a elaboração de uma carta. A 

carta deveria conter um relato para um amigo desse processo de formação em trabalho, dizendo 

para este da filosofia e missão da instituição e sobre o processo de formação no que já ocorreu e 

perspectivas. A escrita foi realizada em meia hora da reunião. Pude ler algumas das cartas que 

contavam sobre a filosofia da escola e com o que eles concordavam e gostavam do que a escola 

se propunha a fazer: acolhida, solidariedade, educação personalizada para formar o cidadão 

universal. Mas não se aprofundavam nos problemas, era uma escrita que indicava apenas a 

ponta do �iceberg�. A própria formação era apontada como um desses problemas, como não 

tendo um projeto muito claro para todos, ou como se todos não quisessem entender o que se 

pretendia nesse processo de formação. Projeto que desde seu início, quando pude participar, 

sugeri a valorização do professor como profissional e seu comprometimento com seu fazer e com 

a sua realização como autor de sua própria prática. Tudo isso requer �desinstalação� e isso é 

penoso e trabalhoso. Não defendo as intenções dos mantenedores, mas deve haver uma 

implicação dos que são educadores se querem o reconhecimento do que fazem. As perspectivas, 

nas cartas, surgiam como esperança de mudanças, de maior clareza nos objetivos da direção e 

coordenação e muito trabalho. É trabalho de garimpador. 

 

(22/06) 

Esqueci que o movimento se dá de fora para dentro e de dentro para fora. Procurando entender 

sobre a sensibilidade me esqueci de considerar o  eu próprio na relação com o outro, a leitura 

que o outro faz dos acontecimentos. É como o ciclo da água que corre nos rios, evapora e chove 

e que quando se mantém renova a vida. Fiz o contrário, lancei-me como enxurrada, cheia, 

repentina, surda e insensível. Ouvir o problema a partir do grupo de professores, as estratégias 

para solucionar os problemas diários. Tão simples, mas foi preciso uma situação de impasse 

para relembrar que eles são experientes nesse fazer e que podem resolvê-los quando lhes é dada 

a oportunidade. Após a iluminada sugestão de uma professora é que pude perceber isso na 
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prática: problemas levantados e sugestões simples e práticas dadas. Por anos os professores 

falaram os problemas e posteriormente foram propondo soluções para resolvermos no conjunto 

de professores, coordenadores, orientadores e direção. Houve um momento de grupo 

trabalhando em conjunto. Queria acreditar que eles pudessem confiar no fazer em conjunto, em 

um crescimento de força para decisões, para se realizarem como profissionais. Talvez estejamos 

próximos de romper esse silêncio que nos acompanha há muito tempo. Uma gestão mais sensível 

é uma possibilidade de alterar essa situação. A realização de uma fala, de um ver-se no grupo 

como autor de si e provocar que outros também participem. Uma gestão sensível pode colaborar 

para o encontro dessas subjetividades, experiências caladas e silenciadas pela rotina de fazeres. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Quando pensamos em Educação, a preocupação que nos vem é sobre o que é o 

conhecimento, como é possível ensinar e aprender... E essas ações se relacionam com o que 

acreditamos ser o educar e com a intencionalidade desse ato ou a pergunta que deve ser sempre 

feita: �Para quê educamos?� Em parte, este trabalho foi se desenhando em decorrência desses 

questionamentos mais amplos. Indagando sobre o sentido de meu fazer: �Como a relação ensino-

aprendizagem pode fazer sentido para quem participa dessa prática � educador e educando?� 

 

Como o título deste trabalho �Provocações para uma educação sensível�, fui provocado 

inicialmente por um evento programado na escola onde ocorreu a pesquisa. Uma Mostra Cultural 

bastante interessante para uma escola considerada tradicional. Um projeto elaborado pela 

coordenação e professores de Arte. Cada componente curricular deveria trabalhar um tema 

juntamente com o componente curricular Arte.  

