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RESUMO 

 

 

Esta dissertação de mestrado tem como objetivo contribuir com a construção de um 

currículo para o ensino médio, elaborado com a participação dos professores, que 

tem como princípio a abordagem multirreferencial. Esta abordagem permite uma 
leitura plural para compreender os processos educacionais, ao mesmo tempo em 
que possibilita analisar os objetos e sujeitos da pesquisa a partir de diferentes 
olhares e perspectivas. A pesquisa foi realizada em um desenho diferenciado, já que 

a autora atua, contemporaneamente, como pesquisadora e, com sua equipe de 
trabalho, como sujeito pesquisado. A autora optou pela metodologia de historia de 
vida por considerar que as histórias de vida de educadores que cotidianamente 
vivenciam a atividade educativa se constituem em ricos e singulares processos. 
Nessas condições, a coleta de dados se deu por meio de relatos autobiográficos dos 

professores, os quais foram lidos, analisados e discutidos coletivamente pelos 
sujeitos pesquisados. As discussões e reflexões comprovaram a relevância de 

envolver, na formulação de um currículo, os sujeitos que constituem os processos 

educativos, ao mesmo tempo em que nestes se constituem. As contribuições desse 

processo podem ser sintetizadas nos seguintes eixos: reconhecimento do sujeito 
como autor de sua prática formativa; pluralidade como marca fundamental do 
currículo; o aspecto relacional como núcleo do currículo; a autorização na origem e 

na finalidade de um currículo de possibilidades emancipatórias; formação ética e 

estética como inspirações transversais; e possibilidades de cultura e trabalho como 
centralidade formativa. 

 

Palavras-chave: currículo; ensino médio; historia de vida; multirreferencialidade 

 

 



 

VI 

ABSTRACT 

 

 

The goal of this M.Sc. paper is contributing to a high school curriculum construction, 
with teacher participation and on a multi-referential approach basis. This approach 
allows a plural reading in educational process understanding and, at the same time, 
enables to analyze the research's objects and subjects from different looks and 
perspectives. A differentiated design conducted the research, as the author acts, 
contemporarily, as researcher and, with her work team, as researched subject. 
Author chose life history methodology, for she regards as rich and singular processes 
the life histories of educators that daily experiment educational activity. Thus, she 
started data collecting by means of teacher's autobiographic accounts that were 
afterwards collectively read, analyzed and discussed by the researched subjects. 
Discussions and reflections confirmed the relevance of involving, in the curriculum 
formulation, subjects that at the same time constitute educational processes and 
were constituted in such processes. The following axial lines may summarize the 
contributions of this process: recognizing subject as author of his or hers formative 
practice; plurality as curriculum fundamental mark; relational aspect as curriculum 
nucleus; authoring in the origin and target of potentially emancipating curriculum; 
ethical and aesthetical formation as transversal inspiration; and cultural and working 
possibilities as formative centrality. 

 

Keywords: curriculum; high school; life history; multi-referentiality 
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1 INTRODUÇÃO 

 

[...] ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua própria produção ou construção 

(FREIRE, 1996, p. 47) 

 

Este trabalho nasce a partir da necessidade de pesquisar o currículo para 

o ensino médio. O percurso para esta pesquisa ainda não estava construído quando 

tive contato com a metodologia de história de vida, na disciplina Pesquisa em 

Educação do curso de mestrado em Educação da Universidade Metodista de São 

Paulo (UMESP), sob a orientação do Prof. Dr. Joaquim Gonçalves Barbosa. 

Ao deparar com essa metodologia, fui tomada por algumas inquietações. 

É possível fazer pesquisa, quando se está em envolvimento intrínseco envolvido 

com o objeto de pesquisa? A história de vida influencia o objeto de pesquisa do 

pesquisador? É possível pesquisar através da história de vida? Essas questões 

serviram como princípio para o debate e acabaram por revelar a necessidade de 

fazer uma experiência empírica dessa abordagem. Após um período de discussão, 

estabeleceu-se o problema da pesquisa, tentando abarcar tais inquietações. 

Propuseram-se então as seguintes perguntas: é possível uma abordagem 

intersubjetiva da formação? Qual a contribuição da metodologia de história de vida 

para compreender a implicação do pesquisador com seu objeto de pesquisa? 

Como alunos e alunas do mestrado em educação que pretendem ser 

pesquisadores e pesquisadoras, escreveríamos nossas histórias � mais 

especificamente, aquilo que constitui o que somos hoje. Definiu-se que a escrita 

seria livre e que a narrativa se iniciaria no período de vida que a pessoa 

considerasse relevante.  

A atividade realizada por todos nós foi tão significativa que me fez optar 

por esta metodologia para pesquisar o tema currículo.  

Vale registrar que nessa disciplina tive contato pela primeira vez com a 

abordagem multirreferencial, que, de acordo com Jacques Ardoino, responsável por 

sua criação, compõe-se de uma "pluralidade de olhares e de esclarecimentos que 

supõe, por sua vez, diferentes linguagens descritivas e interpretativas". No primeiro 

momento, a abordagem deixou-me em estado de choque. Minha formação inicial foi 

na área da Matemática, e meu único contato com a pesquisa era a partir de uma 

abordagem cartesiana.  
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Considerando que a abordagem multirreferencial permite uma leitura 

plural para compreender os processos educacionais e possibilita que os objetos 

sejam analisados e questionados a partir de diferentes olhares e perspectivas, optei 

por trilhar esse caminho, compreendendo essa abordagem como a que permite, a 

partir de diferentes ângulos, analisar situações, fenômenos e práticas educacionais 

com a quebra dos limites das disciplinas, a partir de sistemas de referência distintos 

e heterogêneos. 

De acordo com Borba (2004), a abordagem multirreferencial é uma 

posição epistemológica de crítica e criação cientifica que não se limita a uma 

dimensão metodológica. Essa abordagem questiona a visão unidimensional que gira 

em torno de uma única racionalidade e permite trabalhar com outras possibilidades 

de intervenção e criação entre os sujeitos-objetos da pesquisa, tendo-se clareza dos 

limites e das diversas possibilidades que nascem a todo instante. 

 

[...] é importante alertar que a especificidade da inspiração 

complexa da multirreferencialidade não está na prática da 

complementaridade, da aditividade, tampouco da obsessiva 
necessidade de domínio absoluto, mas da afirmação da 

limitação dos diversos campos do saber, da tomada de 

consciência da necessidade do rigor fecundante, da nossa 

ignorância enquanto inquietação (MACEDO, 1998, p. 62). 

 

Como profissional formada no campo das ciências exatas, tomei um 

grande susto ao descobrir a ruptura que a abordagem multirreferencial faz com a 

racionalidade moderna, ou seja, com a neutralidade científica. Até então a minha 

compreensão de pesquisa passava necessariamente pelo distanciamento do 

pesquisador em relação a seu objeto de pesquisa. Buscando compreender a 

abordagem multirreferencial, encontrei nas aulas do Prof. Barbosa os elementos 

necessários para optar por essa abordagem. 

Ficou claro o conceito de implicação do pesquisador com seu objeto de 

pesquisa � implicação essa que se traduz no engajamento do mesmo em função de 

sua história de vida � permite o desvelamento do objeto e do sujeito.  

Compreender essa nova possibilidade de pesquisa foi o grande 

diferencial para que eu pudesse realizar esse trabalho. A abordagem permite 

compreender a relação educativa entre educador e educando como aquela que só 
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acontece quando existe troca entre ambos, quando educador e educando se fazem 

sujeitos continuamente.  

A opção pelo segmento do ensino médio está ligada à complexidade 

desse segmento. Nesse momento de suas vidas, os estudantes já dispõem de uma 

bagagem de formação escolar, cultural e familiar. Ou seja, cada um desses atores já 

possui sua história de vida. Além disso, já iniciam esse período sob as pressões das 

escolhas futuras. A mudança de escola passa a ser natural � afinal, é preciso 

encontrar uma escola "forte", que prepare para os processos seletivos, 

especialmente os das universidades públicas. Outro fator decisivo na minha escolha 

desse segmento está relacionado ao momento profissional que vivo: hoje, sou a 

gestora de uma escola de educação básica; juntamente com a coordenação e os 

professores, temos refletido sobre nossas práticas educativas e o sentido destas no 

processo educativo.  

Acompanhando toda essa angústia vivida pelos jovens, encontramos 

educadores absolutamente comprometidos com a formação de seus alunos, 

considerando os processos seletivos como um dos espaços a serem conquistados, 

mas não o único. Dessa forma, torna-se necessário investigar também qual tem sido 

a participação docente na construção desse currículo que tem privilegiado a 

retenção da informação. 

Existe atualmente outro elemento que contribui para o aumento das 

tensões neste segmento. O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em sua 

décima edição, apresenta mudanças significativas, não apenas para aqueles que 

vão ingressar no ensino superior, mas, principalmente, para os processos de 

aprendizagem que serão desenvolvidos no ensino médio.  

Se não bastasse a complexidade humana, temos esse segmento como 

parte integrante da educação básica, mas com características muito diferentes. Não 

está claro qual o seu objetivo final: trata-se de um espaço dedicado a atender as 

demandas do mundo do trabalho, é um processo formativo dedicado à formação 

humana ou está focalizado na preparação do jovem para o ingresso no ensino 

superior? Como se pode perceber, o ensino médio traz em seu interior questões que 

afetam diretamente a vida de nossos jovens e professores. Qual a contribuição dos 

autores que participam desse processo na construção do currículo? Qual é o 

currículo que contempla parte da complexidade que esses jovens vivem? 
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Faz-se necessário pensar em um currículo emancipador que leve em 

conta uma nova construção, sustentada em características como o diálogo, o 

pensamento complexo, a autoria, as novas tecnologias, o prazer, os sentimentos, ou 

seja, que considere a vida que está pulsando em cada um dos autores desse 

processo educativo.  

Para refletir sobre esse processo de construção do currículo, optamos por 

assumir que as histórias de vida de educadores que o vivenciam constituem, por sua 

vez, processos muito ricos, singulares, únicos e múltiplos, que cooperam 

simultaneamente com a construção de nossas subjetividades e identidades 

individuais e coletivas.  

Apoiada em autores como Nóvoa e Finger (1988), Josso (2004) e outros, 

creio ser preciso valorizar as construções desses educadores para se perceberem 

sujeitos desse processo no qual se exibem histórias intrinsecamente ligadas ao ser 

educador e, a partir destas histórias, ressignificar o sentido do currículo em nossa 

prática pedagógica cotidiana. 

Para vivenciar essa construção (as histórias de vida), é preciso que cada 

um dos educadores reflita sobre seu tempo passado, presente e futuro, 

considerando aquilo que ainda não somos, ou deixamos de ser por vários fatores 

externos. Para que essa ação se realize, é importante considerar que, durante nossa 

caminhada, construímos e reconstruímos uma multiplicidade de identidades. Essas 

identidades estão vinculadas a diferentes aspectos � cultural, profissional, religioso, 

político, ético, de gênero e outros �, mediadas por relações sociais que 

estabelecemos na família, na escola, no trabalho, na igreja, no lazer, em vários 

círculos de amizade e em outras esferas, que vão diariamente nos ajudar a nos 

formar e reconstruir permanentemente.  

Como educadores, assumimos a responsabilidade social de contribuir 

com a construção e a reconstrução de identidades e subjetividades de nossos 

alunos. Não apenas as deles, mas especialmente, e isso implica nosso 

comprometimento com o outro e a mediação que é possível se estabeçecer entre 

esses sujeitos.  
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2 INICIANDO A CONVERSA SOBRE CURRÍCULO 

 

Uma análise refinada da realidade escolar e das práticas 

cotidianas torna claro que aquilo que os alunos aprendem 
no contexto escolar � e aquilo que deixam de aprender � 
é mais amplo que a acepção de currículo como 

especificação de temas e conteúdos de todo tipo. [...]. Na 
situação escolar se aprendem mais coisas, dependendo da 

experiência de interação entre alunos e professores, ou 

entre os próprios [...]. Por isso se diz que o currículo real, na 

prática, é a consequência de se viver uma experiência e um 

ambiente prolongado que propõem � impõem � todo um 
sistema de comportamento e de valores, e não apenas de 

conteúdos de conhecimentos a assimilar (SACRISTÁN, 

1995, p. 86). 

 

 

As discussões sobre currículo têm assumido cada vez mais importância e 

ocupado os espaços de pesquisa em educação. Associada a esse momento, 

identificamos vasta referência bibliográfica sobre o tema. Quero, neste início de 

dialogo, revisitar brevemente a história deste campo de pesquisa e, a seguir, 

concentrar nossa conversa sobre currículo a partir da compreensão de que este se 

dá em um campo de contradições e conflitos, considerando os princípios de 

complexidade e multirreferencialidade. 

Ao longo das discussões educacionais, o termo "currículo" assumiu 

diversos significados. Tradicionalmente, já significou um rol de disciplinas, com o 

conhecimento organizado numa sequência lógica, respeitando um tempo 

determinado para discutir os conhecimentos previstos na disciplina. Esta concepção 

de currículo está vinculada a um plano de curso ou de ensino. Felizmente, o 

conceito evoluiu, passando a ser considerado como a totalidade de experiências 

vivenciadas pelo aluno, intermediadas pelo professor e em uma escola dentro de um 

contexto histórico e social.  

Ao se visitar mais detalhadamente as discussões educacionais, pode-se 

analisar o currículo a partir de grandes eixos: as teorias tradicionais e as críticas. 

Todas essas teorias influenciaram a discussão de currículo no Brasil.  

Ao falar em teoria tradicional e critica, não pretendo dicotomizar a questão 

presente até os dias atuais. Assim como Saviani (2007), acredito na incorporação de 

elementos das duas teorias para a construção de práticas que considerem a relação 

existente entre os processos educativos e a vida.  
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Uma pedagogia articulada [...] estará empenhada em que a 

escola funcione bem; portanto, estará interessada em 

métodos de ensino eficazes. Tais métodos situar-se-ão para 

além dos métodos tradicionais e novos, superando por 

incorporação as contribuições de uns e outros. Serão 

métodos que estimularão a atividade e iniciativa dos alunos 

sem abrir mão, porém, da iniciativa do professor, mas sem 

deixar de valorizar o diálogo com a cultura acumulada 

historicamente; levarão em conta os interesses dos alunos, 

os ritmos de aprendizagem e o desenvolvimento psicológico 

[...] (SAVIANI, 2007, p. 69). 

 

É importante perguntarmos quais questões � tanto as questões mais 

comuns, quanto aquelas que caracterizam as diferentes teorias � devem compor 

uma teoria curricular. 

Qualquer teoria curricular deve ter, como pergunta número um, "qual 

conhecimento deve ser ensinado?" Para responder a essa questão, é necessário 

pesquisar o sujeito enquanto ser social, a concepção de conhecimento, de cultura e 

de sociedade e as diferentes possibilidades de conceber a aprendizagem. As 

diferenças entre teorias curriculares estão focadas na ênfase dada a cada um 

desses elementos, mas cada uma dessas teorias deve responder o que se deve 

ensinar. Qual conhecimento é importante para justificar sua inclusão no currículo? 

Essa questão revela que existem critérios para selecionar os conteúdos que farão 

parte do currículo.  

A definição desses conteúdos tem como princípio qual o tipo de ser 

humano desejável para atender às demandas da sociedade. Será que a sociedade, 

em que estamos inseridos, precisa do ideal humanista? Será que precisa ter a 

competição como elo central de seu processo? Será necessário formar um cidadão 

ajustado a esse modelo de sociedade ou alguém crítico ao modelo imposto, 

principalmente pelo poderio econômico? Para cada um desses modelos de 

cidadão, será necessário um determinado conhecimento que dará origem a um tipo 

de currículo. 

Nas nossas intermináveis discussões sobre currículo, incorremos no erro 

de pensar apenas em um conjunto de conhecimentos. Com frequência, nos 

esquecemos de que esse conhecimento proposto no currículo está intrinsecamente 

associado a nossa identidade, a nossa subjetividade.  
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Não podemos ser ingênuos e deslocar o currículo das questões de poder, 

pois os atos de selecionar os conteúdos, privilegiar alguns conhecimentos em 

detrimento de outros, destacar uma identidade exemplificam as questões de poder 

inseridas no currículo. Desta maneira, podemos perceber que as teorias do currículo 

não estão situadas puramente no campo epistemológico, porque se propõem 

ativamente a garantir consensos e a obter a hegemonia. São as questões de poder 

que vão diferenciar as teorias tradicionais das teorias críticas.  

Enquanto organização das atividades educacionais, as teorias 

curriculares encontram seus primeiros estudos na literatura educacional norte-

americana. O currículo, como campo profissional especializado, surge nos Estados 

Unidos, junto com a preocupação de manutenção da identidade nacional, devido às 

sucessivas ondas de imigração e ao processo crescente de industrialização e 

urbanização, circunstâncias diante das quais o Estado vive um momento de 

institucionalização da educação de massas.  

No contexto em que diferentes forças econômicas, políticas e culturais 

procuravam moldar a educação de massas dos EUA, Franklin Bobbitt escreve The 

curriculum (1918) e propõe que a escola funcione como qualquer outra empresa, de 

forma que pudesse explicitar claramente que resultados se pretende obter. Esse 

modelo estava claramente voltado ao modelo econômico; a palavra-chave era 

eficiência. Bobbitt queria transferir para a escola o modelo de administração 

proposto por Frederick Taylor; os padrões qualitativos e quantitativos deveriam ser 

transferidos para o produto da escola, ou seja, ao aluno.  

Para Bobbitt, era essencial a explicitação dos objetivos específicos e a 

delimitação do tempo para o alcance destes objetivos. Para ele, o ponto central do 

currículo é a organização � assim como na indústria, é necessário que na educação 

se estabeleçam padrões, os quais devem propiciar que todos os alunos de 

determinada classe alcancem ao mesmo tempo todos os objetivos propostos.  

O uso eficiente do tempo foi o ponto central dessa proposta de reforma 

educacional, e o currículo passou a ser constituído de unidades pequenas. A 

eficiência técnica, especialmente a da linha de montagem, serviu de modelo para os 

propósitos da escola. No lugar das salas de aula com vários níveis, surgiram as 

séries em separado, sendo o conhecimento fragmentado em unidades cujo 

tratamento deveria ter duração de 35 a 50 minutos. 
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Estruturava-se, dessa forma, uma relação de utilidade social com a 

escola, pois eram as escolas que deveriam apontar os fatores biológicos, 

biográficos, psicológicos e sociais dos alunos, com a finalidade de prepará-los para 

o desenvolvimento de funções específicas na sociedade. 

O modelo de currículo de Bobbitt encontra consolidação na teoria de 

Ralph Tyler, com seus estudos curriculares que giram em torno das ideias de 

organização e desenvolvimento. Tyler, como Bobbitt, concebe o currículo como uma 

questão técnica, que deve buscar responder a quatro questões básicas: 

 

 Que objetivos educacionais deve a escola procurar seguir? 
 Que experiências educacionais podem ser oferecidas que 

tenham probabilidade de alcançar esses propósitos? 
 Como organizar eficientemente essas experiências 

educacionais? 
 Como podemos ter certeza de que esses objetivos estão 

sendo alcançados? (SILVA, 2009, p. 25). 