 

A resistência à proposta por parte dos professores me fez questionar sobre a importância 

dada pela escola, como um todo, à arte e ao conhecimento que ela promove, e também como 

elemento de grande importância para a formação do sujeito e do cidadão. Qual a importância da 

arte como parte da formação do sujeito, do cidadão como  objetivo já estabelecido para a 

educação básica? Qual o lugar da sensibilidade nas relações de ensino-aprendizagem no espaço 

escolar? E nas relações entre o pedagógico e o administrativo?  Foram essas as perguntas que aos 

poucos foram se organizando e dando norte a este trabalho. Dessa forma busquei compreender 

como a sensibilidade atua nesses espaços e como ela é considerada na prática diária de 

educadores.  

 

Duarte Jr. afirma que a educação tem uma dimensão estética e que é de fundamental 

importância para o educador considerar este aspecto de seu fazer. Há em cada conhecimento uma 

parte sentida (vivida) e uma simbolizada (refletida) e que ninguém adquire novos conhecimentos 

se esses não se referirem às suas experiências de vida. A prática em uma linguagem artística ou o 

exercício de nossa sensibilidade é um dos processos que podem nos ajudar a compreender o que 
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somos, a perceber a nossa singularidade  e o que nos torna únicos em meio a tantos iguais. Esse é 

um exercício de consciência de si, do que nos conforma e nos dá forma.  

 

A sensibilidade se forma em nossas relações, com nossas famílias, com a comunidade, 

escola... A sensibilidade também pode ser forjada nas relações de alienação, impositivas e 

impessoais, impedindo que nos realizemos como sujeitos. René Barbier ressalta que não podemos 

deixar de considerar a sensibilidade nos processos de pesquisa e formação nem esquecer a grande 

influência que a mídia exerce sobre ela. E a arte é uma experiência que nos permite o 

conhecimento da sensibilidade.  

 

A arte tem base na subjetividade, realiza-se como expressão dando possíveis leituras da 

realidade de acordo com a visão do artista. Razão para seu descrédito ou não consideração como 

conhecimento verdadeiro.  Mas sua realização, seu projetar-se liga-se ao objetivo. A arte é, por 

excelência, complexa. A leitura de mundo que realiza o artista comporta toda sua experiência de 

vida e formação, a realização da obra necessita de conhecimento como os técnicos e científicos.  

 

É preciso conhecer a anatomia, a formação do corpo humano e suas potencialidades de 

expressão para a dança, para o teatro. A pintura, a fotografia, o cinema necessitam dos 

conhecimentos da ciência e técnica para que possam se realizar e, assim, cada linguagem têm 

suas especificidades e necessidades para além da inspiração, imaginação ou criatividade. 

 

Dessa forma, a experiência estética está de acordo com a busca de novos paradigmas para 

a educação. Um paradigma contrário ao paradigma ainda existente na maioria de nossas escolas 

baseado na hierarquia de saberes, no pragmatismo e na memória. 

 

Como apontam Maria Cândida Moraes e Saturnino de La Torre, os paradigmas moldam 

nossas formas de relacionamento com o outro e com o conhecimento. Essas relações precisam 

considerar o que comportam de subjetividade, pois é preciso tirar o aluno da posição de objeto, 

aquele que deve receber o conhecimento já produzido e acabado; é preciso que exista uma 

relação de ensino e aprendizagem que considere os dois pólos dessa relação e que permita que 

ambos se realizem como autores de seus saberes. Um paradigma que considere a sensibilidade, a 
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experiência com linguagens da arte importante pode tirar professores e alunos da posição de 

objetos e estabelecer relações reais entre eles. 

 

O exercício da sensibilidade � exercício que nos torna únicos, conscientes do que nos 

constitui � é que permite compreender as relações que estabelecemos nesta pesquisa entre 

�História de vida e formação�, a �experiência em arte� e a �pesquisa-ação�. Para que essas 

situações se realizem é preciso a implicação do sujeito, o seu comprometimento e disponibilidade 

para a abertura. O diálogo constante e franco perpassa a história de vida, a experiência em arte e 

pesquisa-ação. Um diálogo constante entre o interno e externo, um fazer, repensar e refazer 

contínuo e que atendem à ideia de Freire de �inacabamento� e �ser mais�. 

 

Por meio da �História de Vida e Formação� procurei compreender porque valorizo a 

sensibilidade, a experiência em uma linguagem artística de grande importância para a educação 

escolar. Busquei conhecer o que me constitui, me dá contornos. Quais são os valores que trago, 

que concepção tenho para a educação, que sujeito quero ajudar a formar para que possa atuar em 

nossa sociedade.  

 

Procurei relembrar o processo de minha formação como meio de conhecer o mundo, os 

fenômenos, os momentos mais significativos, que sempre surgiam, na memória, com forte 

ligação à aprendizagem afetiva. Posso dizer da minha infância com minha avó e seus cem tocos 

de roseira, devidamente cortados e sem espinhos, ensinando-me a contar até cem e a fazer contas 

à sombra de um grande pinheiro. Às vezes ficava satisfeita com nosso feito, em outros 

momentos, irritava-se pela desatenção. Minha tia Guiomar contando histórias, lendo gibis, 

ensinando-me a recortar, colar, pintar. Nessa época a revista Recreio trazia sempre algo para se 

montar, montei uma grande casa de dois andares, móveis etc. Aprendizagem que utilizei na 

mecânica das Artes Industriais. Meu pai, ensinando-me a fazer caixas de madeiras para guardar 

objetos, não que eu as usasse, mas o prazer de fazê-las era enorme. Alguns professores tiveram 

esse mesmo cuidado com a sensibilidade. A professora Edna que me iniciou no teatro, a 

professora Cecília e a Literatura, o professor Kazuo com suas figuras geométricas. Poucos, mas 

com a importância de recuperar na prática de educadores o sentido do processo pedagógico. 
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 Uma provável solução para uma educação mecânica e que não faz sentido nem para 

educadores nem para educandos, é a educação que considera o homem em sua totalidade, 

sensibilidade e intelecto. Uma formação sensível para além dos aspectos profissionais, que 

reconheça no educador o sujeito capaz de autoria, sujeito com a complexidade que esse termo 

comporta, implicado no fazer da educação. Um primeiro passo para que isso ocorra é considerar 

que a subjetividade é parte fundamental de nosso conhecer e que nos espaços em que nos 

relacionamos a  intersubjetividade tece os fios que nos constituem. 

 

 Nesse contexto, Morin (2002) alerta para o fato de que ao pensarmos na complexidade 

humana, devemos ter em mente que ela não pode ser compreendida se não considerarmos os 

elementos que, juntos, a compõem: as autonomias individuais, a participação na comunidade e o 

sentimento de pertença à espécie humana. 

 

A pesquisa-ação considera essa realidade do complexo, observa as relações entre sujeitos, 

relação de ensino e aprendizagem, possível no diálogo que se estabelece entre essas 

complexidades, sem tentativas de adaptação ou redução, mas de aprendizagem. A pesquisa-ação, 

proposta de pesquisa qualitativa, alternativa ao processo de pesquisador observador neutro, traz 

como principal dificuldade a proximidade entre sujeito-pesquisador e objeto-sujeitos da pesquisa.  

 

O pesquisador em pesquisa-ação tem como problema de princípio a participação no grupo 

a ser investigado, deve com esse grupo levantar os problemas ou organizar os que já foram 

percebidos e propor soluções para os mesmos. Logo após as tomadas de decisões e ações, o 

grupo e o pesquisador retomam o debate sobre os avanços e recuos.   

 

Franco (2005) faz algumas indagações a respeito do desafio para o pesquisador nesse 

movimento, pois há que se ter consciência dos papeis exercidos, ora como participante, ora como 

pesquisador, sem no entanto, deixar de sê-los simultaneamente. 

 

 Esse movimento exige extrema clareza de objetivos para o pesquisador e para sua ação no 

grupo. Grupo que espera algumas mudanças em sua prática ou forma de entender a educação. O 

pesquisador, portanto, deve acompanhar esse processo de reflexão, de desejo e crescimento dos 
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pesquisados com sua escuta sensível, fato que no envolvimento constante, na proximidade corre-

se o risco de não perceber. No confronto podemos não entender a queixa desejante e aceitar o 

desafio como tal. 