 

Estas perguntas remetem à divisão tradicional da atividade educativa: 

currículo, ensino e aprendizagem e avaliação. A primeira pergunta apenas diz 

respeito ao currículo. Tyler expande o modelo de Bobbitt, ao considerar em seus 

estudos os aprendizes, a vida fora da educação e os especialistas das diversas 

disciplinas; ainda assim, insiste na construção de objetivos claramente definidos, 

que devem ser construídos em termos de comportamentos explícitos. Essa proposta 

comportamentalista se dissemina até os anos 60, período considerado de expansão 

de um modelo tecnicista � que tem grande influência no Brasil, principalmente com 

o surgimento das escolas profissionais que pretendiam fornecer mão de obra 

qualificada para atender às demandas da indústria nacional.  

De acordo com Silva (2009), só a partir dos anos 70 esses modelos mais 

tradicionais começam a ser contestados. Nos EUA, com o chamado movimento de 

"reconceptualização do currículo". Na Inglaterra, com a "Nova Sociologia da 

Educação", liderado pelo sociólogo Michael Young. No Brasil, não podemos deixar 

de destacar a obra de Paulo Freire. Na França, destacam-se os ensaios de 

Althusser, Bourdieu e Passeron, Baudelot e Establet.  

Há uma mudança de foco na constituição do currículo: enquanto as 

teorias tradicionais se concentravam na organização curricular, restringindo-se à 

atividade técnica de como fazer currículo, as teorias críticas fixam seu olhar nos 
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modelos sociais presentes; para estas, o importante não é desenvolver técnicas de 

como fazer currículos, mas compreender o que o currículo faz. 

 

 

2.1 As teorias críticas 

 

 

A ideologia e os aparelhos ideológicos do Estado, famoso ensaio 

publicado em 1970 por Louis Althusser, traz as conexões entre educação e 

ideologia, conexões estas fundamentais para as teorias de educação e currículo.  

O autor argumenta que a permanência do modelo de sociedade está 

associada à reprodução de seus componentes econômicos e ideológicos, além da 

manutenção da produção material. É sabido que a sociedade capitalista não se 

sustentaria sem mecanismos e instituições encarregadas de garantir a não 

contestação do modelo. A contestação pode ocorrer via convencimento ou via 

repressão. O convencimento é de responsabilidade dos aparelhos ideológicos do 

Estado, como a religião, a escola, a família. A repressão está a cargo dos aparelhos 

repressivos do Estado, como a polícia e o Poder Judiciário.  

A escola atua como aparelho ideológico do Estado a partir do currículo, 

que, de forma discriminatória, promove a inclinação das classes subordinadas à 

submissão e a das classes dominantes ao comando e ao controle. Essa 

discriminação acontece de maneira visível, ao permitir que as crianças das classes 

subalternas sejam expelidas da escola antes de concluírem os níveis mais altos da 

escala educacional. Neste contexto, o papel da escola e, por sua vez, do currículo é 

a manutenção do status quo a partir da divisão disciplinar que propicia a 

compreensão de que os arranjos sociais existentes são bons e não existem outros 

que possam atender aos anseios da sociedade.  

Para Bourdieu e Passeron, a dinâmica da reprodução não está centrada 

no movimento da economia, mas, sim, no processo de reprodução cultural. É a partir 

da reprodução da cultura dominante que a manutenção do modelo de sociedade fica 

garantido. Nesta dinâmica, a escola atua como mecanismo de exclusão, ao propor 

um currículo construído com base na cultura dominante. Observe-se que, para os 

alunos das classes dominantes, o ambiente lhes é totalmente familiar; já para os 

alunos das classes dominadas, é impossível decifrar essa linguagem. Dessa forma, 
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encontramos alunos que se sentem fortalecidos e aptos para a continuidade de 

estudos; a grande maioria, porém, sente-se desvalorizada e fora do sistema 

educacional. 

Nos Estados Unidos, a crítica ao currículo conservador nasce a partir do 

estudo do próprio campo da educação. Surgia, em 1973, o "movimento da 

reconceptualização": percebe-se que reduzir o currículo a uma atividade meramente 

técnica e administrativa não era mais possível, face aos estudos vigentes e às 

necessidades educacionais que se apresentavam. Este movimento � principal 

inspiração seria o pensamento de Paulo Freire � tem como centro de preocupação, 

de um lado, identificar os fatores que vinham restringindo a liberdade individual e 

coletiva de minorias sociais e, de outro, contribuir para minimizá-los. Segundo Silva 

(2009), tal movimento pretendia incluir as vertentes fenomenológicas e as marxistas, 

mas foi rejeitado por esta última, que o considerava muito fixado em questões 

subjetivas e pouco políticas. Não trataremos neste trabalho das concepções 

fenomenológicas; daremos ênfase às perspectivas marxistas. 

As críticas marxistas ao currículo tradicional encontram eco no 

pensamento de Michael Apple, o qual coloca o currículo no centro das teorias 

educacionais críticas e o compreende em termos relacionais e estruturais, 

diretamente relacionado às estruturas sociais e econômicas, jamais um constructo 

neutro, desinteressado. A seleção de conhecimentos que compõem o currículo é 

resultante de um processo que mostra claramente os interesses das classes 

dominantes. Para Apple, o cerne da questão curricular é saber qual conhecimento é 

considerado verdadeiro, de que forma alguns conhecimentos são considerados 

verdades em detrimento de outros que foram relegados. Por que se fez a escolha 

por esses conhecimentos e não por outros igualmente válidos? Quais são os 

interesses que levaram a essa escolha? Quais as relações de poder implícitas na 

construção desse currículo? A forma como a sociedade está dividida tem 

implicações no currículo? Como o conteúdo e a forma estabelecidos no currículo 

contribuem para a reprodução do modelo? Quem é privilegiado por esse currículo?  

Apple, e "Currículo e poder" (publicado em 1989), propõe a conexão entre 

produção, distribuição e consumo de recursos materiais e produção, distribuição e 

consumo de recursos simbólicos como cultura e conhecimento, elementos 

essenciais à construção do currículo. Seria essa uma forma de constituir um 

currículo que atenda aos anseios dos sujeitos envolvidos no processo educativo?  
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Para Apple (2005), a educação está intimamente ligada à política da 

cultura. O currículo não é neutro, como mostram, muitas vezes, os textos utilizados 

nas salas de aula: sempre é resultado de uma seleção, é produto de lutas, tensões e 

concessões culturais, políticas e econômicas.  

Quando examina a questão central e o próprio discurso que a Nova 

Sociologia da Educação desenvolveu em relação à escolarização tradicional, Giroux 

(1998) apresenta as contribuições de Freire e explicita aquela questão, que é a 

tornar a educação significativa, crítica e emancipadora. Exilado, Freire semeava 

suas ideias, discutia e dialogava sobre a relação existente entre educação, política e 

emancipação; se não desenvolve uma teoria curricular, traz no bojo de suas 

discussões aspectos fundamentais à elaboração de um currículo.  

Dentre os elementos que Freire discute quero eleger alguns 

imprescindíveis a uma construção curricular: o sujeito como ser de relações, capaz 

de criar e recriar; a educação como espaço de conhecimento, que possui 

"belezuras" e se apresenta com possibilidades de emancipação; o caráter dialógico 

e a problematização como elementos indissociáveis; os espaços de culturas como 

centros de lutas e contradições, de identidade, de alteridade e de poder.  

Quando se refere ao projeto pedagógico de uma escola, ele afirma: "A 

questão a saber é a favor de que e de quem, contra que e contra quem se faz a 

política de que a educação jamais prescinde" (FREIRE, 1991, p. 44). Tal assertiva 

pode ser muito bem aplicada no campo do currículo; não basta saber quais 

conhecimentos serão explicitados no currículo, mas por que esses foram escolhidos, 

a serviço de quem? 

Ao analisar as teorias críticas do currículo, percebemos que a obra de 

Freire é incorporada por vários autores, na medida em que as teorias freirianas vão 

propondo a problematização dentro de um contexto histórico-social-real que oferece 

possibilidades de emancipação para a sociedade atual.  

 

Considerado como o filosofo inaugural da pedagogia crítica, 

Freire conseguiu proceder a uma reorientação global da 

pedagogia, direcionando-a no sentido duma política radical 

de luta histórica, perspectiva que desenvolveu como projeto 

de vida. [...] aquilo que hoje é denominado política de 

libertação tem vital significação para ativistas da educação 

no mundo todo, e para o que Paulo Freire contribuiu de 
modo pioneiro e fundamental (MCLAREN, 1999, p. 16-17). 
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Para possibilitar essa emancipação, é necessária uma reflexão que 

considere o espaço real no qual vivemos, as relações de poder existentes, as 

ideologias que permeiam o currículo escolar, a inclusão das diversas culturas 

existentes e suas formas de expressão, os diferentes espaços de discussão e 

debate que devem ser criados na sociedade � ou seja, um currículo que privilegia 

os conteúdos socialmente válidos. 

A obra de Freire, mais uma vez, nos convida a olhar esses aspectos. Ele 

nos ensina a eleger conhecimentos que privilegiem o saber contextualizado, que 

possibilitem a constituição do sujeito crítico, participativo, criativo e capaz de compor 

a sua história. Trazer a obra de Freire a uma discussão de currículo significa nos 

posicionarmos de forma contrária à eleição dos conteúdos ditos puramente 

científicos. Não é possível permitir que a escola continue perpetuando apenas 

conhecimentos que, muitas vezes, não são revividos a partir dos avanços que a 

ciência e a tecnologia têm experimentado.  

A partir do conceito de "educação problematizadora", Freire busca uma 

alternativa ao modelo existente. Na base desse conceito está a força dessa 

educação. O conhecimento não pode ser isolado, pertence a algo, ou seja, o 

conhecimento é sempre carregado de uma intenção, está sempre dirigido a alguma 

coisa. Para Freire, o ato de conhecer não é um ato isolado, individual: o 

conhecimento envolve intersubjetividade e intercomunicação, mediadas pelos 

objetos a serem conhecidos, nas quais o ser humano mutuamente se educa, 

intermediado pelo conhecimento.  

Para finalizar esse início de conversa sobre currículo, recorro mais uma 

vez a Paulo Freire: 

 

Por tudo isso me parece uma enorme contradição que uma 

pessoa progressista, que não teme a novidade, que se 

sente mal com as injustiças, que se ofende com as 

discriminações, que se bate pela decência, que luta contra a 

impunidade, que recusa o fatalismo cínico e imobilizante, 

não seja criticamente esperançosa (FREIRE, 1996, p. 81). 

 

Que nossos momentos de pensar a educação, que nossas discussões 

curriculares não percam o foco: quem é esse sujeito com quem estamos dialogando 

cotidianamente em nossas salas de aula? O que realmente importa ser trocado, 

para que ele possa refletir sobre tudo que o envolve e se posicionar criticamente?  
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2.2 As discussões sobre currículo hoje 

 

 

Toda a discussão em torno do pensamento curricular tem implicações no 

cotidiano escolar e na forma como operar a seleção cultural a partir do 

conhecimento escolar e das práticas pedagógicas.  

Há evidências de que 

 

[...] a ordenação e a prescrição de um determinado currículo 

por parte da administração educativa é uma forma de propor 

o referencial para realizar um controle sobre a qualidade do 
sistema educativo. Pode-se proceder a esse controle por 
meios de regulação administrativa, através da ordenação de 

como deve ser a pratica escolar, ou sob a forma de 
avaliação curricular através de inspeção ou avaliação 

externa dos alunos, a titulo de informação. Sabe-se que 
nenhuma dessas propostas assegura resultados eficazes 
para melhorar a qualidade do sistema educativo, mas 
contribui com repercussões no estabelecimento de um 

sistema de relações de domínio misturadas com a 

imposição ou propostas de modelos de funcionamento 

pedagógico (SACRISTÁN, 2000, p. 118). 

 

Não podemos continuar a conceber o currículo como unicamente um 

sistema de controle e domínio de relações. É urgente avançarmos as discussões em 

torno do currículo e apresentar uma forma de construção que possa ter como pano 

de fundo as aprendizagens que se necessita construir. 

A partir da segunda metade da década de 90, de acordo com Lopes e 

Macedo (2005), a identidade do currículo concentrou-se no hibridismo das 

tendências. As teorias tradicionais, globalizantes e marxistas deram lugar à 

multiplicidade das perspectivas da contemporaneidade. As diversas tendências e 

orientações inter-relacionadas possibilitaram nova compreensão das relações 

sociais e dos sujeitos inseridos na vida social e acadêmica. Esse novo contexto 

produz "híbridos culturais" (LOPES; MACEDO, 2005, p. 16). 

Neste contexto, fica difícil conceituar de fato o que é currículo. O 

pensamento curricular procura se adequar ao debate sociológico de orientação pós-

moderna e pós-estruturalista, e as ideias de autores como Foucault, Derrida, 

Deleuze, Guattari e Morin são incorporadas à discussão de currículo. Destaque-se 

ainda Silva (2009), que lidera um grupo de estudos de currículo a partir de um 

enfoque pós-estruturalista, faz uma leitura crítica da teoria pós-estruturalista, traz 
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para o currículo a discussão de questões de gênero, etnia e sexualidade e incorpora 

o conceito de diferença, compreendido como básico no processo de aprendizagem.  

A marca principal desse enfoque envolve "a análise das conexões entre 

processos de seleção, organização e distribuição dos currículos escolares e a 

dinâmica de produção e reprodução da sociedade capitalista" (LOPES; MACEDO, 

2005, p. 21). A partir disso, são levantados estudos que possam compreender a 

análise e a ação política em torno de alternativas curriculares, do atendimento do 

sujeito e da questão da identidade e da diferença com base nos estudos culturais.  

Lopes e Macedo (2005) apresentam como tendência atual do 

pensamento curricular: 

 

O agrupamento entre o discurso pós-moderno e o foco 
político na teorização crítica que são associadas à 

perspectiva teleológica de um futuro de mudanças, 

fundamentada na filosofia do sujeito, na filosofia da 
consciência e na valorização do conhecimento como 

produtor dos sujeitos críticos e autônomos, com o 

descentramento do sujeito, a constituição discursiva da 

realidade e a vinculação constitutiva entre saber e poder. 

(LOPES; MACEDO, 2005, p. 47-48). 

 

As autoras discutem novas preocupações que o campo curricular vive 

neste momento de redefinição. Para elas, a associação entre currículo e processos 

educacionais mais amplos traz certa imprecisão na definição do campo curricular, 

em relação ao campo intelectual.  

As novas discussões não eliminam a continuidade da discussão da 

perspectiva crítica, Antonio Flávio Moreira continua essa discussão no Brasil, 

mostrando a importância da perspectiva crítica na contemporaneidade. 

Nesta década, temos dois autores que lideram uma discussão de 

currículo a partir de diferentes perspectivas, as quais, nesta pesquisa, considero 

complementares. Ivor F. Goodson mostra a possibilidade de construção do currículo 

a partir das narrativas e Roberto Sidnei Macedo desenvolve uma análise de currículo 

sob uma perspectiva multirreferencial. Abaixo dedicarei dois itens para dialogar 

sobre essas possibilidades para o currículo.  
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2.3 O currículo a partir das narrativas  

 

 

Goodson (2008b) apresenta importante discussão e mostra, a partir da 

história do currículo, como este constitui um artefato, uma realização histórica e 

social com cerne envolto em questões sociopolíticas, instituindo-se como um 

processo essencialmente social de preferências e privilégios.  

 

Os antigos padrões de desenvolvimento e de estudo de 

currículos são totalmente inapropriados para a nova 

sociedade de risco, de instabilidade e de mudanças rápidas 

em que hoje vivemos, pois estão presos ainda ao ensino 

primário e a prescrição (GOODSON, 2008b, p. 142). 

 

Como forma de reconstruir a prática curricular, ele apresenta a 

possibilidade de se trabalhar com histórias de vida. O autor expõe apaixonadamente 

a contribuição dos professores a partir de suas histórias de vida na construção do 

currículo e propõe a construção do currículo narração. 

 

Ao invés de escrever novas prescrições para as escolas, 

novos currículos ou novas diretrizes de reforma, elas 
precisam antes questionar a própria validade das 

prescrições pré-digeridas em um mundo de fluxo e de 
mudança. Precisamos, em suma, sair do currículo como 

prescrição para o currículo como narração de identidade, do 

ensino cognitivo prescrito para o ensino narrativo do 
gerenciamento da vida (GOODSON, 2008b, p.142). 

 

Ao fazer essa proposta, Goodson considera as questões de identidade, 

de temporalidade, de espacialidade, de vivência midiática e de flexibilidade do 

mundo do trabalho, entre outras. Ora, se todas essas questões são incorporadas no 

pensar curricular, não é possível entender o currículo como produção que considera 

unicamente o ensino. É necessário pensá-lo como possibilidade de aprendizagem 

narrativa. Desta forma, as histórias de vida dos professores não são apenas 

elementos de memória, são formas de construir o presente. Assim, nos currículos 

que construímos e vivemos, o passado, o presente e o futuro se encontram, gerando 

novas construções.  

O autor referencia as marcas da experiência como formas de 

compreensão do conhecimento. Apesar de mostrar que ainda estamos distantes de 
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construir possibilidades curriculares que percebam o futuro social e que o 

apoderamento continua sendo uma marca explicita dos currículos atuais, que 

promovem a exclusão, ele pesquisa e trabalha para a construção de um currículo 

que possa comprometer-se com as paixões, com os sonhos, com os desejos, com o 

sentido do conhecimento e da vida. "No novo futuro social devemos esperar que o 

currículo vá se envolver com as missões de vida, com os entusiasmos e objetivos 

que as pessoas articulam em suas vidas" (GOODSON, 2008b, p. 157). Essa é a 

possibilidade de se construir aprendizagens significativas.  

O que temos vivido em nossos currículos é a não consideração do fator 

envolvimento nas práticas de aprendizagem. Para Goodson, essa situação acarreta 

enorme perda para o processo, e muito do que está prescrito nos currículos e é 

trazido para a sala de aula não se transforma em aprendizagens. 

 

[...] considerar o aprendizado como sendo localizado na 
história de vida é compreender que o aprendizado é 

situado contextualmente e que ele também tem uma 

história, tanto em termos da história de vida do individuo 

quanto das histórias e trajetórias das instituições que 

oferecem oportunidades formais de aprendizado 
(GOODSON, 2008b, p.155). 

 

Goodson aponta a necessidade de, a partir das histórias de vida 

individuais, movimentá-las metodologicamente a fim de construir possibilidades 

coletivas. Nesta prática metodológica, o autor deixa claro que é de grande valia 

reconhecer nos testemunhos e em histórias individuais e coletivas a cultura 

explicitada, ou muitas vezes, deixada de lado, a forma de se aprender e como essa 

maneira se reflete na forma de ensinar, as regularidades apresentadas, as 

experiências vividas e como estas se manifestam no cotidiano. Para Goodson, as 

narrativas consistem numa forma de romper com as prescrições preestabelecidas. 

Acredito que ainda temos muito a discutir quanto à construção do 

currículo a partir das narrativas. Mas uma coisa é certa: não podemos mais falar em 

currículo sem considerar essa dimensão. É necessário não apenas olhar para a 

história das disciplinas, mas também para as histórias de vida daqueles que 

diariamente realizam os processos de aprendizagem nas unidades de ensino. Desta 

forma, poderemos propor novas formas de construir currículo e aprendizagens. 