 

 Na proposta realizada pude desenhar o espaço de um diálogo possível, fundamental para 

qualquer processo educativo e de formação. Esse espaço buscava integrar a reflexão sobre a 

prática, discussão sobre as ações e propor novas práticas. Mas a pesquisa-ação precisa de um 

tempo maior para a constituição de um grupo, para que os membros desse grupo ganhem 

confiança uns nos outros, para que a palavra possa circular livremente e já ser discutida entre 

todos sem provocar �melindres�, conflitos sim, pois são pertinentes a qualquer situação do 

humano. 

 

 Ainda como parte da proposta desta pesquisa queríamos por meio da sensibilidade, da 

escuta de si-mesmo, com a experiência estética, a constituição do coletivo, indivíduos 

participativos da coletividade, atuantes nesse grupo. Embora tivéssemos esse espaço, muitos se 

recusaram a participar efetivamente, mas com um crescente de envolvimento já nos últimos 

encontros, com falas abertas e com até mesmo exposição de medos e incertezas. 

 

 Ao tratar dos encontros de formação de professores deparei-me com vários problemas por 

parte dos professores e por parte das instituições que empregam esses professores e organizam o 

processo de formação continuada. Sabemos que esse processo de formação é necessário, mas são 

problemas como o custo desses encontros para uma instituição privada e a espera, mesmo que 

não explícita, e de resultados imediatos que dificultam o próprio processo de formação.  

 

Quando falamos de autonomia, pensamos no educador que se realiza como sujeito, 

cidadão, pessoa com suas ideias próprias, formadas no contato diário com seus parceiros e na 

sociedade, o que pode não atender às necessidades dessa mesma instituição. 

 

 Muitas vezes a dificuldade para que esses encontros ocorram como formação de 

professores está no próprio professor que não reconhece em sua formação � em sua maioria, 

deficiente � a necessidade de complementá-la; outras vezes, o que conta apenas é a remuneração. 
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Alguns já pensam de antemão de forma depreciativa que nesses encontros nada acontece é �para 

fazer uma terapia ou assistir a um filminho�. É preciso termos a consciência de nosso 

inacabamento para que nossa prática faça sentido. Tratamos de um mundo em movimento, de 

uma realidade dinâmica, de novas descobertas. Como dar conta dessas tamanhas mudanças 

acreditando apenas em nosso saber de área, específico de um componente curricular? Esse 

deveria ser nosso questionamento constante. 

  

 Arrisco escrever que a resistência expressa nas atitudes e recusas dos professores liga-se a 

uma rotina de trabalho estressante. Em uma escola particular o �ritmo de produção� de avaliações 

e atividades é grande. Muitos professores lecionam em duas ou até três escolas. Elaborar 

atividades, aplicá-las e dar a devolução de resultados são muitas tarefas, somadas ao preparar 

aulas diariamente. Sempre há trabalho para ser terminado em casa. Um cotidiano desgastante que 

é agravado pela falta de consideração pela profissão de professor expressa pela escolhas de 

profissões apontadas pelos alunos, pelos próprios pais, baixa remuneração, falta de perspectiva 

profissional entre tantos outros entraves para a formação de um profissional consciente e autor de 

seu fazer. 

 

 Diante dos problemas sociais que se apresentam, numa dinâmica de mundialização de 

idéias e valores é preciso discernimento e clareza dos objetivos para a prática educativa nos 

espaços escolares. Muitas são as regras, orientações e determinações legais para se cumprir  

nesses espaços, mas pouco disso tudo foi construído com a participação de educadores que estão 

em contato com essa realidade de trabalho diariamente. Entretanto, independente de ser ensino 

público ou privado, as tarefas devem ser cumpridas e o tempo �otimizado�. Mudanças reais e 

significativas são realizadas na ação comunicativa, na consideração de sujeitos autores de suas 

práticas. É a necessária sensibilidade para que esses sujeitos autores de si e de suas práticas 

possam se realizar. 

 

 Em muitos momentos nesses encontros pude perceber que a resistência dos professores,  

deveu-se à novidade do que se propunha, um trabalho interdisciplinar, uma mudança de olhar. 

Um olhar que ultrapassasse as fronteiras das tradicionais disciplinas. O abrir mão do �território� 
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já estabelecido e aventurar-se no desconhecido, que cobra abertura, exposição e é sempre um 

trabalho muito árduo. 

 

 Há também a descrença, tão bem acomodada, no espaço escolar de que a arte colabore 

para a aprendizagem dos educandos. Para muitos alunos, preparados para o conhecimento 

�técnico- científico�, questionam o ensino de arte no currículo, pois para eles não há 

aplicabilidade na vida prática. Muitos questionavam, durante o tempo em que estive como 

coordenador pedagógico, além do ensino de Arte, o ensino de História, Geografia, Filosofia. São 

esses componentes, que com maior intensidade, tratam do humano no espaço escolar. Tratam das 

relações estabelecidas em sociedade, das relações de domínio e resistência, possíveis de provocar 

questionamentos sobre a realidade, perdem credibilidade diante de outros componentes em que o 

�uso� é mais evidente.  

  

Essa situação nos propõe um questionamento sobre o fazer escolar em relação ao ensino 

das humanidades. Todos os componentes podem tratar do homem, questionar sobre seus saberes 

e valores, mas é o conjunto de conhecimentos que pode ser revelador desse mesmo homem em 

sua totalidade e potencialidade. 

 

 No que pude presenciar, o ensino de Arte não tem a preocupação da expressividade, da 

produção original. Pude participar de algumas aulas de Arte durante a pesquisa, há propostas que 

usam os recursos tecnológicos que os alunos dominam com facilidade como câmeras digitais, 

celulares, computadores. Essas propostas acompanham o movimento da arte nas suas 

manifestações como arte e mídia, arte urbana, seguindo outras já prontas no material apostilado. 

São várias tarefas ao longo do ano. Não há muito tempo para debates, contextualização das 

linguagens e autores, o que não permite o amadurecimento necessário para os projetos 

individuais ou coletivos. 

 

 De acordo com os encontros mantidos semanalmente com os professores, penso que a 

resistência deve-se, primeiramente, ao desconhecimento dos elementos pedagógicos que a arte 

oferece e do exercício da expressividade que permite o autoconhecimento e uma abertura para o 

diálogo inter e intrapessoal.  
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A frequência ou o convívio com trabalhos artísticos, questionamentos sobre o que esses 

trabalhos comportam do sensível, do estético trabalham nossa sensibilidade, nosso sentimento de 

pertencimento a uma realidade e até a �compaixão�, experimentar o sentir com o outro. 

Proporcionar esses momentos pode sim alterar a visão de educandos e educadores sobre o ensino 

de Arte no espaço escolar, ampliar ou firmar relações verdadeiras de aprendizagem e uma visão 

mais ampla da realidade dos objetos da educação.  

 

Isso pode ser encontrado nas narrativas apresentadas das quais destaco, à guisa de 

considerações finais, seus aspectos mais representativos na minha leitura do dito e do não dito, 

considerando que as iniciativas educacionais e pedagógicas por nós defendidas estão surtindo os 

efeitos esperados. 
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ANEXOS 

ANEXO�1 

 

MAS ELE SABIA SONHAR 

 

 Era um ogre parecido com todos os ogres. Mas, diferente de todos os ogres, só se 

alimentava de sonho. Nada mais lhe apetecia. Chegava a comer cinco, seis sonhos em cada 

refeição. E mais teria comido se os tivesse. 

 Sonhos não se plantam em hortas, não crescem no mato, não pendem das árvores. Sonhos 

se têm aos milhares, de noite e de dia, todo mundo. Mas para comê-los é preciso caçá-los. 