Novamente, o autor nos convida à reflexão, ao afirmar: 
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Partindo da prescrição autoritária e do aprendizado 

primário para uma habilitação narrativa, o aprendizado 

terciário transformaria nossas instituições educacionais e 

as faria concretizar suas promessas anteriores de 
contribuir para mudar o futuro social de seus alunos 
(GOODSON, 2008b, p. 157). 

 

Fica para nós, pesquisadores e educadores, a responsabilidade e o 

desafio de construir currículos que contemplem as mudanças sociais que a cada dia 

se concretizam em nossas escolas e sinalizem as infindas possibilidades dos 

autores dos processos educativos na construção e reconstrução de práticas 

educativas vinculadas aos espaços onde realizam as aprendizagens.  

 

 

2.4 O currículo a partir da multirreferencialidade 

 

 

Conforme Macedo (2002), o que vemos atualmente, no campo do 

currículo e nos meios educacionais, é a forte presença da ideia de planejamento 

nomotético e a expectativa de competência fechada no indivíduo; o ensino ainda é 

considerado como prática messiânica. Nessas condições, temos um currículo 

determinante, predestinado a formar pela vontade autoritária daqueles que dizem 

entender de educação. Nesta lógica, 

 

[...] o individualismo se solidifica enquanto itinerário 
construído por uma trajetória traçada; nesse veio o currículo 

cumpre, na prática, um dos seus sentidos construídos 

historicamente, que é o sentido da trajetória como política 
de sentido e de conhecimento (MACEDO, 2002, p. 68). 

 

Essa forma de fazer currículo pela lógica da trajetória traz à tona a 

construção de uma autonomia realizada a partir de um saber oficializado. Dentro 

dessa lógica, a autonomia autorizada é descartada e cede lugar a uma autonomia 

outorgada. A história do conhecimento é rica em momentos de outorgas que se 

perpetuam até hoje na figura de pais e professores a traçar itinerários � geralmente 

lineares � aos seus filhos e alunos.  
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Os currículos que vivenciamos, em sua grande maioria, não têm olhado 

para a complexidade do pensamento humano e de suas relações. A não 

consideração dessa complexidade resulta na adoção pelos curriculistas de um 

pensamento linear e mecânico. 

É necessário alargar a concepção de currículo e construir uma nova visão 

de currículo, 

 

[...] onde seja possível o cultivo da itinerância e da errância 
como inspiração/movimento instituinte predominantemente 

no seio das práticas curriculares, sem cometer, ademais, o 

erro maniqueísta de descartar a trajetória e o itinerário como 
momentos de um conjunto de interfaces, que teriam como 
ponto de chegada a autonomia como princípio formativo não 

outorgado, e a itinerância e a errância como dispositivos 
construtores incontornáveis dessa autonomia (MACEDO, 
2002, p. 75). 

 

Para Macedo (2002, p. 76), a itinerância constitui o "percurso estrutural de 

uma existência concreta e inacabada [...]; em uma itinerância encontramos uma 

multiplicidade de itinerários contraditórios". 

Romper com a lógica que está posta não é uma questão simples. Nossos 

currículos não permitem a contradição, e os sujeitos que os vivenciam devem 

considerá-los como acabados, verdadeiros e muitas vezes imutáveis � portanto, 

prontos a serem vivenciados. Estão organizados sobre o princípio da ordem e 

desconsideram as circunstâncias não lineares do cotidiano de quem os vivencia.  

Nossa inquietação, ao pensar o currículo, advém da crença de que 

precisamos encontrar um espaço para discutir a errância, compreendida como "[...] 

momentos necessários de desordem, porquanto a desordem constitui a resposta 

inevitável, necessária, frequentemente fecunda, face ao caráter, às vezes 

esclerosado, esquemático e simplificador da ordem" (Macedo, 2002, p. 78). 

Nas práticas curriculares, o sentido da errância não é considerado, pois 

aos sujeitos partícipes do processo não se vinculam os movimentos, os equívocos, 

os deslocamentos e as necessárias mudanças. Nas práticas curriculares em que a 

errância é considerada como prática insubstituível, encontramos espaços, "brechas", 

segundo o autor, para a construção de uma competência ampliada, como condição 

de formação para a vida em seu sentido mais amplo.  
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Em geral, o locus onde os currículos são elaborados e decididos, bem 

como os sujeitos envolvidos nesse fazer curricular não consideram a errância e a 

itinerância como possibilidades de constituição de sujeitos detentores de autonomia 

e autoria, essas autorizadas pelos sujeitos que vivenciam o processo educativo. 

É necessário permitir que nossas práticas curriculares criem  

 

[...] fronteiras porosas entre os saberes, imaginar áreas 

englobantes do conhecimento, promover o diálogo entre as 

áreas, problematizar a disciplinarização, organizar 

macrodisciplinas, estimular a competência pela articulação 

entre conhecimento e ação orientada, tensionar campos 
pretensa ou concretamente contraditórios, proporcionar um 
certo construtivismo realista, onde os aspectos da realidade 
social seminalizem incessantemente a construção do 

conhecimento, aprofundar relacionando, contextualizando e 
historicizando saberes e competências, epistemologias e 

sapiências seriam, da nossa perspectiva momentos 

significativos para fazer operar a dilógica como um princípio 
reitor do pensamento complexo e multirreferencial 
(MACEDO, 2002, p. 49-50). 

 

Como podemos perceber, é imprescindível que a condição dialógica seja 

marca fundamental em uma construção curricular que considera o sujeito de 

potencialidades como elemento central desse processo de construção, que possibilite 

uma coalizão das singularidades existentes em cada um dos sujeitos partícipe. Desta 

forma o currículo deverá ser concebido dentro de uma política multicultural.  

Para a proposição de um currículo, Macedo (2002) nos convida a refletir 

sobre o aspecto relacional que este deve ter em sua constituição. Em nossos 

currículos atuais, o conhecimento continua sendo organizado e vivenciado de forma 

não relacional. A lógica presente nestas construções é a de comparar a partir de 

parâmetros prefixados. Precisamos mudar está lógica a serviço da comparação e 

propor um espaço onde o conhecimento seja relacional: 

 

[...] conhecer relacionado é criar uma tensão constante com 

a tendência etnocêntrica que o homem moderno criou para 

tratar o conhecimento sobre a realidade, é se prevenir com 
a inquietação/problematização contra a alienação insular 

pelo conhecimento que permeia toda a formação escolar do 

homem contemporâneo (MACEDO, 2002, p. 39). 

 

Faz-se necessário pensar em um currículo que ocupe o lugar do currículo 

atualmente instituído. É preciso que o desejo, que ordena e alucina, tenha espaço; 
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que o conhecimento não seja estático, mas, sim, que seja mola propulsora para novos 

saberes e para a construção de novos conhecimentos; que o planejamento esteja a 

serviço do fazer pedagógico e não a escravizá-lo. Que tenhamos um currículo que 

esteja a serviço da constituição de autores cidadãos (BARBOSA, 2000). 

Pensando na constituição desse autor cidadão, é necessário pensar em um 

currículo que considere fundamentalmente a formação para a vida, vida considerada 

em sua amplitude. É necessário enxergar os sujeitos individualmente e também como 

cidadãos pertencentes a agrupamentos sociais. É preciso que valores como a vida, a 

ética, o respeito, a responsabilidade, o bem comum e outros, indissociáveis da 

formação humana, sejam as bases inegociáveis desse fazer curricular. 
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3 BREVE HISTÓRICO DO ENSINO MÉDIO NO BRASIL 

 

 

A emancipação política do Brasil trouxe, em seu bojo, a criação de 

instituições que ministravam o ensino secundário. Podemos citar o Imperial Colégio 

de Pedro II, criado em 1837, e os liceus provinciais. Durante o período imperial 

(1822-1889), a cultura escolar do ensino secundário foi marcada pelo regime de 

cursos preparatórios e exames parcelados: os estudantes dos liceus realizavam 

apenas um exame de cada matéria para ingresso nos cursos superiores; para a 

realização desses exames, não havia obrigatoriedade de presença às aulas, e as 

famílias mais abastadas contratavam professores para ensinar aos seus filhos.  

Sem êxito, foram realizadas várias tentativas de superar esse regime 

durante a Primeira República (1889-1930). Mesmo sem a exigência da legislação 

oficial, alguns estabelecimentos de ensino imprimiram um ritmo seriado a seus 

cursos secundários. Com a implantação do regime republicano, os estados 

brasileiros, liderados por São Paulo, implantaram os grupos escolares, escolas 

destinadas ao ensino primário. Com exceção do Distrito Federal, onde existia o 

Colégio Pedro II, os poderes públicos federal e estaduais pouca importância deram 

ao ensino secundário, que foi implementado pelas escolas privadas e especialmente 

pela Igreja Católica. 

Na década de 20, a Associação Brasileira de Educação (ABE) lidera 

significativas discussões sobre a educação brasileira, inclusive o questionamento 

dos regimes preparatórios. Algumas propostas para superá-los foram apresentadas, 

mas mudanças efetivas aconteceram só após a Revolução de 30, com a criação do 

Ministério da Educação e Saúde Pública e a indicação de Francisco Campos como 

seu primeiro titular. Logo foi criado o Conselho Nacional de Educação, e a 

reorganização do ensino secundário e superior passou a ser identificada como 

Reforma Francisco Campos.  

A reforma promovida pelo ministro Francisco Campos introduz marcas 

importantes com vistas a superar o regime dos cursos preparatórios. Como primeira 

medida, a duração do ensino secundário passou de cinco para sete anos e foi 

dividida em dois ciclos. O primeiro, de cinco anos, conferia a todos os estudantes a 

formação geral. A segunda fase era formada por dois anos e era propedêutica para 
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o curso superior. Com esta mudança, o ensino secundário passou a atender às 

elites e a parte das classes médias.  

A proposta de ensino secundário de Francisco Campos foi reorganizada 

pela Reforma Capanema, em 1942, que estabeleceu o ciclo ginasial de quatro anos 

e o ciclo colegial de três anos. Essa divisão manteve-se até o início da década de 

70, quando foram criados o 1º grau, fusão do curso primário com o ciclo ginasial, e o 

2º grau, formado pelo ciclo colegial. 

A Constituição de 1946, inspirada na ideologia liberal-democrática, trouxe 

uma nova regulamentação ao sistema educacional brasileiro, duramente criticado 

como elitista e seletivo. Sendo de caráter democrático, a nova constituição exigia a 

demolição das barreiras à democratização escolar. A União, incumbida de "fixar as 

diretrizes e bases da educação nacional", encaminhou uma proposta de lei ao 

Congresso, a qual ficou em tramitação durante 13 anos, com acaloradas discussões 

entre os educadores progressistas, defensores da escola pública, e os 

conservadores, defensores de privilégios concedidos à escola privada. Este período 

tornou-se um dos mais fecundos quanto à reflexão sobre os problemas da educação 

brasileira.  

Como consequência desse longo debate sobre a democratização da 

educação no País, temos a Lei nº
 4.024, de 20 de dezembro de 1961, também 

conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1961. As 

discussões relativas a essa lei giraram em torno do conflito entre escola pública e 

escola privada e sobre as tendências consideradas insuficientes para vincular a 

educação ao desenvolvimento. Ficou explicitada a necessidade da criação de 

projetos que dessem conta da criação de um sistema educacional capaz de atender 

à realidade brasileira. Na LDB de 1961, a estrutura do ensino médio estava dividida 

em dois ciclos: o ginásio de quatro anos, com exames de admissão e seleção, e o 

segundo ciclo com dois cursos paralelos de três anos de duração: o Clássico, 

voltado para a área de Humanas, e o Cientifico, voltado para as áreas de Exatas e 

Biomédicas.  

Como condições da equivalência, foram definidos cursos superiores para 

os alunos já formados nos cursos profissionalizantes. Ficou também definido que os 

alunos que haviam concluído cursos técnicos deveriam ter cursado disciplinas da 

formação geral ou comprovar sua aprovação a partir de exames dessas disciplinas 

nos estabelecimentos de ensino federal ou equivalente. De acordo com Ramos 
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(2005), essa equivalência trouxe maior homogeneidade escolar, dando um caráter 

mais universal ao ensino técnico.  

Permitiu-se que os estados anexassem disciplinas optativas ao currículo 

estabelecido pelo Conselho Federal de Educação. Conforme Ramos (2005), essas 

disciplinas deveriam promover a formação geral exigida para continuidade dos 

estudos. 

As transformações do sistema econômico, na primeira metade da década 

de 60, trouxeram notória preocupação com a formação técnica que atendesse às 

demandas existentes naquele momento. Num contexto de internacionalização da 

economia, contenção de salários e concentração de capital, a educação de nível 

técnico assumiu importante papel dentro do contexto educacional vigente.  

Em 1965, o Ministério do Trabalho criou o Programa Intensivo de 

Formação de Mão de Obra, destinado a preparar operários qualificados para atender 

às demandas da indústria. Intencionava-se ampliar as matrículas na educação 

profissional, formando mão de obra apta a preencher os postos de trabalho da 

indústria em pleno desenvolvimento e satisfazer dessa forma às exigências do 

mercado internacional. Considerando esse cenário, o ponto de maior relevância para 

o ensino médio foi a reforma de 1971, a Lei nº 5.692, que colocou como compulsória 

a profissionalização em todo o ensino médio. 

A Lei nº 5.692/71 permitiu que o ensino médio tivesse terminalidade como 

característica básica. 

 

A terminalidade é a característica de um curso de dar aos 

seus concluintes um beneficio imediato que eles não 

colheriam se não o tivessem concluído ou a possibilidade de 
conseguir ocupações mais vantajosas que outras, dada em 

consequência do curso (CUNHA, 1977, p. 125). 

 

Essa terminalidade do ensino profissionalizante permitiu conter a 

crescente demanda por vagas no ensino superior. Desta forma, o ensino médio 

passa a exercer a função de contentor de acesso ao ensino superior. 

 

O ensino técnico, realmente, assumiu uma função manifesta 

e outra não manifesta. A primeira a de formar técnicos; a 

segunda, a de formar candidatos para os cursos superiores, 
Diferentemente do período pré-industrial, nessa fase o 
projeto de ascensão da classe média não se dava mais 

pelas iniciativas individuais em pequenos negócios, mas 
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deslocou-se para a hierarquia das burocracias públicas ou 

privadas. Portanto, se numa etapa de desenvolvimento 
incipiente o curso universitário significava o coroamento de 

uma trajetória social de condições socioeconômicas 

estáveis e consolidadas, na etapa da industrialização 

acelerada e de concentração de renda esse curso passou a 

ser condição necessária para a possibilidade de ascensão 

social. A Lei 5.692/71 carregou em si a função de conter 

essa demanda que tal propósito não apareça claramente 

(RAMOS, 2005, p. 233). 

 

A reforma de 1971 instituiu programas de desenvolvimento do ensino 

médio que foram financiados por empréstimos do Banco Mundial. Dentre os projetos 

aprovados, destacamos três: a organização dos Centros Federais de Educação 

Tecnológica; a implantação dos colégios agrícolas, centros interescolares, colégios 

integrados e ampliação do Sistema S (Senai e Senac), existente desde 1945, 

visando ao aumento de matrículas em cursos profissionais, fora do sistema de 

educação regular; o terceiro, direcionado para as Regiões Norte e Nordeste do País, 

envolvia o 1º grau. O objetivo de tal incremento de vagas era atender, de forma mais 

direta, as crescentes demandas pelo aumento de vagas na educação.  

O aumento de vagas do ensino profissionalizante estava embasado nas 

necessidades do mundo do trabalho, Os alunos que aderiam a esse ensino não 

ingressavam nas universidades e tinham a possibilidade de se integrar à população 

economicamente ativa após o término do período da escolarização de nível médio. 

De forma geral, a classe média não aderiu a esse projeto e rejeitou a função 

contentora do ensino técnico; essa rejeição provocou ajustes nos currículos dos 

cursos profissionalizantes, acarretando a extinção da profissionalização obrigatória 

no 2º grau pela Lei nº 7.044/82.  

Com o fim da ditadura militar, a sociedade civil se apresentava organizada 

e mobilizada para pleitear tratamento qualitativo à educação. Dava-se ênfase a um 

tratamento unitário à educação básica, abrangendo desde a educação infantil até o 

ensino médio; afirmava-se, nos debates teóricos, a necessidade da vinculação da 

educação à prática social e ao trabalho como principio educativo.  

Sob esse novo enfoque, o ensino médio possibilitaria a formação de 

alunos "politécnicos". De acordo com Saviani (2007, p. 140), tal termo significa a 

formação dos alunos com "domínio dos fundamentos científicos das diferentes 

técnicas que caracterizam o processo de trabalho moderno".  
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O objetivo dessa formação visa romper a dicotomia entre educação 

básica e técnica e resgatar o princípio da formação humana. A proposta defendia um 

ensino integrador entre ciência e cultura, humanismo e tecnologias, possibilitando o 

desenvolvimento das potencialidades humanas e orientando os objetivos dos cursos 

profissionalizantes, de maneira que estes não atendessem exclusivamente aos 

interesses do mercado, mas possibilitassem uma formação mais ampla e geral como 

condição de atuação em qualquer ramo de atividade. Em resposta a esses desafios, 

algumas políticas, diretrizes e ações do governo federal apontam para um cenário 

de possibilidades que evidenciam a construção de uma política pública nacional para 

a educação básica comprometida com as múltiplas necessidades sociais e culturais 

da sociedade brasileira.  

No ano de 1988, foi apresentado um novo projeto de lei com as 

reivindicações dos educadores progressistas. Durante oito anos estenderam-se 

debates que culminaram com a apresentação pelo senador Darcy Ribeiro de novo 

projeto, aprovado como Lei nº
 9.394, em 20 de dezembro de 1996.  

São essas as diretrizes que atualmente regem nosso sistema 

educacional. De acordo com Ramos (2005), seus marcos conceituais são a 

concepção de educação para além da escola, a inclusão do ensino médio dentro da 

educação básica e a caracterização do ensino médio como etapa final da educação 

básica, cujo objetivo é consolidar e aprofundar os conhecimentos adquiridos no 

ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos, a inserção no 

mundo do trabalho e o exercício da cidadania. O ensino médio passou a ter 

identidade própria, a se configurar como etapa final da educação básica e teve 

assegurada a possibilidade de se integrar com a profissionalização, pois, "[...] 

atendida a formação geral do educando, poderá prepará-lo para o exercício das 

profissões técnicas" (art. 36 da LDB/96). 

O Decreto nº
 2.208/97 reforçou a visão dual que se buscava superar. Por 

sua vez, o Decreto nº
 5.154, de 2004, é marco importante na medida em que revoga a 

obrigatoriedade de separação entre o ensino médio e a educação profissional técnica 

de nível médio e delega as formas de articulação entre a educação profissional e o 

ensino médio para a decisão das redes e instituições escolares.  

Com todos esses avanços, muito ainda se tem por fazer pelo ensino 

médio. É necessário que se alcance sua universalização com qualidade, que se 

construa uma identidade definida em suas múltiplas determinações socioculturais, 
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pedagógicas e político-econômicas e que se considerem, em todas as suas 

instâncias, os sujeitos que lhe conferem sentido: educadores e educandos.  

A partir da promulgação da Lei nº
 9.394/96, o ensino médio passou a ser 

responsabilidade dos estados. O currículo deste segmento de ensino foi organizado, 

e propuseram-se áreas do conhecimento de acordo com cada propósito, a saber: 

Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Códigos; cada área 

apresenta estrutura tecnológica pertinente ao objeto do conhecimento a ser 

estudado. A noção de competência centralizou-se como orientação curricular de 

caráter não obrigatório, conforme descrito nas Diretrizes Curriculares Nacionais. 

 

 

3.1 A atual proposta curricular do ensino médio  

 

 

Os artigos 35 e 36 da LDB/96 afirmam as bases legais do ensino médio, e 

estabelecem sua finalidade, os caminhos para a organização curricular e o perfil de 

saída do educando.  

 

Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, 

com duração mínima de três anos, terá como finalidades: 
I � a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos 
adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o 
prosseguimento de estudos; 
II � a preparação básica para o trabalho e a cidadania do 

educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz 
de se adaptar com flexibilidade a novas condições de 

ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 
III � o aprimoramento do educando como pessoa humana, 
incluindo a formação ética e o desenvolvimento da 

autonomia intelectual e do pensamento crítico; 
IV � a compreensão dos fundamentos científico-
tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a 
teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 
Art. 36. O currículo do ensino médio observará o disposto 

na Seção I deste Capítulo e as seguintes diretrizes: 
I � destacará a educação tecnológica básica, a 

compreensão do significado da ciência, das letras e das 

artes; o processo histórico de transformação da sociedade e 

da cultura; a língua portuguesa como instrumento de 

comunicação, acesso ao conhecimento e exercício da 
cidadania; 
II � adotará metodologias de ensino e de avaliação que 

estimulem a iniciativa dos estudantes; 
III � será incluída uma língua estrangeira moderna, como 

disciplina obrigatória, escolhida pela comunidade escolar, e 



 

 

27 

uma segunda, em caráter optativo, dentro das 

disponibilidades da instituição; 
IV � serão incluídas a Filosofia e a Sociologia como 

disciplinas obrigatórias em todas as séries do ensino médio. 

(Incluído pela Lei nº 11.684, de 2008). 
§ 1º Os conteúdos, as metodologias e as formas de 

avaliação serão organizados de tal forma que ao final do 
ensino médio o educando demonstre: 
I � domínio dos princípios científicos e tecnológicos que 

presidem a produção moderna; 
II � conhecimento das formas contemporâneas de 

linguagem; 
III � domínio dos conhecimentos de Filosofia e de 

Sociologia necessários ao exercício da cidadania. . 
(Revogado pela Lei nº 11.684, de 2008) 
§ 2º O ensino médio, atendida a formação geral do 

educando, poderá prepará-lo para o exercício de profissões 

técnicas. (Revogado pela Lei nº 11.741, de 2008) 
§ 3º Os cursos do ensino médio terão equivalência legal e 

habilitarão ao prosseguimento de estudos. 
§ 4º A preparação geral para o trabalho e, facultativamente, 
a habilitação profissional poderão ser desenvolvidas nos 

próprios estabelecimentos de ensino médio ou em 

cooperação com instituições especializadas em educação 

profissional. (Revogado pela Lei nº 11.741, de 2008) 

 

Outro documento legal que norteia o fazer do ensino médio são os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) do ensino médio, que estabelecem sua 

política curricular, orientam professores e gestores, dispõem os conteúdos de forma 

interligada por área e criam caminhos para levar os alunos a alcançarem os 

objetivos desta etapa de ensino. Os PCN propõem uma organização curricular que 

considere como pressupostos: visão orgânica do conhecimento, interligada às 

constantes mudanças a que a sociedade está exposta; os conteúdos devem ser 

meios para o alcance de competências; o uso do raciocínio deve prevalecer sobre a 

memorização; e o conhecimento deve ser experimentado, não apenas transmitido 

ao aluno. A proposta prevê que o aluno seja capaz de constituir competências, 

habilidades e dispositivos que lhe permitam a inserção na sociedade de forma 

produtiva, crítica e criativa. 

A partir desses documentos, fica clara a percepção da legislação quanto 

ao processo de escolarização do ensino médio: este deve fornecer os meios para a 

construção da trajetória cidadã. O que significa, então, ser aluno e professor desta 

etapa de ensino, neste início de século, em que o protagonismo de todos os atores é 

constantemente solicitado? 
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Se considerarmos as imensas desigualdades existentes em nossa 

sociedade, podemos dizer que ser aluno do ensino médio é ter a oportunidade de 

vivenciar esta realidade e atuar para modificá-la. Mas como fazer com que seja de 

fato uma oportunidade, se nossos jovens estão cada vez mais desesperançados 

quanto ao futuro? Haverá trabalho? Quais serão as profissões em ascensão? Quem 

terá acesso a esse universo?  

É claro que não é a escola a única instituição a responder a essas 

questões � mas como construir um processo pedagógico que considere as 

inquietações atuais e aponte possibilidades de intervenção nesta realidade? 

A resposta para todas essas questões não está pronta. Não obstante, 

creio que, se dialogarmos com os sujeitos desta etapa de ensino, teremos melhores 

chances de encontrar caminhos que apontem possíveis intervenções e alternativas 

que possam trazer significado para o processo de aprendizagem dos jovens. 

Um dos caminhos que penso deva ser trilhado é o de ouvir os professores 

que militam neste segmento: como têm encontrado respostas para a falta de 

esperança, a desmotivação, a tentativa de romper com as normas 

institucionalizadas, os questionamentos dos valores e modelos sociais que 

diariamente os alunos levantam? Que estratégias têm construído para olhar esses 

jovens, percebê-los em suas angústias e desenvolver o conteúdo previsto em seus 

planos de ensino?  

Para trilhar esse caminho, é importante compreender que a escola está 

inserida em um espaço social repleto de contradições e que a relação a ser 

estabelecida entre os sujeitos participantes desse processo é complexa. 

 

A relação pedagógica não se apresenta desvinculada da 

relação social, em que os sujeitos se fazem no exercício 

cotidiano de existir nos diferentes espaços e tempos da vida 
social. A escola não se dá num vazio social. Temos de nos 

apropriar da relação pedagógico-social que ocorre no 
microespaço da escola e da sala de aula. A relação entre 

dois sujeitos (educador-educando), complexa, hipercomplexa, 
para mim "objeto" sobre o qual a ciência da educação deve 

se debruçar, é o locus por excelência onde a aprendizagem, 

no amplo sentido da formação e da autoformação enquanto 

sujeitos no mundo acontece (BARBOSA, 2000, p. 17). 

 

Pensando nos jovens alunos do ensino médio, no mundo sempre mais 

desesperançado para esses jovens e no professor como mediador da cultura, da 
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ciência e do momento atual, busco a partir das histórias de vida de professores 

construir um currículo que traga mais significado a essa etapa educacional e que 

tenha no protagonismo dos sujeitos um espaço de construção acadêmico-cultural-

social significativa, trazendo possibilidades de inserção no mundo de forma crítica.  

 

 

3.2 O Enem e o currículo do ensino médio 

 

 

O Exame Nacional de ensino médio (Enem) foi estruturado a partir dos 

conceitos estabelecidos na LDB de 1996, que reformulou o ensino médio brasileiro. 

O exame tem por objetivo permitir o acesso de alunos à universidade, por se tratar 

de um instrumento de avaliação mais abrangente do que as provas tradicionais dos 

vestibulares. Deve, portanto, trazer mudanças significativas na forma de conceber o 

ensino e a aprendizagem no ensino médio.  

Hoje em sua décima edição, o Enem é um importante tema debatido em 

todos os espaços educacionais e ocupa lugar de destaque nas agendas de 

discussão das reformulações necessárias para reorganização e reforma do ensino 

médio brasileiro, democratização do ensino superior e melhoria da educação básica 

brasileira. Seu principal objetivo é avaliar o desempenho do aluno, a fim de aferir o 

desenvolvimento de competências e habilidades essenciais ao pleno 

desenvolvimento da cidadania.  

As mudanças do Enem começaram a vigorar este ano (2010) e já 

provocam um impacto na educação brasileira, principalmente no ensino médio. Tais 

mudanças não se reduzem ao ingresso na universidade: avançam para os espaços 

de aprendizagem, introduzindo novas abordagens para ensinar e aprender. A nova 

versão do Enem � vale lembrar que esse exame é uma avaliação que deve trazer 

reflexões para o espaço escolar � propõe uma mudança significativa no modelo 

hoje utilizado. É necessário concentrar o processo de ensinar e aprender no 

princípio da autoria, o que significa superar a concepção de educação instrucionista 

que vigora em grande parte de nossas escolas de educação básica.  

Por se tratar de um modelo que rompe com a transmissão de conteúdos, 

a eficiência de seus resultados está nas estratégias que os professores utilizarão 

para o desenvolvimento de seus conteúdos. Não é possível conceber um modelo 
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educativo em que o professor esteja solitário em sua sala de aula, isolado com a 

aplicação dos conteúdos de sua disciplina. Mais do que nunca, é necessário que o 

processo educativo esteja ancorado em interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. 

Os vários saberes, constituintes de cada disciplina, precisam ser articulados de 

forma a permitir que os professores auxiliem seus alunos na complexa tarefa de 

construir conhecimentos e desenvolver autoria.  

Estão explicitadas, na matriz do Enem, as competências que serão 

avaliadas. Essa clareza tem feito com que especialistas reavaliem o modelo de matriz 

curricular do ensino médio, pautada apenas por conteúdos alocados em disciplinas.  

Os currículos precisam, necessariamente, tornar-se mais ricos e 

contextualizados em situações práticas que permitam aos alunos analisar, estudar e 

construir soluções possíveis de serem utilizadas.  

Para atender às novas demandas do mundo globalizado e inserir-se na 

nova proposta de avaliação do Enem, é necessário que o currículo do ensino médio 

seja concebido com uma estrutura interdisciplinar e flexível e que considere todos os 

sujeitos envolvidos no processo como sujeitos de autoria. A proposta disciplinar 

deve dar lugar a uma proposta de área do conhecimento, as mesmas propostas pelo 

Ministério da Educação e Cultura, a saber: linguagens, códigos e suas tecnologias; 

ciências humanas e suas tecnologias; ciências da natureza e suas tecnologias; e 

matemática e suas tecnologias. Cada uma dessas áreas abriga um número de 

disciplinas conjuntamente trabalhadas. Se considerarmos a área ciências da 

natureza e suas tecnologias, por exemplo, os professores de Biologia, Física e 

Química criarão articulações entre esses componentes, de forma a permitir que seus 

alunos vislumbrem as relações biológicas, físicas ou químicas existentes nos efeitos 

que costumeiramente temos estudado de forma isolada e sem correlação.  

A proposta do Enem é audaciosa na medida em que avalia, em todas as 

áreas, as competências de interpretação, leitura e solução de problemas. O Enem 

deixa definitivamente na proposição de sua matriz e itens de avaliação um saber 

decorado e estático e abre espaço para um saber reflexivo, que tenha por base a 

argumentação e a tomada de decisão por parte dos alunos. Para que essa mudança 

ocorra, é necessário que os professores percebam, mais uma vez, a importância de 

seu papel enquanto agentes provocadores de debate. Esses debates devem levar 

os alunos a refletirem sobre os saberes acumulados ao longo da história e a buscar, 

nessa contextualização histórica, a interpretação dos fatos. É importante perceber 
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que, nas mais diferentes épocas, os problemas existiram e foram solucionados de 

acordo com as necessidades da época, sendo o conhecimento e as tecnologias 

articuladas para a solução dos problemas.  

Não podemos negar os avanços que tal proposta pode acarretar: 

possibilita a construção de um currículo mais enxuto na questão da transmissão 

pura e simples do conhecimento. Não é mais preciso pensar naquelas questões 

dificílimas, arquitetadas apenas para selecionar os melhores alunos, aqueles que 

simplesmente assimilaram o conhecimento. Nessas condições, o currículo mais 

enxuto amplia o espaço para se trabalhar as questões mais estruturantes e 

formadoras do pensamento e da intervenção social.  

Ao analisar o Enem, precisamos também ter clareza e compreendê-lo 

como um instrumento que avalia determinadas competências e habilidades. Porém, 

ao pensar em um currículo de possibilidades emancipatórias, precisamos perceber 

que o modelo avaliativo não contempla todas as possibilidades necessárias a uma 

formação mais humana. Esta é uma avaliação que precisa ser feita por todos aqueles 

que pensam currículo. É um cuidado necessário: não podemos tomar o Enem como 

única proposta para nova concepção curricular para o ensino médio. Caso esta seja a 

decisão, deixaríamos de ter a base do currículo do ensino médio centrada nos 

processos seletivos das universidades públicas e o focaríamos no Enem.  

É importante que nossos jovens tenham condições de realizarem 

avaliações da continuidade de sua caminhada formativa, mas a preparação para o 

exercício da cidadania deve promover a compreensão dos processos políticos, 

econômicos e sociais e a construção de possibilidades de intervenção coletiva 

nesses processos. Como contemplar espaços de autorização, de expressões 

artísticas, sejam estas musicais, teatrais ou plásticas, de inserção social, de 

construções com base nos valores éticos, de multiculturalismo, caso nosso esforço 

se oriente apenas no sentido da construção e da significação de saberes passíveis 

de serem avaliados pelo Enem? Nenhuma das competências referidas esta na 

proposta de avaliação do modelo.  

É necessária nova proposta curricular, que considere cada participante do 

processo como singular e que valorize igualmente as diferentes áreas do 

conhecimento. É necessário que, juntamente com a competência de saber ler e 

interpretar, o currículo possibilite o olhar, o perceber, o refletir e o analisar. Ao lado 

do saber escrever, é necessário o saber tomar uma posição, o argumentar em seu 
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favor a partir da percepção sobre a complexidade dos saberes e da realidade na 

qual estamos inseridos.  

Apesar de apontar para uma mudança paradigmática na educação 

brasileira, o Enem não pode ser tomado como modelo único de avaliação nem tão 

pouco como padrão para construção de currículos. O que precisamos, educadores e 

poder público, é pensar uma nova proposta curricular para o ensino médio, e é 

imprescindível que tal proposta seja elaborada coletivamente.  

Precisamos substituir a ênfase em conteúdos conceituais por uma 

abordagem em que o currículo seja enriquecido com a construção de argumentos e 

a elaboração de projetos, envolvendo aspectos sociais, culturais e ambientais.  

Há muito se sabe da necessidade de mudança para o currículo do ensino 

médio. É possível que, em breve, tenhamos um currículo que contribua de fato para 

o exercício da cidadania, para a formação ética, para o desenvolvimento da 

autonomia intelectual e para a compreensão dos processos sociais. 
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4 A PESQUISA 

 

Há medidas que é urgente tomar, no exterior e interior da 
profissão docente. As abordagens (auto)biográficas podem 

ajudar a compreender melhor as encruzilhadas em que se 
encontram actualmente os professores e a delinear uma 
profissionalidade baseada em novas práticas de investigação, 

de ação e de formação (NÓVOA, 1992, p. 8). 

 

 

A pesquisa foi realizada em uma escola privada que atende da educação 

infantil ao ensino médio, na cidade de São Bernardo do Campo (SP), com um grupo 

de professores do ensino médio, a coordenadora pedagógica, a gestora da unidade 

e o professor orientador deste trabalho. 

Neste capítulo, apresento a metodologia utilizada para a pesquisa e os 

textos produzidos a partir das discussões realizadas em cada um dos encontros.  

 

 

4.1 A definição pela metodologia 

 

 

Para realizar uma pesquisa que tem por objetivo produzir algum tipo de 

conhecimento, ainda que provisório, é necessário fazer escolhas com relação às 

teorias, aos métodos e às técnicas a serem utilizados durante o estudo e a pesquisa. 

Essas escolhas revelam e desvelam as concepções de mundo, de sociedade, de 

conhecimento e de sujeito que defendemos.  

Com toda essa implicação, posso assegurar que a escolha não é simples, 

principalmente ao observarmos as discussões e encaminhamentos que são 

realizados nas ciências humanas e, em especial, na educação. É certo que a 

racionalidade dominante adotada durante séculos prometeu certezas apoiadas 

sempre em métodos rígidos, baseados estes em observações sistemáticas e 

rigorosas. Essa rigorosidade reduzia a complexidade do problema a ser pesquisado, 

pois dividia a pesquisa em partes distintas sujeito e objeto, que não podiam ter o 

menor envolvimento. Com esta forma de fazer pesquisa, conhecimento não 

cientifico, emoções, incertezas, intuição, subjetividade, experiências e toda 
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complexidade do humano e de suas relações eram desconsideradas, esses 

elementos não poderiam fazer parte da pesquisa científica.  

Esta visão pressupõe que o sujeito não se mistura com o objeto de 

pesquisa, e não existe a menor possibilidade para diferentes visões aflorarem e 

realizarem uma síntese, embora provisória, que evidencie outras compreensões, 

outros sentimentos e fazeres.  

Dessa forma, as ciências da natureza e as ciências humanas 

privilegiaram o modelo quantitativo, atendo-se às observações, às regularidades, às 

constâncias, preparadas para produzir um conhecimento considerado verdadeiro, 

certeiro dentro dos padrões defendidos.  

As ciências humanas têm avançado em seu processo de lidar com a 

subjetividade, a identidade, a consciência e, em especial, a educação com a 

formação do sujeito. Esses avanços me permitem apostar na metodologia de 

histórias de vida, que considero essencial à formação do sujeito.. Proponho-me a 

utilizar a história de vida como recurso metodológico, pois compreendo que 

possibilita uma visão abrangente e permite criar um elo entre teoria e prática. 

Permite ainda lançar mão de outros campos do saber e possibilita ao pesquisador 

enxergar os desafios a serem enfrentados com mais intensidade e informações da 

realidade. Também permite interação entre os sujeitos pesquisados de maneira a 

possibilitar uma aprendizagem mútua.  

Ao utilizar a história de vida como relato autobiográfico, reconheço a 

riqueza da estratégia por permitir que os sujeitos envolvidos tenham maior liberdade 

de expressão e descrevam aquilo que realmente é importante em sua caminhada de 

vida. Essa liberdade permite decidir a forma de registro, obedecer aos impulsos de 

falar sobre determinados momentos em detrimento de outros, de escrever em ordem 

cronológica ou não, de colocar o que faz sentido no momento da reflexão sobre sua 

caminhada. Dessa forma, a história de vida permite não apenas ao próprio sujeito 

pesquisado refletir sobre sua existência, como também serve de fonte de reflexão e 

autorreflexão para os demais sujeitos envolvidos na pesquisa.  

As narrativas, as memórias e as lembranças são as formas que 

encontramos de construir nossa história de vida, pessoal ou profissional � afinal, 

somos um só, e não há como separar o profissional do pessoal, não temos uma 

fantasia que evidencie qual função exercemos em cada momento, profissional ou 

pessoal. Quando entramos em uma sala de aula ou realizamos uma pesquisa, 
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nosso nome, nossas experiências, nossos valores, nossas crenças, nossos medos, 

nossas conquistas e angústias não nos abandonam: estão todos intrínsecos, e são 

esses elementos que constituem nossa história de vida. 

A sistematização dos fragmentos de nossas lembranças permite pensar 

sobre nós mesmos, sobre aquilo que fazemos ou deixamos de fazer em nosso dia a 

dia. Esse movimento permite a discussão, o diálogo, o pensar sobre a ação para 

melhorar, se for o caso, da próxima vez.  