 E entre tantos possíveis lugares de caça, o preferido do ogre era uma pequena aldeia de 

pescadores à beira de um rio. Quer porque fossem dorminhocos, quer porque o murmurar da água 

enchesse seus sonhos de belas imagens, o fato é que não passava noite sem que o ogre ali fosse se 

banquetear. 

 Nos primeiros tempos suas visitas haviam passado desapercebidas. Um sonho que 

desaparecesse em meio ao sono era esquecido antes da manhã. E se por acaso o sonhador 

despertasse com uma espécie de saudade, a sensação de uma falta, buscava razões em coisas 

palpáveis. Porém, à medida que os desaparecimentos se faziam mais e mais freqüentes, uma 

desconfiança percorreu a aldeia, sonhadores compararam suas noites desfraudadas, parentes 

foram postos de vigília junto às cabeceiras, e a verdade tornou-se evidente. 

 A partir da certeza, fundas olheiras começaram a se desenhar debaixo dos olhos dos 

aldeões, quem sempre havia sonhado, já não queria fazê-lo. Jovens e velhos recusavam-se a 

entregar pertence tão delicado a fome alheia. E para não sonhar, o único meio seguro era não 

dormir ou dormir tão brevemente que o sonho algum tivesse tempo de se concretizar. 

 Exaustos, os aldeões cochilavam em meio a suas tarefas. Vários cabecearam durante a 

pesca e caíram no rio. Outros despencaram das árvores, adormecidos enquanto colhiam frutas. E 

um dormiu tão fundo, de pé, no meio da trilha da floresta que, quando o tigre o devorou, sonhava 

talvez ser seu próprio sonho sendo devorado pelo ogre. 

 Assim estavam as coisas, quando um jovem decidiu  que assim não podiam ficar. E 

preparou-se para matar o ogre. 
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 Era franzino. Mas tinha a arma principal: era um grande sonhador. Para usá-la estendeu 

um cobertor sobre a cama de tiras de couro, afofou o travesseiro. Depois, sem esperar a noite, 

deitou-se. Adormeceu imediatamente. E imediatamente começou a sonhar. 

 Sonhou que ia até o bambuzal na beira do rio, que com cuidado arrancava  uma muda da 

terra molhada, e com cuidado ainda maior plantava a muda em solo rico e fértil. 

 A plantinha já começava a brotar, quando o ogre veio e engoliu planta e sonho. 

 Outro talvez tivesse desanimado. Não o jovem. Na noite seguinte novamente estendeu o 

lençol, novamente deitou e adormeceu. Dessa vez não tinha travesseiro. Sonhou que ia até o 

bambuzal na beira do rio, que com cuidado arrancava uma muda da terra molhada, e com cuidado 

ainda maior a plantava em solo rico e fértil. Mas antes que as raízes se ajeitassem na terra do 

sonho e que o ogre as cobiçasse, fez um esforço e acordou. 

 Surpreendiam-se na aldeia com o seu destemor. E ele, sereno, acudindo à vida como 

sempre havia feito. 

 Na noite seguinte, estendido o corpo sobre a cama, sonhou que enchia um cântaro de água 

no rio, e que ia regar com ele uma muda de bambu plantada em solo propício. Não esperou mais. 

O ogre nem havia farejado seu sonho, e ele já despertava. 

 Passou dois dias sem dormir, dessa vez. Mas quando voltou ao sonho a muda de bambu já 

estava crescidinha e novas brotações lançavam-se pelos lados. Em breve seria uma touceira. 

Antes disso, bem antes, abriu os olhos e afastou-se do sonho. 

 Nem sempre o jovem deitava-se para dormir. Algumas vezes deitava-se mais de uma vez 

no mesmo dia. Sempre acordando rápido, respeitava porém o tempo dos sonhos, que não é o 

mesmo contado nos relógios. 

 E no tempo de seus sonhos, feitos de tantos pequenos tempos, a touceira de bambu 

cresceu e cresceu. E na noite que a ouviu farfalhar farta com a água do rio, sonhou que escolhia o 

mais reto e forte dos bambus e o cortava. 