 

A descrição dos processos de formação e do conhecimento, 

sob a forma de gêneros de saber-fazer e de conhecimento, 
permite reagrupar o que foi apreendido em termos de 
transações possíveis consigo mesmo, com seu ambiente 

humano (incluindo ai os objetos simples ou complexos) e 
com o seu ambiente natural, e oferece igualmente os 
marcos indispensáveis para um diálogo entre autores de 

narrativas (JOSSO, 2004, p. 43). 

 

Para Josso (2004), escrever a história de vida significa aprender com a 

própria experiência. Desta maneira, é possível questionar-se sobre suas escolhas, 

seus saberes, suas faltas, seus êxitos e fracassos; é um pensar sobre sua própria 

existência. É pensar no passado, projetar o futuro e encontrar-se no presente, 

perguntando-se: como e por que me tornei o que sou hoje? Para esta autora, a 

formação é sempre experiencial, está sempre voltada a um processo de reflexão 

sobre o que se passou, como passou e como foi sentido � ou seja, escrever a 

própria história de vida é voltar-se para si mesmo ou, como diz Josso (2004), é um 

"caminhar para si".  

Ao conhecer a metodologia praticada por Josso (2004), tenho clareza de 

que é possível trilhar, a partir das histórias de vida dos educadores, por um caminho 

viável, por um espaço em que o tempo cronológico não é o único vivido, em que os 

currículos impostos de cima para baixo não são os únicos existentes, em que o 

institucionalizado não pode ser a única voz presente nos processos de aprendizagem.  

Esta metodologia também foi considerada como a melhor opção, por 

tornar possível conhecer e saber da experiência de um indivíduo, no caso de 

professores, a partir da própria pessoa. A metodologia utiliza-se das vivências 

pessoais no âmbito das relações humanas, busca conhecer os detalhes da vida de 

uma ou mais pessoas a partir delas mesmas, conseguindo, desta forma, uma 

riqueza de detalhes sobre o tema discutido. Os entrevistados têm a possibilidade de 
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dissertar livremente sobre sua experiência pessoal em relação ao tema ou à 

proposta apresentada pelo entrevistador, no caso, a pesquisadora. Acredito que esta 

forma de fazer pesquisa permite que nós educadores, comprometidos com as 

transformações, estejamos constantemente refletindo sobre o nosso fazer 

pedagógico e desenvolvendo novas competências.  

Para Goodson (1997), essa metodologia de pesquisa pode ajudar aos 

professores, bem como aos pesquisadores, a verem a relação que cada um de nós 

mantém com a história de seu tempo. Para este autor, a partir dessas histórias de 

vida, poderíamos ter novas luzes nos estudos dedicados a escolaridade e currículo. O 

autor convida a fazer reflexões com as histórias de vida, que vão além das histórias 

dos professores e consideram outras pessoas que também possuem experiências 

escolares de aprendizagem, como, por exemplo, os alunos. As possibilidades que 

Goodson apresenta, com as histórias de vida, podem subsidiar a compreensão das 

culturas escolares e das questões relativas a formação, profissionalização, atuação 

profissional e até a própria utilização da escola como espaço cultural.  

De acordo com Goodson (2008), utilizar as histórias de vida como recurso 

metodológico traz possibilidades de investigar o currículo, bem como de atuar de 

forma criativa, compreendendo e atuando junto às pessoas que cotidianamente 

realizam aprendizagens, mostrando a construção social, os enredos, as divergências 

e congruências que o individual e o coletivo possuem. 

Acredito que a utilização das histórias de vida de professores é um 

elemento muito importante para repensarmos os estudos curriculares e para a 

promoção de novas atitudes frente aos processos de aprendizagem. O debate a 

partir dos profissionais que diariamente constroem aprendizagens é um rico artefato 

para a construção de currículos que utilizem as narrativas como modalidade de 

planejamento e pesquisa em busca de respostas a determinados eventos da vida, 

seja individual ou coletiva. Nesta perspectiva, o processo de aprendizagem assume 

a centralidade do envolvimento pessoal e coletivo no processo.  

A partir das histórias de vida, podemos promover uma nova qualidade nos 

processos educacionais existentes, não apenas em termos de cumprimento de 

metas estabelecidas, mas, principalmente, favorecendo o desenvolvimento e o 

envolvimento de todos os sujeitos presentes nos processos educativos.  
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4.2 As etapas da pesquisa 

 

 

Participaram desta pesquisa sete profissionais da educação dos quais 

cinco do ensino médio (dois professores e duas professoras), uma coordenadora, a 

autora desta pesquisa (que é gestora da unidade escolar) e o professor orientador 

do trabalho de pesquisa. A escolha desses docentes está ligada a questão do tempo 

e, principalmente, por estarmos afinados em termos pedagógicos e falarmos com 

frequência dos incômodos que o currículo prescrito nos causa em muitos momentos. 

Todos os professores foram contatados pessoalmente, sendo-lhes apresentado o 

projeto de pesquisa, esclarecendo seus objetivos e explicitando a importância da 

participação de cada um deles no desenvolvimento da pesquisa.  

Após o aceite de todos, ficou definido que haveria seis encontros e que 

nenhuma outra pessoa poderia participar dos encontros. Foi construído um roteiro, 

que teve como objetivo nortear as discussões, as aprendizagens e a produção das 

histórias de vida. O roteiro é composto das etapas expostas a seguir. 

 

 Constituição de um grupo para estudar a metodologia de história de 

vida. Foram realizados dois encontros para esse estudo, e foram 

utilizados alguns textos, que citarei mais adiante.  

 Construção das histórias de vida, mais especificamente aquilo que 

constitui o que somos hoje. 

 Leitura coletiva das histórias de vida de cada um dos membros do 

grupo, a fim de possibilitar que todos os membros do grupo ouçam 

suas histórias contadas por outro membro. 

 Análise das histórias de vida, considerando o lugar que cada um ocupa 

no momento presente.  

 Contribuição das histórias de vida de cada um dos membros do grupo 

na perspectiva de construção de um currículo que considere todos os 

sujeitos participantes do processo educativo.  
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4.3 Os encontros  

 

 

Todos os encontros foram realizados durante as duas primeiras semanas 

do mês de dezembro de 2009, na sala dos professores da unidade escolar. O 

horário acertado foi das 17:00h às 18:30h, de forma a garantir a presença de todos 

os participantes. Os seis encontros realizados contaram com a participação de todos 

os integrantes e, em todos eles, tivemos a presença do prof. dr. Joaquim Gonçalves 

Barbosa, orientador deste trabalho, que, além de participar com sua história de vida, 

possibilitou a todos os presentes melhor compreensão da metodologia de história de 

vida e da concepção de multirreferencialidade a partir do olhar plural que esta 

metodologia permite.  

No primeiro encontro, foi apresentada a metodologia de história de vida a 

todos os participantes. Para alguns, era o primeiro contato com essa metodologia. 

Nos encontros seguintes, foram discutidos alguns conceitos. A partir do terceiro 

encontro, procedeu-se à leitura das histórias de vida, sempre feita por outro que não 

aquele que a escrevera.  

Ficou estabelecido, desde o primeiro encontro, que a escrita de nossas 

histórias de vida teria como eixo central o tema currículo. Algumas perguntas foram 

postas para nortear as escritas.  

 O que, em cada uma de nossas histórias, ficou de significante para que 

falássemos dessa temática? 

 A leitura que temos de currículo é sempre a mesma nos diferentes 

momentos de nossa história? 

 Como pode ser um currículo na vivência de quem atua? 

 Quais as implicações em expressar o currículo a partir da história de 

quem o vivencia? 

 

 

4.3.1 As discussões em cada encontro 

 

 

Cada um dos encontros trouxe uma riqueza de detalhes. Procuro neste 

texto trazer as discussões mais significativas, que perpassaram nossos encontros. A 
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construção dos textos, como resultado de cada encontro, decorre dos conceitos 

apresentados, das discussões que surgiram a partir destes e de sua imbricação em 

nossas histórias de vida.  

Vale destacar que, a partir do segundo encontro, as discussões foram 

gravadas. A realização das transcrições foi feita por um profissional externo e 

demandou longo tempo. Ao revisitá-las, percebemos algumas lacunas, explicitadas 

por longos silêncios ou por titubeios de algum interlocutor. Para a construção do 

texto e as análises, não foram utilizadas as transcrições na íntegra, mas apenas as 

partes que possam contribuir efetivamente para a discussão que pretendemos levar 

adiante, ou seja, a construção de um currículo que considere os sujeitos que o 

vivenciam diariamente.  

 

 

4.3.1.1 Iniciando a conversa  

 

 

O primeiro encontro foi carregado de apreensão. Apesar de convivermos 

diariamente, vivenciávamos uma situação inusitada: escrever nossas histórias a partir 

do lugar que ocupamos, professores e educadores de uma escola privada, tendo 

como pano de fundo a questão do currículo. Era impossível negar a preocupação, ali 

existente, com as relações estabelecidas no cotidiano. Estavam presentes no grupo a 

diretora da unidade, a coordenadora pedagógica, professores com quase dez anos de 

serviço na instituição e professores recém-contratados. Por mais que nos 

colocássemos como educadores que desejavam compreender o currículo, a partir de 

outros referenciais e, se possível, não apenas compreendê-lo, mas tornar-nos sujeitos 

em sua construção, as questões de hierarquia estavam presentes e, em alguns 

momentos, vieram à tona, causando certa estranheza e incômodo.  

Após esse primeiro momento, a questão colocada a seguir foi a 

necessidade de não permitir que nenhum outro sujeito participasse de nossas 

discussões. Na opinião de uma das professoras, a entrada de outro integrante no 

grupo causaria constrangimento e, provavelmente, não conseguiríamos continuar 

nos expressando. Foi aceito por todos no grupo a não participação de nenhum outro 

professor, mesmo como ouvinte, em nossos encontros. A proposta de não aceitação 
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de outro integrante está muito mais relacionada à sua descontextualização no 

diálogo do que aos constrangimentos que a participação pudesse trazer.  

Temos, neste diálogo, um primeiro cuidado a ser tomado durante todo o 

nosso percurso: a constituição do sujeito. 

A propósito, Morin (1987, p. 46) assinala que "[...] ser sujeito é situar-se 

no seu mundo para perceber o mundo e perceber-se a si mesmo, efetuando uma 

disjunção ontológica entre Si e não-Si, produzindo a autoafirmação e a 

autotranscendentalização de Si".  

No campo educativo, é possível afirmar que, ao mesmo tempo em que 

sou diferente de meus alunos e meus colegas de trabalho (processo de exclusão), 

faço parte deles subjetivamente, como eles fazem parte de mim (processo de 

inclusão). Essa compreensão de sujeito permite que cada um de nós seja único, 

tenha um percurso peculiar, com liberdade de realizar as escolhas que considerar 

mais assertivas.  

Para Freire (2000, p. 33, 120, 122), é necessário entender o sujeito como 

um ser humano que dispõe de capacidades para, a partir da adaptação, entendida 

como provisória, agir e modificar o meio em que vive. Dessa forma, compreende-se 

que o sujeito dispõe de formas e possibilidades de se modificar e transformar o 

mundo por estar no e com o mundo e com os outros neste mundo. Para o autor, 

somos seres inacabados, inconclusos; ao fazer história, nosso ser se faz e refaz. Na 

abordagem multirreferencial, a discussão sobre o conceito de sujeito ganha 

significados únicos. A complexidade do sujeito é tema basilar em sua compreensão.  

Para Castoriadis (1999, p. 36), a hipótese da complexidade recai sobre o 

sujeito, compreendido este como "[...] uma totalidade não muito bem ordenada, que 

não podemos decompor em conjuntos". Este sujeito é formado pelos fatores 

externos, como o cultural e o social, mas também por sua interioridade psíquica.  

Para Barbier (2002), o sujeito � tanto o que pesquisa, como o que educa 

� deve desenvolver uma escuta sensível atenta às elaborações daqueles que 

participam do processo juntamente com ele.  

Para Barbosa (2000), este sujeito constrói-se na relação com outros 

sujeitos, e, desta forma, a relação pedagógica ganha centralidade na compreensão 

dos fenômenos educativos. Este autor, referindo-se à escola, vai dizer da 

possibilidade real de que esse sujeito se constitua como autor cidadão, entre a 

subjetividade e a objetividade, sempre de forma inconclusa.  
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As concepções acima apontadas demonstram nítida inquietação com o 

individual e o social, em uma visão plural, isto é, histórica, política, ética e estética, 

buscando a compreensão e a construção das relações com uma preocupação 

sempre constante com o seu semelhante, o outro, que tem direitos, sonhos, vez e 

voz, como eu. Esses enfoques permitem despertar novas consciência, identidade e 

subjetividade do ser humano, que passam necessariamente pelos diferentes 

momentos vividos e pelas experiências construídas em seu percurso.  

Discutimos também, naquele primeiro encontro, a necessidade de que 

nossas histórias de vida � nascidas de uma escuta interna, na intimidade de cada 

um de nós � se tornem públicas: apenas então faremos uma reflexão mais intensa 

de nossas histórias e seu significado naquilo que nos constitui hoje. Outros 

conceitos discutidos neste encontro foram o da negatricidade e o de implicação.  

Para Ardoino (ARDOINO; BARBIER; GIUST-DESPRAIRIES, 1998, p. 68) a 

negatricidade consiste na "[...] capacidade que o outro possui sempre de poder 

desmantelar com suas próprias contraestratégias aquelas das quais se sente objeto". 

Assim, podemos dizer que o sujeito, tanto individual, como coletivo, não é indiferente 

às produções de saber e deve reagir diante das mesmas situações, interferindo com 

os dispositivos de análise que possui e perturbando seu funcionamento.  

Ainda segundo Ardoino, o pesquisador, além de não dominar seu objeto 

(em função da negatricidade que lhe é inerente), está implicado com o objeto (nele). 

Implicação aqui é entendida como o 

 

[...] engajamento pessoal e coletivo do pesquisador em e 
por sua práxis cientifica, em função de sua história familiar e 

libidinal, de suas posições passadas e atual nas relações de 

produção e de classe, e de seu projeto sócio-politico em ato, 
de tal modo que o investimento que resulte inevitavelmente 
de tudo isso seja parte integrante e dinâmica de toda 

atividade do conhecimento (BARBIER, 1985, p. 120). 

 

A ideia de implicação remete a um processo de construção de 

conhecimento que não se efetiva sob uma única racionalidade e que, contrariamente 

a esta lógica única, se estabelece a partir de motivações, desejos, projeções e 

história pessoal. A relação estabelecida entre sujeito e objeto propicia o 

desvelamento de ambos. Dentro dessa ideia, assume-se que a produção de 

conhecimento acarreta um processo de negociação entre as múltiplas facetas que 
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compõem o conjunto de cada indivíduo. Ou seja: podemos afirmar que o 

conhecimento se faz a partir da heterogeneidade existente nas relações que se 

estabelecem entre os sujeitos.  

Após a apresentação de todos esses conceitos pelo professor Joaquim 

Gonçalves Barbosa, foi proposto que lêssemos para o encontro seguinte dois textos 

integrantes de Delory-Momberger (2008) sobre história de vida. Tal leitura foi 

indicada a partir da solicitação do grupo, que se mostrou desejoso de conhecer, com 

mais propriedade, a metodologia.  

 

 

4.3.1.2 Afinando os conceitos 

 

 

O segundo encontro começou menos tenso, mas com todos querendo 

falar um pouco sobre a experiência de pensar em suas histórias, de que apenas um 

membro do grupo havia iniciado a escrita. Todos queriam comentar um pouco sobre 

os textos lidos, "Modelos biográficos e escritas de si" e "Construção biográfica e 

escrita de si" (DELORY-MOMBERGER, 2008, p. 35-66).  

A primeira questão colocada por uma das professoras foi a sensação de 

"estar parada em uma calçada e ver sua história passando, como se visse um filme". 

O professor Joaquim Gonçalves Barbosa enfatizou a necessidade que nós, 

profissionais da educação, temos de nos vermos passando, de nos vermos atuando, 

de ver quem somos, porque, segundo ele, "sem esse mínimo de se ver atuando, a 

nossa atuação fica cega". 

 

O ser humano apropria-se de sua vida e de si mesmo por 
meio de histórias. Antes de contar essas histórias para 

comunicá-las aos outros, o que ele vive só se torna ele 

mesmo por meio de figurações com as quais representa sua 
existência. A primeira dessas figurações, a mais matricial e 

abrangente, aquela que de certa maneira enquadra a infinita 
multiplicação das histórias humanas, concerne ao 

desenrolar da vida. [...] Quando queremos nos apropriar de 
nossa vida nós a narramos. O único meio de termos acesso 
a nossa vida é percebermos o que vivemos por intermédio 

da escrita de uma história (ou de uma multiplicidade de 

histórias): de certo modo, só vivemos nossa vida 
escrevendo-a na linguagem das histórias (DELORY-
MOMBERGER, 2008, p. 35-36). 
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Esse desenrolar da vida não se inicia de maneira descontextualizada. 

Historicamente, está constituído, está presente no nosso percurso e se faz 

necessário na tomada de consciência de quem somos, do que representamos e de 

como agimos a partir dessas representações.  

No texto de Delory-Momberger, encontramos a importância e o sentido 

desta historicidade. 

 

Essa escrita, pela qual nos tornamos os recitantes de nossa 
vida, nos inscreve na história e na cultura. A imersão do fato 

biográfico na linguagem da narrativa remete a historialidade 
das linguagens da narrativa: as histórias que contamos de 

nossa vida se escrevem sob as condições sócio-históricas 

da época e da cultura (das culturas) às quais pertencemos. 
Há uma história (uma historialidade) do "narrar a vida", 
como há uma história do "individuo", da "consciência de si", 
do sujeito. As formas que torna a linguagem da narrativa em 
tal estado da sociedade, em tal relação do individuo com o 
político e o social, imprimem sua marca em nossas 

representações biográficas (DELORY-MOMBERGER, 2008, 
p. 37-38). 

 

Precisamos perceber que esses escritos, que compõem nossas histórias 

de vida, guardam importantes referências para se ter acesso a uma época, a uma 

cultura e à forma como os homens vivenciavam suas histórias. 

A importância de cada um ser autor de sua história ganhou significado 

especial na conversa. Foram lembradas a história familiar de cada um, as origens, a 

localidade onde nasceram, as influências recebidas dos familiares e de outras 

pessoas durante o processo de desenvolvimento, influências estas que nos remetem 

ao que somos neste momento. Mas não somos apenas um composto de 

experiências de outros; a estas juntamos nossas próprias experiências e avançamos 

na constituição do sujeito aqui e agora.  

 

Cada um representa sua existência segundo trajetórias e 

construções diferentes que integram as restrições, os 

valores, as dinâmicas ou o peso de seu meio 

socioprofissional. Se as determinações sociais, econômicas 

e profissionais não esgotam as construções biográficas 

individuais, elas se inscrevem, entretanto, nos sistemas de 
representações e linguagens simbólicas dos mundos de 

pertencimento (DELORY-MOMBERGER, 2008, p. 38-39). 
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A conversa ganhou maior intensidade quando iniciamos a discussão 

sobre a constituição desse sujeito � que possui uma história, composta por fatos de 

outras histórias (dos familiares) e as do contexto social, propõe-se a romper com 

essa história e a começar um novo momento. Falamos de um novo que rompe com 

todo o velho? É uma nova história ou mais um momento em nossa história? O que 

seria esse novo?  

Entre todos, uma questão ficou bem clara, o novo traz consigo tudo o que 

vivemos. Podemos dizer que não há novo que simplesmente rompa com o velho e 

começa naquele instante; o que temos é um momento em que é necessária uma 

mudança, um ressignificar a nossa história.  

Nossa história de vida é composta por um constante ir, vir e projetar-se. 

Esse fato nos leva à instabilidade e ao inacabamento de nossas histórias. Delory-

Momberger (2008) traduz esse momento da seguinte forma: 

 

A construção biográfica insere-se numa dinâmica 

temporal que articula estreitamente três dimensões � 
passado, presente e futuro �, mas na qual a projeção do 

por vir desempenha um papel motriz. Num plano bem 
cotidiano, passamos a maior parte do presente de nossa 
vida a projetar o futuro, a antecipar o que faremos dentro 
de uma hora, no dia que virá, no ano que começa, 

quando formos "grandes", quando formos "velhos" 
(DELORY-MOMBERGER, 2008, p. 63). 

 

Nossa conversa sobre esse momento escola em que vivemos continuou 

acalorada, tanto a respeito da necessidade de construir limites para e com os 

alunos, como em relação ao formato escolar imposto � sistema cartesiano, dividido 

em disciplinas, que nos obriga a fazer um percurso muitas vezes absolutamente 

linear com nossos alunos. A instabilidade, para uma das professoras, está associada 

às constantes mudanças que vivemos atualmente, que nos levam a constantes 

mudanças de paradigma; a instabilidade dos professores fez com que analisassem 

seu início, sua vida formativa e traçassem um breve paralelo com o momento atual:  

 

� Fazendo uma comparação com a professora 

que eu fui [na década de 70], onde não tinha con-

flito, hoje eu sofro muito mais do que quando eu 

iniciei. Mas é um preço que eu quero pagar, por-

que isso tem haver com uma formação mais hu-

mana que eu escolhi para a minha vida. E eu não 



 

 

45 

poderia estar em outros colégios onde a memori-

zação fosse o centro do processo (Bernadete). 

 

� Lembro-me que meu pai era professor na dé-

cada de 80 e eu estudava no Salete e gente ficou 

muito tempo sem aula, porque havia um lugar on-

de tinha assembleia [movimento sindical da déca-
da de 80 no ABC] e num desses dias sem aula 

meu pai tocou uma música em casa, "Para não 

dizer que não falei das flores", e escondeu a fita 

dizendo que a musica era subversiva, e que não 

poderíamos mais ouvi-la porque ali era uma casa 

de professor, aquele momento marcou a minha 

vida e me constituiu no profissional que sou hoje. 

[...] Pensei muito na filha enquanto lia o texto, em 

Física, Química, Matemática ela é um caos, em 

compensação em cinema, música, ela arrasa. Pi-

casso? Ela estuda sozinha (Renata Angélica). 

 

� Era metalúrgico, desenhista e projetista numa 

empresa multinacional, fazia Fatec e deixei de fa-

zer Fatec para fazer Ciências Sociais, mas por 

quê? Eu era metalúrgico durante a greve de 78, 

apanhei de policial, fui ao estádio 1º de Maio, fiz 

passeata na Marechal, eu vivi no meio daquilo. 

Como projetista eu trabalhava no escritório, mas 

não me identificava com eles, eram elite, diziam 

amém para tudo, faziam tudo certinho. Passei a 

atuar no sindicato como orientador e a partir des-

se instante dei uma guinada em minha vida e fui 

fazer Ciências Sociais, tudo que era disciplinador, 

silenciador me fazia mal, comecei minha trajetória 

como educador e me encantei por ela (Gustavo). 

 

A questão do conhecimento organizado de maneira disciplinar foi muito 

discutida. Não é possível, atualmente, pensar em construção de conhecimento, 

considerar o mundo globalizado e continuar concebendo o currículo em caixinhas 

bem delineadas. Foi necessário que o professor Joaquim Barbosa retomasse o 

contexto histórico, a própria história da educação, e relembrássemos nossa 

formação cartesiana e a forma disciplinar do conhecimento imposta por essa 

formação. Precisamos refletir sobre nossa prática e perceber que, no momento 

atual, a divisão do conhecimento, de forma disciplinar, não deve ser a única forma 

de organização do conhecimento a fazer sentido.  
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� É preciso partir de outra forma de conceber o 

próprio conhecimento, por exemplo, nesse novo 

momento de busca não é que não teremos as 

disciplinas, haverá disciplina também, não é que 

uma coisa nega a outra. Teremos que construir 

outra maneira de enxergar o conhecimento. [...] 
Eu gosto da imagem do óculos multifocal, as ima-

gens a curta, média e longa distância são bem 

programadas, bem afinadas, uma coisa não é a 

outra, mas tudo isso compõe uma vista melhor 

para mim (Joaquim).  

 

Nesta visão do novo, a reflexividade do professor precisa estar muito 

aguçada. Vivemos em uma época na qual somos convidados a reproduzir, 

simplesmente fazer as mesmas coisas; vivemos em uma sociedade que nos aliena 

de nossa própria vida, de nossa subjetividade, de nossa condição de homens e 

mulheres. Não temos tempo para pensar de outra forma; precisamos dar conta do 

processo, do material didático, das exigências das nossas famílias e a dos alunos, 

da expectativa dos alunos, etc. 

Precisamos ter consciência de nossa ação e, a partir da reflexão, não sair 

desesperadamente em busca de algo novo, que ainda não foi feito. Precisamos, sim, 

adentrar em nossas práticas, com óculos multifocais, e vislumbrar a nova forma de 

enxergar o nosso fazer educacional, de maneira completa e não alienante.  

A consciência de nossa ação passa necessariamente pela compreensão 

de que lidamos com sujeitos. A sociedade atual tem muitas vezes negado a 

condição humana. Não permite amor nem cumplicidade; é uma sociedade 

consumista, de vitrine, de balcão, e todos precisam estar bem alinhados para que a 

vitrine esteja bela.  

Dentro desse contexto, fica uma pergunta: qual o papel da escola nesta 

sociedade? Se continuar desempenhando o papel de informadora, a falência não 

tem volta. O computador faz isso muito bem, mas, se sua intenção é a formação do 

humano, a escola precisa se posicionar e romper com a lógica posta. É preciso 

confrontar os padrões atuais; não é possível atuar no sentido do resgate do humano, 

atendendo a lógica que está posta. Pode parecer simples mudar o processo, mas, 

como falamos de relação humana, a complexidade existe e muitas vezes dificulta os 

processos de mudança.  
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Durante a conversa, falamos daquilo que nos constituiu para chegarmos a 

esse momento, mas é necessário que cada um dialogue consigo e seja capaz de 

trair essa constituição que o trouxe até aqui, recriar alguns modelos, pois o momento 

histórico, cultural, político, familiar já não é mais o mesmo, preciso ter coragem de 

me reler e me recriar para construir o que eu quero ser.  

Também discutimos a questão do mercado educacional. A escolha das 

famílias está, na grande maioria das vezes, centrada na aparência da escola boa, 

forte, que tem destaque nos resultados do Enem e de processos seletivos. Como 

construir um currículo que considere a formação do ser humano em suas múltiplas 

facetas, tendo consciência do mundo que este jovem está inserido? Não 

necessariamente o processo que considera o humano em todas as suas dimensões 

está aliado ao mundo do trabalho, onde muitas vezes a concorrência desleal e o 

atendimento as necessidades do capital são as únicas formas de se relacionar. Não 

podemos desconsiderar essas demandas, tampouco pensarmos apenas nelas. Uma 

das possibilidades que temos é deixar de fazer desses processos a única 

preocupação da escola, dos alunos e seus familiares, Precisamos inseri-los no 

contexto de preocupação com a vida, com o humano que existe em cada um de nós.  

O grande desafio para continuarmos a discussão está posto, Como 

sermos formadores de "gente", considerando os processos excludentes, que são 

dominantes na sociedade capitalista? Será possível sermos educadores, atuando na 

formação, e, ao mesmo tempo, sermos propositivos nos resultados que nos são 

cobrados? Como lidar com essa dicotomia, como trabalhar a angústia que causa em 

todos os agentes deste processo? 

Precisamos resgatar que a angústia causada está associada à sociedade 

em que vivemos, nos angustiamos porque nesta sociedade não é possível resgatar 

o humano enquanto identidade única, é preciso adentrar em um modelo para ser 

aceito, é preciso ser fantoche e aceitar a manipulação de quem está no comando. 

Precisamos atentar para nossas angústias enquanto educadores e promover 

espaços de diálogo com a finalidade de desabafar nossas angústias e perceber o 

novo que pode ser criado a partir da experiência de outros e da nossa reflexão. 

Precisamos constantemente nos rever e constatar que não nos constituímos 

sozinhos, que precisamos de um tempo para perceber algumas questões, que não 

alcançamos os nossos objetivos ao mesmo tempo, precisamos considerar o tempo 
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de cada um de nós e não apenas o tempo cronológico (horas, dias, anos), é preciso 

considerar o tempo interno, o tempo vivido.  

No final do encontro, tínhamos como desafio escrever nossas histórias e 

considerar nesta escrita todos os nossos momentos. Mais do que considerá-los, 

perceber sua importância na nossa constituição atual. Para auxiliar na reflexão, ficou 

como sugestão a leitura do artigo "A teoria dos momentos contada aos estudantes", 

de Remi Hess. 

 

 

4.3.1.3 Primeiras percepções de currículo 

 

 

A conversa iniciou-se com a discussão do artigo "A teoria dos momentos 

contada aos estudantes" (HESS, 2004). 

Para todos os professores, a discussão sobre o momento, proposta pelo 

autor, era muito nova. Em vários instantes, a conversa considerava momento como 

o tempo cronológico. Foi necessária a intervenção do professor Joaquim Barbosa 

para que o conceito de momentos ficasse claro para todos.  

 

� O momento de que o texto fala não é um ins-

tante a que pertence, é como se fosse uma di-

mensão de nossa vida, são os momentos que nos 

permeiam, momento pai, mãe, professor, profes-

sora, momento artístico, momento mulher. Se eu 

quero trabalhar a dimensão pai, então ele chama 

de momento essa condição pai que atravessa a 

minha vida. Vocês aqui estão vivendo esse mo-

mento professora e professor, falando de currícu-

los, o que aprenderam, como se formaram, como 

ficou essa formação, que repercussão tem na 

forma como atuam, então o momento que está 

em pauta é o momento professor, professora, e 

esse momento é vivido por cada um de nós com 

uma singularidade (Joaquim). 

 

O professor Joaquim Gonçalves Barbosa continua a falar sobre a teoria 

dos momentos proposta por Remi Hess e resgata um trecho de sua história de vida 

que ele chama de momento acadêmico: 
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� O sujeito pode ser considerado a partir de uma 

variedade de momentos. Assim falar de meu mo-

mento acadêmico é uma forma de retomá-lo, revi-

vê-lo e recriá-lo, pois sem dúvida, há momentos 

em que somos sujeitos e outros nos quais somos 

objetos. O grande investimento a ser feito é em 

nossos momentos, no caso em nosso momento 

acadêmico, pois há muito que exercitamos na es-

cola a possibilidade de nos tornarmos sujeitos a 

partir do investimento sobre nós e em nossos 

momentos (Joaquim). 

 

Os fatos e acontecimentos ocorrem em um tempo transitório, que, 

estando no presente, passeia pelo passado e vai em busca do futuro. No entanto, 

essa viagem é repleta de afetividade, e todos os momentos passam a fazer parte de 

nossa história, perdendo a cronologicidade.  

Para Hess (2004, p. 34), "[...] o momento é constituído de um conjunto de 

elementos materiais, psicológicos (afetivos) e passionais". O momento é 

desencadeado por outro momento, que a princípio "[...] se alimenta de nossa 

herança, depois ele cresce e evolui, é um feixe de ramificações, tomadas aqui lá, 

reunidas em torno de nossos momentos já presentes" (HESS, 2004, p. 35). 

 

A vida! Quando se chega na terra não se escolhe nem 

família, época e meio. A criança entra no momento de sua 

família, de seu meio, da sua classe social de maneira 
passiva. [...] nós nascemos com uma herança de momentos 

que estão ai. Este capital nos objetiva. Tornar-se uma 
personalidade autônoma, verdadeiramente sujeito de si, é 

reconhecer essa herança, aceitando alguns de sues 

componentes, mas também determinar rupturas instituintes. 

É preciso ser capaz de recusar certos momentos herdados 

de nossos pais, de nosso meio de origem, de nossa cultura. 
É preciso criar novos (HESS, 2004, p. 34). 

 

Foi quase unânime a necessidade de falar após essa colocação do 

professor e a releitura de um trecho do artigo. Todos queriam falar de seu momento 

enquanto alunos e o quanto o currículo vivenciado marcara suas vidas e repercutia 

ainda hoje.  

O "momento estudante" foi fundamental na primeira concepção de 

currículo elaborada por cada um de nós, o quanto esse momento foi significativo 

para que tivéssemos essa discussão hoje e nos sentíssemos desejosos de mudar a 
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situação presente que tanto incômodo nos causa. Foi marcante perceber que muitos 

de nós, até o presente momento, não havíamos parado para refletir o quanto o 

currículo por nós vivido teve grande influência na concepção de currículo que temos 

hoje, seja porque nos levou a pensar que, definitivamente, aquele não era o modelo 

ideal que possibilitasse a reflexão, seja por perceber a forma diferente como algum 

professor atuava. Apenas no momento presente, "momento professor", essa reflexão 

foi capaz de ser realizada.  

A seguir, alguns momentos dessa percepção: 

 

� Desde a 6ª série eu começo a ter os primeiros 

flashes de currículo, essa compreensão de que 

era currículo aparece muito tempo depois. Eu ti-

nha um professor de História, acredito que vários 

de nos tivemos, que elaborava vinte questões, cu-

jas respostas deveriam ser decoradas, pois dez 

delas comporiam a avaliação. Eu me lembro que 

minha mãe foi chamada na escola porque eu 

questionava esse professor e o questionamento 

era o seguinte: como toda a história do Brasil Im-

pério podia ser traduzida em vinte questões? A 

resposta dele era sempre a mesma: esse é o cur-

rículo oficial e eu faço o favor de resumi-lo em vin-

te questões (Débora). 

 

� Somente percebi a diferença entre currículos 

quando sai da escola pública e fui para outra re-

de. Os conceitos que até então compreendidos 

faziam parte de uma disciplina e se encaixavam 

apenas naquela disciplina. Quando fui para a ou-

tra escola, os professores começaram a trabalhar 

com conteúdos aparentemente diferentes, mas 

que traziam o mesmo conceito. Pude perceber 

que os conteúdos se complementavam, que os 

conceitos se "complexizavam", pude perceber a-

penas agora ao escrever minha história de vida 

que aquela forma de não dar ênfase aos conteú-

dos, de não relacioná-los já me incomodava há 

muito tempo (Wellington). 

 

� Quando eu fiz o curso do Magistério, me lem-

bro de ter lido um livro sobre currículo, não me 

lembro qual era a concepção proposta, mas tenho 

certeza de que não houve uma discussão assim 

(Andrea). 
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� Ao escrever minha história, não me lembrei, não 

me veio a questão do currículo inicialmente, com 

as discussões de hoje, me lembrei porque eu quis 

ser professora de geografia. Eu me lembrei que o 

meu professor de geografia era muito bom e eu 

achava que ele sabia ensinar bastante, apesar de 

ser uma época em que os professores não tinham 

uma preocupação com o contexto, ensinar geogra-

fia era ler o que estava no livro e pronto, aquele 

professor fez diferença, naquele processo ele era 

educador e isso o diferenciava (Bernadete). 

 

� Eu me lembrei de ter ficado de recuperação em 

OSPB, eu não conseguia entender o porquê de 

decorar tantas datas, hinos e o questionário, é 

claro que recorri como tantos a decorar todo o 

questionário e a compor músicas que pudessem 

dar conta das datas e fatos históricos marcantes 

(Renata). 

 

Enquanto alguns relatavam o surgimento do currículo em suas histórias 

de maneira consciente ou a consciência surgindo nesse "momento professor", outros 

diziam do não surgimento do currículo em suas histórias.  

Não ficamos presos à expressão "currículo", mas em como aconteceu 

nosso processo formativo na escola e o quanto este ficou marcado em nossas vidas, 

na constituição do que somos hoje.  

Neste momento, um dos colegas perguntou se podia reescrever a sua 

história, pois tinha lembrado muitos fatos depois do nosso diálogo. Estabelecemos 

que já tínhamos a versão número um de nossas histórias; não mudaríamos o texto 

já produzido, mas, a partir deste, escreveríamos as novas versões de nossa história. 

Tínhamos de ter sabedoria e permitir que os momentos surgissem em nossas 

lembranças e estaríamos sempre atentos, pois, a partir desse rememorar, novos 

momentos poderiam surgir.  

No texto lido, Remi Hess conta de seu momento, já adulto, em que tem um 

encontro renovador com a arte, apesar de tê-la vivenciado já aos 15 anos e ser 

encaminhado pela família a buscar outra opção, porque esta não lhe daria condições 

de vida, de sustento; Para o autor, foram dois momentos marcantes: o jovem que 
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obedece e busca outra carreira e, muito tempo depois, já como professor universitário, 

realizado, reencontra-se com a arte e faz dela seu presente, com projeção futura.  

Para Hess, todos os momentos que construímos levam em conta o 

passado. Não é possível recusar esta herança, mas precisamos ter consciência de 

que outros momentos são construídos, que não são herança. Neste instante, somos 

obrigados a tomar consciência de que o momento, apesar de não herdado, não é 

novo para todo o mundo. Também é preciso ter consciência de que cada momento 

que vivemos, apesar de único, é perpassado por outros momentos, um momento 

atravessando outro e constituindo essa trama complexa que é a vida.  

Novamente, Hess nos leva à reflexão, quando fala em fazer a clínica que, 

de certo, nos auxiliará na entrada de outros momentos em nossa vida. Para este 

autor, fazer a clínica é 

 

[...] fazer um recolhimento, um momento de recentramento 
sobre si. Uma retirada para refletir sobre si, a si, é fazer uma 

ruptura em sua vida, para melhor dispô-la na sequência. [...] 
É importante estar numa crítica permanente de nossa 

transversalidade, para fazê-la evoluir, progredir. Graças ao 

método regressivo/progressivo, é possível se aperceber que 

se investiu momentos sem estar consciente deles (HESS, 
2004, p. 43). 

 

A leitura desse texto e os diálogos estabelecidos com o professor 

Joaquim Gonçalves Barbosa nos trouxeram clareza da necessidade de "fazer 

clínica" em todos os "momentos professor" de nossa vida. Ser clínico é ter a 

capacidade de um olhar sutil; portanto, precisamos ser clínicos de nós mesmos, de 

nosso trabalho. Devemos ser mais clínicos em nossa atuação, mais sensíveis, mais 

sutis em perceber a vida, perceber o que fazemos e a ressonância desse fazer. 

Ficamos muitas vezes presos a convenções. Em nossa profissão, ficamos 

estáticos, aprendemos a ser modulares e não conseguimos nos desvencilhar desse 

aprendizado. Temos a tendência a esquecer do processo diário de desenvolvimento, 

de movimento. O que estamos escrevendo hoje pode ser modificado amanhã, e 

depois, e depois...  