 Acordou sem trazer a faca e deixando o bambu cortado no chão de seu sonho. Esperou 

que o dia passasse. À tardinha banhou-se demoradamente, penteou os cabelos com óleos 

perfumados, estendeu um lençol branco sobre a cama, e deitou-se para sonhar. 

 Sonhou que recolhia do chão o bambu forte e reto, e que com a faca afiava em ponta a 

extremidade cega de sua lança segurando-a com as duas mãos, e que esperava. 
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 De longe, o som dos passos do ogre chegou até o jovem. Ecoaram os passos, 

estremecendo o chão. O hálito do ogre se abriu sobre o sonho do jovem. E engoliu o sonho, e 

engoliu o jovem, e engoliu a lança. Que com a ponta de bambu rasgou a garganta do ogre. E o 

matou. 

 Sobre sua cama branca o jovem abriu os olhos, e sorriu. Depois estendeu a mão pegando o 

travesseiro e, em meio à alegria da aldeia, voltou a dormir, para sonhar o que bem entendesse. 

                                                                                    Marina Colasanti 

 

 

 

ANEXO � 2 
 
(C) 
Mãos que trabalham 
Papel sem borrão 
Mentes que sonham 
 
(E) 
Folhas vazias 
Que as mãos vão pintado 
As mentes tranqüilas... 
Os sonhos tão grandes 
 
(A) 
O papel em branco espera 
O pensamento que não vem 
E de repente o branco se mancha 
 
(A) 
As mãos seguram 
A mente imagina 
O educador direciona 
O indivíduo torna-se ser humano 
 
(P) 
O começo é uma mistura 
De desespero e esperança 
Em que a disciplina ensina 
 
(A) 
Começo, meio e dúvida 
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Disciplina sendo desenhada 
Liberdade esperada 
 
(A) 
No colo das crianças 
Esperança, luta, esforço 
Preparando para suas andanças 
 
(V) 
No equilíbrio da vida 
À inspiração do cotidiano 
A esperança reconstituída  
 
(V) 
Uma folha em branco 
Não somos coisa alguma? 
Tudo somos, enquanto... tanto 
 
ANEXO � 3 
 
Vilarejo - Marisa Montes 
 
Há um vilarejo ali  
Onde areja um vento bom  
Na varanda, quem descansa  
Vê o horizonte deitar no chão  
 
Pra acalmar o coração  
Lá o mundo tem razão  
Terra de heróis, lares de mãe  
Paraiso se mudou para lá  
 
Por cima das casas, cal  
Frutas em qualquer quintal  
Peitos fartos, filhos fortes  
Sonho semeando o mundo real  
 
Toda gente cabe lá  
Palestina, Shangri-lá  
 
Vem andar e voa (3x) 
 
Lá o tempo espera  
Lá é primavera  
Portas e janelas ficam sempre abertas  
Pra sorte entrar  
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Em todas as mesas, pão  
 
Flores enfeitando 
Os caminhos, os vestidos, os destinos 
E essa canção 
Tem um verdadeiro amor 
Para quando você for 
 
 
Gentileza - Marisa Montes 
Apagaram tudo 
pintaram tudo de cinza 
a palavra no muro ficou coberta de tinta 
apagaram tudo 
pintaram tudo de cinza 
só ficou no muro tristeza e tinta fresca 
 
nós que passamos apressados 
pelas ruas da cidade 
merecemos ler as letras e as palavras de gentileza 
 
por isso eu pergunto a você no mundo 
se é mais inteligente o livro ou a sabedoria 
 
o mundo é uma escola 
a vida é um circo 
amor palavra que liberta 
já dizia um profeta 
 
apagaram tudo 
pintaram tudo de cinza 
só ficou no muro tristeza e tinta fresca 
por isso eu pergunto a você no mundo 
se é mais inteligente o livro ou a sabedoria 
 
o mundo é uma escola 
a vida é um circo 
amor palavra que liberta 
já dizia um profeta 
 
 
 
 

 

  