Precisamos estar atentos a esse movimento: a beleza do processo 

educativo está no movimento que propicia e não simplesmente no resultado que 

apresenta. Enquanto educadores, precisamos ter clareza de que nossa intervenção 

só faz sentido durante o movimento; quando se está pronto, acabado, podemos 
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apenas dar um veredicto. A intervenção só acontece quando é possível realizar uma 

conversa existencial com o sujeito a partir do objeto que está em construção. 

A contribuição de Hess ganha grande importância em nosso contexto, 

pois discutimos um tema que não é novo, o currículo. Muitos já discutiram, 

debateram e escreveram sobre o tema. O desafio é como construí-lo em nossa 

escola, a partir de nossa história de vida, da história social onde a escola está 

inserida, da proposta da instituição em que trabalhamos, da nossa crença sobre 

fazer educação, da nossa concepção de ser humano, do conhecimento já adquirido, 

das demandas atuais da sociedade e dos jovens e de nossa utopia para a 

construção de novos modelos sociais.  

Depois dessa riquíssima discussão, chegou a hora de iniciar a leitura de 

nossas histórias. Conforme acertado no início do trabalho, todos ouviríamos nossas 

histórias contadas por um colega. A primeira história a ser lida foi a da professora 

Renata Angélica. Ela ouviu a sua história contada pelo professor Gustavo. Antes de 

entregar sua história para leitura, a professora contextualizou sua escrita, para que 

todos compreendessem por que ficara tão curta. Ela resolveu colocar vários cortes 

em sua vida. Foi tirando o que achava desnecessário e, como quase todo escritor, 

negou-se a fazer uma leitura imediatamente após os cortes. Esse fato não é 

diferente do que acontece com os nossos alunos: frequentemente, eles entregam 

suas atividades sem ter o cuidado de mais uma leitura; em geral, ficamos muito 

bravos. Ao terminar o relato, já estava bem tarde, e optamos por deixar os 

comentários para o próximo encontro. 

 

 

4.3.1.4 O ouvir a própria história 

 

 

Retomamos o encontro anterior, que terminara com a leitura da história 

de vida da professora Renata Angélica.  

Na metodologia utilizada pelo grupo, cada um ouviria sua própria história 

na voz de outro. Como Renata fora a primeira a ouvir sua história, ela compartilhou 

conosco sua percepção e seu sentimento. Ela identificou a primeira sensação como 

sendo a de desconforto, ao qual se seguiu profunda necessidade de explicar os 

fatos que estavam sendo narrados. Vale lembrar que havia cortado vários momentos 
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da história, por achar que não eram importantes naquele instante. Para o leitor, 

também houve uma reação que foi descrita como de expectativa por ter a 

oportunidade de conhecer um pouco mais da colega, com quem diariamente 

compartilhava tantos momentos � os de educadores.  

Após os comentários iniciais, falamos sobre como as discussões, durante 

os encontros, estavam trazendo muitos momentos a nossa memória. Todos já 

tinham uma segunda versão de sua história � inclusive a professora Renata 

Angélica, que se permitiu escrever sem fazer tantos cortes: ela conseguiu enxergar 

a importância e a representatividade dos momentos cortados na constituição do que 

ela é hoje, do seu momento professora.  

A segunda história a ser lida foi a da professora Andrea, e o professor 

Wellington fez a leitura. As intervenções, durante a leitura, diminuíram muito, pois a 

professora já havia se permitido escrever sobre diversos momentos. A professora 

Andrea também compartilhou conosco da estranheza sentida ao ouvir sua história: 

 

� Todo o desejo de criticar o modelo de ensino 

vivido não apareceu, a entonação dada pelo pro-

fessor Gustavo não era a entonação que eu havia 

dado ao texto, minha história já não era tão minha 

apenas, ao se tornar pública tive a sensação de 

perdê-la um pouco. Apesar de ser estranho ouvi-

la, eu achei muito bom, o desafio de escrever foi 

grande, assim como o de ouvir e muitas coisas 

que eu escrevi, ao ouvir, percebi que não havia 

refletido verdadeiramente sobre elas (Andrea). 

 

Retomamos, neste instante, como no primeiro encontro, a necessidade de 

publicizar as nossas histórias de vida, as quais nasciam de uma escuta interna, no 

nosso íntimo, mas apenas quando se tornassem públicas nos permitiriam uma 

reflexão mais intensa sobre nossas histórias e seu significado no momento que 

estávamos vivenciando. Naquele momento, percebemos o processo que estava 

sendo construído por nós. Começávamos a nossa escrita como donos da história, e, 

de repente, esta não era mais unicamente nossa. Deixava de estar escondida, de 

ser singular no sentido de única e passava a trazer a história de uma época, uma 

cultura, um contexto; passava a representar uma história com um pouco de cada um 

de nós. Vistas dessa maneira, nossas histórias individuais estão conectadas a um 

contexto, em que estamos inseridos; nossos cantinhos escondidos já não são 
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apenas nossos; nossas singularidades são socializadas, nos tornamos mais 

universais. Essa percepção de sair de nossa intimidade nos dá certa largueza e uma 

grande estranheza, originada na própria escola. Fomos educados a nos esconder 

sempre, mesmo diante de um público seleto, no qual temos confiança: é público e 

causa a sensação de nudez; não podemos nos despir na frente de outros. Talvez 

seja disso que a escola precise � vamos nos abrir a outros instantes, vamos 

mostrar a nossa cara.  

Assim, percebemos a necessidade de publicizar nossas histórias. Já 

havíamos discutido, no primeiro encontro, a necessidade de que nossas histórias de 

vida, que nascem de uma escuta interna, na intimidade de cada um de nós, se 

tornassem públicas, mas apenas nesse momento, diante de uma reflexão coletiva e 

intensa, percebemos o significado do tornar-se público. Mais do que o significado, a 

necessidade desse tornar-se público, pois a partir daí poderíamos construir um novo 

momento repleto de significados.  

Essa discussão passou a ter sentido quando nos autorizamos a falar de 

nossas histórias sem medo; essa foi uma conquista do grupo. A declaração da 

professora Andrea quanto a sua segunda versão da história deixa bem claro esse 

momento do grupo: "Eu me autorizei a falar de mim mesma, me entreguei à escrita. 

Causou incômodo, mas foi muito bom, muito diferente da primeira versão, onde 

minha preocupação era em escrever um bom texto."  

A intimidade e a confiança, construídas entre todos os participantes, 

possibilitaram que nossos encontros se tornassem mais e mais ricos. Permitimo-nos 

confidenciar a cada encontro novos momentos de nossa vida.  

Em nossas discussões, nosso criticismo aumentou. Confidenciamos 

alguns momentos que, embora inicialmente acreditássemos não se relacionarem ao 

"momento professor", percebemos estarem imbricados � já que eu não posso me 

dissociar de mim mesma e apenas assumir papéis. Dentro da teoria dos momentos, 

podemos verificar que cada momento pode ter o seu espaço. Podemos deixar um 

momento "em stand-by" e depois retomá-lo. 

Estamos falando muito do nosso "momento professor" e precisamos 

considerar que é apenas um de nossos momentos, todos os outros coexistem. 

Quanto mais nos expomos, mais temos condições de nos enxergar e de refletir 

sobre a nossa caminhada, o nosso ser neste momento. É preciso ter clareza de que, 
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ao resgatar nossa singularidade, nossa particularidade, resgatamos nossa vida, 

abrimos espaço para ser sujeito no mundo de hoje.  

Como na história de alguns dos professores haviam estado muito 

presentes a educação pública e a educação privada, discutimos um pouco se a 

questão era ser pública ou privada, ou se o que precisávamos pensar era na 

formação que deve acontecer, tanto na instituição pública, quanto na privada, 

embora esta dispusesse de maiores condições, pelo menos em termos de 

equipamentos e manutenção da infraestrutura. Optamos por não centralizar nossas 

discussões na dicotomia "público versus privado", mas em nossas histórias e o 

quanto permeiam nosso momento atual, que, para alguns, estaria dividido, enquanto 

momento cronológico, entre atuar na escola privada e na pública.  

Optamos por continuar a ouvir as nossas histórias, a fim de poder levantar 

outros elementos que nos fizessem refletir sobre o nosso "momento professor", 

tendo sempre como horizonte a busca de outro referencial para o processo 

educativo, referencial que necessariamente deveria ser construído por nós, autores 

desse processo. 

 

 

4.3.1.5 Uma comunidade terapêutica 

 

 

Iniciamos o quinto encontro com os professores e professoras bem à 

vontade. O medo e a insegurança já não faziam parte do grupo. 

Os que faltavam ter a sua história lida já não tinham mais a preocupação 

de quem as leria. Sua preocupação estava concentrada em falar sobre o processo 

de escrita, de reescrita de sua história de vida, a partir das conversas do encontro 

anterior. Foi unânime a preocupação em localizar em que momento de sua história o 

currículo tornou-se perceptível.  

A primeira história a ser lida foi a do professor Wellington, que se permitiu 

escrever sua história desde o inicio de seu processo escolar e rechear com o 

começo da vida profissional, com o ser DJ e outras memórias que, de acordo com o 

próprio professor, só apareceram depois de ouvir as histórias dos outros. Não que 

antes tais memórias não aparecessem, mas, ao ouvir a história dos colegas, "tomou 

a liberdade" (suas palavras) de colocar no papel outros momentos de sua vida.  
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Percebemos, desta forma, o quanto o outro colabora na minha 

construção. A concepção de que educação é essencialmente relação foi ficando 

mais forte. Estávamos vivenciando essa concepção: o outro, sujeito como eu, 

aprendente deste processo, me ajuda, a partir de sua história contada, a reescrever 

a minha própria história; a história do outro, compartilhada, possibilita que eu me 

autorize a falar de mim mesmo, sem me preocupar se o fato é ou não importante 

para quem o ouve, mas tendo clareza de sua importância na minha constituição. 

A percepção do autorizar-se surgiu com muita clareza. Falar de nós 

mesmos não é algo comum na correria do cotidiano, falamos apenas das coisas que 

estão ligadas ao nosso fazer. Autorizar-se a compartilhar com esse grupo, apesar de 

ter se iniciado como um processo dolorido, tornava-se agora um processo 

prazeroso, de percepção de si mesmo, do outro e, sobretudo, de reflexão.  

A conversa continuou fluindo, buscando na nossa história elos com o 

momento em que vivemos, equipe de profissionais do ensino médio de uma escola 

privada. Foi um instante de tomada de consciência das "belezuras" dos profissionais 

que ali dialogavam, das competências e saberes já desenvolvidos. Falamos sobre a 

necessidade de mudança do currículo para o ensino médio, da necessidade de usar 

as tecnologias a favor da educação, das estratégias que dão certo com algumas 

turmas e da incansável busca por práticas que façam sentido na vida de nossos 

alunos. Em determinado momento, era como se estivéssemos em um grupo que 

fizesse análise de forma coletiva: nós nos permitíamos ouvir, falar, ir e vir em nossas 

histórias e refletir sobre o momento em que vivíamos como profissionais. Éramos, 

naquele instante, uma comunidade terapêutica.  

As histórias a serem lidas eram a da professora Bernadete, a do professor 

Joaquim e depois a minha. Quando terminamos a leitura, era unânime a sensação 

de que poderíamos escrever novas versões e de que teríamos muitas coisas a 

acrescentar; a cada instante nossos colegas nos remetiam a novas lembranças. A 

historicidade de cada um de nós permeou os encontros; os detalhes adormecidos 

emergiram e mostraram o quanto eram significativos em nossa constituição. A 

herança recebida e a necessidade de se autorizar a trair essa herança vieram mais 

uma vez à discussão. Nossa herança familiar traída foi o que nos permitiu, muitas 

vezes, chegar a esse momento.  
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O professor Joaquim Gonçalves Barbosa, mais uma vez, colaborou na 

construção que fazíamos: trouxe sua história de vida para clarificar esse momento 

de ruptura, de traição com nossa família. 

 

� Encontrava-me numa situação assim de pou-

cas perspectivas para a vida, quando aparece na 

cidade um padre católico procurando crianças que 

desejassem estudar para serem padres. É claro 

que me inscrevi! [...] Claro que meus pais reluta-

ram, mas acabaram concordando por se tratar de 

causa tão nobre [...]. No seminário vivenciei dife-

rentes crises. Uma delas, muito importante, foi 

quando já cursando o primeiro ano de filosofia vi-

venciei o que se chamaria de "síndrome da volta" 
[...]. Tratava-se de uma culpa enorme em deixar 

para trás aquele mundo e aquelas pessoas a 

quem me sentia tão ligado [...]. Superei a crise e 

continuei. Mas há algo que não consegui superar 

tão cedo e nem com alguma facilidade. Foi o fato 

de haver traído o projeto de meu pai que era a 

presença de todos nós no trabalho da lavoura; pa-

ra ele, ser homem e cidadão somente neste con-

texto; estudar para ele era coisa aceitável para 

filha-mulher e quando criança não para uma vida 

decente como homem adulto (Joaquim). 

 

Após alguns instantes de silêncio, percebemos que essa ruptura é muitas 

vezes essencial em nossa constituição. Precisamos estar atentos e ter clareza de 

nossos objetivos para que esses momentos, dolorosos por certo, não sejam 

impeditivos do alcance de nossos sonhos e utopias.  

Terminamos nosso encontro reforçando a importância de nossas histórias 

individuais e de nossas heranças no que nos constitui atualmente e na capacidade 

de aprendermos no diálogo e na troca com o outro. 

 

 

4.3.1.6 As histórias se multiplicaram 

 

 

Um fato que marcou nosso derradeiro encontro foi que alguns professores 

trouxeram uma terceira versão de suas histórias. Nesta versão, queriam compartilhar 
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a sua prática e mostrar o quanto fora se modificando durante a caminhada de 

professor. Uma questão muito marcante nas falas foi a de que a mudança só 

aconteceu quando se começou a olhar o aluno enquanto sujeito, sujeito que tem 

história, dúvidas, desejos, inclusive o de não aprender algum conteúdo que está 

sendo ensinado.  

A professora Andrea trouxe, na nova versão de sua história de vida, uma 

prática acontecida há alguns dias e que serviu para ilustrar esse "momento 

professor" que olha o outro e a partir dele modifica a sua prática. A necessidade de 

trabalhar com argumentação levou a professora Andrea (de Língua Portuguesa) a 

trabalhar com o tema preconceito.  

 

� Fiquei receosa em levar adiante essa ativida-

de, pois há poucos dias algumas alunas haviam 

se agredido na hora do intervalo, tratava-se de 

uma situação de intolerância. Resolvi seguir com 

a atividade para ver como elas abordariam um 

assunto tão delicado. A organização do debate 

incentivou-os a participarem. Dividi as responsa-

bilidades, eu não seria a mediadora [...] todos 

participariam com diferentes papéis [...]. Eles se 

sentiram responsáveis pela organização e o de-

bate caminhou bem. O que eu não esperava era 

que esse debate proporcionaria um momento de 

reflexão tão intenso que afetaria positivamente o 

relacionamento entre eles. [...] o espaço de dis-

cussão sobre o tema foi utilizado para refletir so-

bre o ocorrido e para pedir perdão e ser 

perdoado (Andrea). 

 

Será possível percebermos essas tensões na sala de aula, se não 

olharmos o outro como sujeito? Será que as atitudes, ou más atitudes, dos alunos só 

podem ser resolvidas com medida disciplinar?  

A experiência vivida pela professora e seus alunos não apenas permitiu 

que ela desenvolvesse o seu conteúdo, o texto argumentativo, mas que percebesse 

a vida dentro da sala e a acolhesse em toda a sua complexidade. O grupo percebeu 

que o fato de não olhar apenas o conteúdo já fazia a mudança no processo de 

construção do conhecimento. O processo educativo não está no conteúdo, mas na 

relação que o professor constrói com esse aluno: se a relação é respeitosa, o 

conteúdo é simplesmente o elo para que a construção aconteça.  
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Durante o diálogo, fomos constatando a complexidade de nosso fazer e 

percebemos a importância do conteúdo disciplinar. Afinal, não é possível construir 

conhecimento sem uma base. A mudança reside no olhar que temos para os 

conteúdos; não é possível falar destes se não forem problematizados. Precisamos 

ter clareza da nossa atuação, pois a complexidade do processo está na relação que 

é necessário construir entre os conteúdos existentes e o aluno. É preciso 

problematizar e contextualizar os conteúdos para que se perceba sua importância e 

sua necessidade nas construções atuais que realizamos. 

Percebemos desta forma que a complexidade do processo está nas 

relações que precisamos construir. Essa é uma discussão que a escola precisa 

fazer. Na maioria das vezes, preocupamo-nos apenas com o conteúdo. Sabemos o 

quanto é importante � é essencial para a compreensão de muitos fatos e 

fenômenos �, mas precisamos considerar que, isolado e descontextualizado, o 

conteúdo não tem significado. É necessário construir a ponte entre o objeto de 

conhecimento e o sujeito; só assim será possível construir aprendizagens 

significativas. Durante muito tempo, na escola, ou se transmitia o conteúdo ou se 

formava o cidadão. Essa dicotomia não pode mais acontecer: a escola precisa de 

conteúdo e de formação. O conteúdo é imprescindível, ou não iríamos à escola, mas 

ao clube. A escola é o espaço para o desenvolvimento desse conteúdo cultural, da 

cultura da humanidade, da ciência; Portanto, o conteúdo é ponto de partida, não de 

chegada. A questão a ser pensada é a articulação do conteúdo com uma formação 

relacional e significativa.  

Quem precisa assumir esse papel é a escola. Somos nós, profissionais da 

educação, que precisamos olhar para esses jovens e nos apresentarmos como 

alternativa aos pais que, sem saber o que fazer, cedem ao que eles querem ou, 

simplesmente, os abandonam à mídia que convida a ter, ter e ter. Precisamos 

assumir a função de, junto com esses jovens, trabalharmos no sentido de ser com o 

outro, com responsabilidade e envolvimento. É preciso chegar ao coração desses 

jovens, eles precisam sentir que nós os enxergamos, pois, dessa forma, o processo 

educativo acontecerá verdadeiramente.  

Precisamos aprender a educação da sensibilidade. Aprendemos apenas 

conteúdos, a escola não nos alfabetizou para a sensibilidade. Já percebemos que, se 

continuarmos apenas difundindo o conteúdo � por mais que seja contextualizado, por 

mais que as estratégias de aprendizagem busquem trabalhar com "situações 
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problemas", com metodologias interativas e tudo mais que a tecnologia e a informação 

nos propiciem �, se não aprendermos a educar com a sensibilidade, com o olhar, 

teremos muitos problemas de aprendizagem a serem enfrentados. 
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5 AS HISTÓRIAS DE VIDA DE CADA UM DOS PROFESSORES 

 

Mire, veja: o mais importante e bonito, do mundo, é isto: que 

as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram 

terminadas � mas que elas vão sempre mudando (ROSA, 

1986, p. 21).  

 

 

A partir do segundo encontro, as histórias de vida começaram a ser escritas. 

Durante os encontros, foram sendo escritas várias versões de nossas histórias.  

Na primeira versão, o texto era mais seco. Nossa preocupação era com a 

elaboração da escrita, nossos sentimentos estavam bem guardados. Depois de ouvir 

a primeira história, criamos coragem e nos revisitamos, permitimos o compartilhar de 

nossas vidas. Ouvir o outro, perceber a riqueza de outros momentos de nossa vida, 

compartilhar nossas intimidades e segredos, bem como ouvir os segredos e 

intimidades de nossos colegas, deram-nos a possibilidade de construir novos textos, 

reelaborando, dessa forma, nossas histórias de vida.  

Os textos, que encontramos neste trabalho, referem-se à última versão de 

nossas histórias. Com toda certeza, se retomássemos as histórias hoje, novas 

versões apareceriam. Sabemos que essas construções são inacabadas, mas 

optamos por encerrá-las em nosso último encontro. A versão de cada história 

apresentada a seguir foi autorizada por seus autores a compor o corpo deste 

trabalho, sem qualquer critério de ordenação preestabelecido.  

Esses autores são: 

 Luiz Gustavo dos Santos, professor de Geografia; 

 Renata Angélica Pozetti, professora de Língua Portuguesa e Literatura 

Brasileira; 

 Andrea Antonialli, professora de Língua Portuguesa e Literatura 

Brasileira; 

 Maria Bernadete de Castro, coordenadora do ensino médio; 

 Wellington Batista de Souza, professor de Química e Física; 

 Débora Castanha, gestora da unidade escolar; 

 Joaquim Gonçalves Barbosa, orientador do trabalho de pesquisa. 
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As histórias de vida, apresentadas estão de acordo com a escrita de cada 

um dos integrantes do grupo. Não houve adaptação das escritas, apenas correção 

de língua portuguesa para atender às normas de produção de texto. 
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5.1 Somos meio saudosistas, por Luiz Gustavo dos Santos 

 

 

... Mas confesso que gosto de relembrar sobre minha infância e da época 

em que entrei na escola, minha primeira professora... D. Aracy. Séria, carrancuda, 

mas era minha professora... morria de medo dela. Recordo-me, toda Páscoa � a 

professora chegou na sala de aula com uma caixa de ovos de Páscoa e eu, pelo 

menos não tinha acesso a chocolate, quanto mais ovo de Páscoa, nunca tinha 

comido um ovo de Páscoa. Logo, pensei: oba, vamos ganhar ovo de Páscoa � no 

final da aula, depois de muita tortura, a professora, a D. Aracy, disse que o aluno 

que cantasse uma musiquinha, ganharia um ovo � "Coelhinho da Páscoa, que 

trazes pra mim? Um ovo, dois ovos, três ovos assim"... Bem, eu não sabia cantar, 

resultado: não ganhei o ovo � até hoje me lembro disso. 

Sabe qual foi o primeiro presente que dei à minha primeira turma, meus 

primeiros alunos? � lógico, um ovo de Páscoa e ninguém precisou cantar 

"Coelhinho da Páscoa..." � só hoje, ao escrever, é que fiz uma reflexão e, confesso, 

não tinha me dado conta. Estranho, né? 

Essa história é uma das muitas que acontecia na escola. 

Estudei em uma época em que a disciplina era dura, muito dura. Tinha o 

diretor da escola, o Sr. Gonçalo, Êta homem bravo. Só de olhar pra ele dava medo. 

Tinha uma voz muito grossa e alta, só falava com os outros gritando. Mas era uma 

boa pessoa.  

Foram bons anos, apesar de ter sofrido muita exclusão por parte de 

algumas professoras. Minha família era muito pobre, não tínhamos dinheiro para 

todo o material que a escola requisitava, ai, aí que vinha a grande exclusão. Àqueles 

alunos que não tinham como comprar o material, existia um sistema em que a 

prefeitura dava o material necessário, então, já dá pra perceber que o material não 

era de primeira e nem em tempo � Era o famoso aluno da CAIXA, assim era 

chamado o aluno que os pais não tinham dinheiro pra comprar o material escolar. 

Com esse sistema, o material, como já disse, não era bonito e, sim, 

necessário,apenas, não tinha canetinha Silvapen. Estojo de madeira, tipo italiano, 

fichário, lancheira, era inferior mesmo e os professores faziam questão de frisar isso. 

Não costumavam dar muita atenção aos alunos da CAIXA e adivinhem quais alunos 

tinham mais problemas de aprendizagem? 
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Quanto à própria aprendizagem, fui um aluno com muito problema em 

matemática, mas só sabia no final do ano que não sabia, assim como os dois anos 

que repeti � o 2º ano primário. Tinha medo da Matemática, não da própria 

Matemática, mas sim de repetir novamente, pois já tinha apelidos que não gostava 

� burrinho, devagar, não aprende mesmo, fraco... Mas não me lembro de nenhuma 

das professoras ter um dia sentado comigo e ter me explicado Matemática, só fui 

aprender Matemática, de verdade, com 14 anos, quando fui trabalhar na feira, na 

barraca de um japonês. Vendíamos frutas e tive que aprender com os colegas na 

barraca � Aprendi, na prática. 

Como repeti dois anos, lógico, fiquei defasado quanto ao restante dos 

alunos, fui ficando pra trás e, quando alunos como eu ficavam pra trás, eram 

colocados na mesma sala e como era difícil, porque nenhum professor tinha 

paciência conosco, os professores, quando chegavam na nossa sala, parecia que 

estavam entrando em um quartel. 

Não gostava da Matemática, mas adorava Ciências, principalmente quando 

tinha experiências com girino, animais, terra e assim por diante. Gostava de pintar 

também, mas não tinha material. Mas o importante era a bendita da Matemática. 

Uma professora, de quem guardo boas recordações, era a de Geografia e 

Estudos Sociais � a D. Leonice. Rígida, séria, bem humorada, mas era justa, correta 

e tinha uma paciência enorme ao ensinar. Estimulava os alunos. Sinto saudades. 

Assim foram os meus dias, na escola, ou seja, no primário e no ginásio, até 

a 6ª série, pois na 7ª série entrei no Senai da Volkswagem e saí da escola pública. 

O Senai era diferente, mas não muito, não existia exclusão, mas era um 

verdadeiro quartel. Imaginem 800 garotos, sendo a maioria 15 anos de idade, juntos. 

Só por Deus. 

No Senai, não precisava ser crítico, falar bem ou pensar, apenas seguir 

ordem e a técnica necessária para operar uma máquina, pois estava ali pra ser 

fresador ferramenteiro. Por quê? Ah, minha mãe havia me dito que ganhava bem, e 

imagine eu trabalhava na Volks, Já pensou que orgulho. Meu filho trabalha na Volks. 

Isso era um orgulho pra minha mãe. Época � 1978, era chique trabalhar numa 

empresa como a Volks. Me lembro, que era uma cidade lá dentro � 48 mil 

funcionários. Eu gostava de trabalhar lá, quer dizer, gostava de estudar lá. No mês 

de julho, tinha a famosa Olimpíada de Inverno, era no clube da Volks, era muito legal 

e ganhei várias medalhas � natação, tênis de mesa e salto sobre barreiras. Foi uma 
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boa época. Fui um bom aluno. Lembro-me que tive boas notas e não apresentei 

problema de aprendizagem. Só alguns professores que eram chatos demais. Mesmo 

que você encontrasse uma forma mais fácil pra fazer as coisas, ele não aceitava, 

tudo tinha que ser do jeito dele apenas, do jeito que ele ensinou, não valia de outro. 

Mas, no final, tudo dava certo. 

Formei-me, fui trabalhar dentro da empresa e não durei dois anos lá 

dentro, era muito difícil concorrer com os mais "experientes". Lembra do que havia 

dito sobre fazer igual ao professor, então, os colegas mais "experientes não 

aceitavam de outra forma, só do jeito deles. Não consegui sobreviver e além do mais 

queria estudar, porque havia parado meus estudos, não tinha feito o ensino médio, 

pois trabalhava duas semanas a noite e duas semanas de dia, como eu iria estudar. 

Assim como eu, um colega também queria estudar e nós dois, juntos, fomos pedir 

para o feitor, olha o nome � "FEITOR", parece coisa de senzala, NÉ? Fomos pedir 

pro feitor se não teria um JEITINHO de manter cada um num horário fixo de trabalho 

porque queríamos estudar � resultado, fomos mandado embora � alegação � 

"não estavam satisfeitos com a rotina de trabalho". 

Voltei pra escola, em 1983 � Escola João Ramalho e em 1985 terminei e 

em 1986, passei no vestibular. 

A partir daí, minha vida mudou. Fui trabalhar num banco. Me realizei como 

profissional e a partir daí tudo mudou. Pelo banco, administrava um posto de serviço 

bancário, assim como este dentro do Campus. Dentro dessa empresa, conversando 

com o engenheiro chefe, fiquei sabendo que estavam precisando de um arquivista 

técnico, uma semana depois estava trabalhando dentro da empresa, pois eu tinha 

formação de desenhista técnico e projeto de moldes e ferramentas pela famosa 

escola Protec. Trabalhei nessa empresa durante seis bons anos. Durante os anos que 

estive lá, investi na minha formação, passei na Fatec, uma faculdade que me fez 

pensar sobre muita coisa e rever outras, inclusive o curso � o que eu estava fazendo 

ali � foi o que uma professora de Português disse pra mim � a D. Cristina, disse que 

eu estava perdendo tempo ali e que eu deveria ir pra área de humanas. Mas o bom 

mesmo eram as aulas de Humanidade. Conheci tudo quanto foi teatro, museus, 

exposições. Tornei-me um rato cultural. Bem, quanto à empresa, lógico fui promovido. 

Meu último cargo � PCP � Planejamento e Controle e Produção. Mas, eu tinha 

muita amizade dentro da empresa com o pessoal da produção. Eu almoçava com 

eles, jogávamos bola juntos e acabei acompanhando esse pessoal no sindicato dos 
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metalúrgicos e aí minha vida mudou mais ainda. Gostei da política. Prestei vestibular 

na Fundação Santo André pra Ciências Sociais. Passei. Agora tudo mudou. No último 

ano de faculdade, pedi pra ser mandado embora e comecei a lecionar. Em seguida, 

procurei pelo curso de História, depois Geografia. Não consegui largar mais a área de 

Humanas � fiz o que a D. Cristina, aquela da Fatec, disse pra mim. Estou no 

magistério há 19 anos e não largo por nada essa filosofia de vida. E confesso, estou 

nessa profissão porque acredito que posso fazer a diferença." 
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5.2 A história de vida de Renata Angélica Pozzetti 

 

 

É engraçado. Antes de iniciar o registro escrito da minha história de vida, 

muitas lembranças e fatos vieram a minha cabeça, mas parecem que 

desapareceram ao pegar caneta e papel. 

É domingo à noite, agora é que decidi começar meu registro, porém, 

antes de "colocar a mão na massa", crio empecilhos: faço antes um rascunho? 

(adoro rascunho, papel e caneta), tenho a sensação que as ideias fluem melhor da 

maneira tradicional. Pensei: melhor já digitar. Que hora farei isso amanhã? Preciso 

entregar uma cópia para cada um. Para variar nenhum computador disponível em 

casa. Precisei entrar na fila. 

Depois de andar pela casa, ligar e desligar a televisão, preferir até lavar a 

louça, começo a escrever. 

Não há como escrever sobre minha história e sobre minha história na e 

com a escola sem retomar a infância e os episódios que dela lembro.  

Sou a filha mais velha de três irmãos, pai professor, diretor, supervisor de 

ensino da rede pública e, futuramente, delegado de ensino; minha mãe sempre foi 

dona de casa. 

Tornei-me independente muito cedo, pois minha mãe tinha que dar 

atenção a minha irmã mais nova e com saúde fragilizada. Meu pai assumiu o papel 

de pai e mãe, embora trabalhasse muitas horas, estava sempre presente. Levava-

me (ainda lembro do prédio) à escola Rene Acaram onde era diretor, eu tinha uns 4 

anos. Eu passava com o dentista que atendia na escola. Havia dentista com 

consultório e tudo nessa escola do estado. Depois do dentista, muitos professores, 

livros e desenhos. Era muito paparicada. Achava meu pai e sua profissão 

superimportante. Como era respeitado! Como eu o admirava! 

Um pouco maior, o local em que era levada mudou. Era a chamada 

Delegacia de Ensino. Lembro que procurava e ficava imaginando onde estariam os 

presos, afinal, era uma delegacia, mas encontrava apenas livros (não de figuras), 

papéis, muitas mulheres e promessa de uma delas de ganhar um chocolate na 

próxima visita. 

Comecei o "prezinho" com 4 anos, numa Emei que hoje é um museu ou 

algo do tipo chamada Santa Terezinha. Lembro perfeitamente da professora Fátima 
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e o caderno que ela pediu para minha mãe. Passava tarefas extras para casa e 

emprestava livros com gravuras. Passava exercícios nesse caderno com tanto 

carinho que lembro até da caneta azul que usava. 

Tinha cabelo ruivo, exageradamente vermelho, que minha mãe enchia de 

trancinhas. Eu e a professora Fátima éramos bem próximas, até quando 

adolescente, encontrou-me no supermercado e me reconheceu. Pode? Acho que 

com ela comecei a gostar de livros. 

Aliás, falar sobre o gosto pela leitura remete-me a lembranças sobre 

pessoas que representaram um papel decisivo na minha formação como sujeito 

leitor. Essas pessoas deixaram suas marcas nas histórias lidas e contadas e no 

contato, quase sempre, prazeroso que a leitura me proporcionava. Relembro minha 

mãe sentada no sofá após o almoço, um de seus poucos momentos de 

tranquilidade, realizando a leitura de romances espíritas; meu pai, professor, sempre 

com os livros; minha avó materna, pessoa dura, mas que com tamanho 

encantamento e doçura lia os contos de fadas para os netos que nos deixava 

também encantados com as bruxas, fadas e duendes. E como esquecer a 

professora Vera da antiga 3ª série primária com sua biblioteca de classe que 

continha todos os títulos de Monteiro Lobato, mas que, para minha tristeza e 

ansiedade, eu e todos os outros alunos só podíamos ler um livro por mês, o que 

tornava remota a possibilidade de ler As reinações de narizinho. Desejo satisfeito 

apenas quando meus pais decidiram doar um exemplar para a escola. Então, fomos 

até uma das poucas livrarias ou talvez única da cidade para comprar o livro, que a 

mim pertenceu por alguns dias e foi lido e relido até que fui obrigada a entregá-lo 

para a professora.  

Quanto prazer encontrei ao realizar essa leitura e tantas outras que se 

seguiram! 

A dificuldade em conseguir o objeto desejado, o livro, tornava o ato de ler 

um desafio, que quando superado, aumentava a sensação de plenitude. Pai, 

professor, dinheiro escasso, compra de livros seria um abuso. 

Esse período de minha infância era bastante difícil, passávamos pela 

ditadura militar. O controle à cultura e à educação era rígido. Hoje, compreendo que 

os poucos títulos disponíveis nas bibliotecas e a rigidez da professora Vera eram 

frutos da influência direta desse período.  
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Voltando a escrever sobre o início da escolarização, fiz a primeira série 

em escola particular. Fato raro na época. Meu pai me levou em várias escolas, fiz 

testes e mais testes. Permaneci no Colégio Salete, bem pequeno, poucos alunos, 

cinco ou seis salas. 

Estudava à tarde. Copiávamos coisas sem parar. Sempre fui aluna 

exemplar, mas não esqueço uma vez que já era fim do período de aula, a lousa 

estava cheia de problemas de matemática para serem copiados, não aguentava 

mais. Resolvi de maneira simples o cansaço, nem pensei duas vezes: fiz vários 

rabiscos no caderno, disse à professora que havia terminado e pedi para ir ao 

banheiro. Quando voltei, ela estava lá com meu caderno em suas mãos e levei uma 

bronca na frente de todo mundo. Bronca na escola vinha sempre acompanhada de 

gritos histéricos. Era tímida ao extremo e aquilo foi o fim, chorei sem parar e ainda 

tive que ficar depois do horário passando tudo, inclusive o que estava bom, a limpo. 

Na 4ª série, continuava boa aluna, mas ainda muda pela timidez. 

Fazíamos em sala sempre leitura em voz alta. A sala inteira lendo junta. Lembro que 

parecia sempre que havíamos ensaiado, parecia que ninguém errava ou destoava. 

A professora, dessa não lembro nem o nome, cismou que eu estava 

apenas fingindo ler. No fundo, era verdade, obrigou-me a levantar e na frente da 

sala ler sozinha em voz alta. Não conseguia pronunciar nem uma palavra. Um 

menino enfrentou a professora, todos percebiam meu desespero. Ela ficou mais 

brava ainda e mandou que eu lesse novamente alto como gente. Comecei a chorar 

sem parar. Alguém pediu para ir ao banheiro e chamou a coordenadora. Eu 

continuei chorando e a professora teve que sair da sala e nunca mais voltou. Hoje, 

quando percebo um aluno resistente em ler em voz alta, volto àquele dia e não 

insisto, peço para outro. 

Do ginásio, guardo pouca coisa. Lembro de um professor de Ciências. Ele 

era veterinário, era divertido e ficava fácil decorar a matéria. Decorava questionários 

e apostilas para fazer as provas. 

Tive uma professora de Português chamada Conceição. Ela pedia muita 

lição de casa: copiar os textos, exercícios e desenhos da apostila. Era muito brava.  

Por razões óbvias e já citadas, detestava quando ela fazia campeonato de 

leitura. Fazia questão de gaguejar ou errar, pois, quem não lesse direito estava 

desclassificado e fora da competição, não precisava mais ler. Quem chegasse à 

final, ganhava um doce. 
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Outra brincadeira era o bingo ortográfico. Ela tinha vários conjuntos com 

diferentes dificuldades (ch � x; j - g). Era bom e divertido, não lembro se conseguia 

aprender a grafia das palavras por causa da brincadeira. Ela vivia dizendo "minha 

santa batatinha".  

As decorebas continuaram até o fim da 8ª série. Nas poucas vezes que fiz 

perguntas em sala, passei por situações constrangedoras. Na 7ª série, faltei um dia 

e perdi aula de Matemática. A professora explicou números reais. Na aula seguinte, 

deu continuidade à matéria. Eu não entendia nada. Ela perguntou se alguém estava 

com dúvida e eu perguntei o que eram os tais dos números reais (acho que era esse 

o nome). Acho que a pergunta era óbvia demais. Recebi uma resposta grosseira: 

"Não é desse tipo de dúvida que estou falando!" Acho que não sei o que são 

números reais até hoje, mas depois desse dia nunca mais fui bem em exatas.  

Aliás, minha experiência com aulas de Matemática não foram muito 

felizes. Na 3ª série, a mesma professora que tinha a caixa de livros disse que 

pularíamos o capítulo sobre porcentagem, pois era muito difícil. Incorporei a fala dela 

e ainda acho dificílimo. 

Na 8ª série, precisei estudar na escola pública. Éramos três filhos em 

idade escolar e não havia outra opção. Fui para o colégio João Ramalho. Achava 

bom, porque nunca tinha aula e não precisava de uniforme; ruim, porque era 

obrigada a estudar, ou melhor, decorar tudo que já havia decorado, mas não 

aprendido necessariamente, no outro colégio. 

Detestava OSPB. Pela primeira vez, fiquei em recuperação. Não via 

lógica em saber de cor aquele monte de datas e hinos. Passar foi fácil: decorei o 

questionário que a professora passou em aula. Eram 40 questões. 

Decidi cursar o magistério no colégio EEPSG Senador Robert Kennedy. 

Encontrei professores muito diferentes nessa escola. As dificuldades em exatas 

continuaram, eram mais graves em Física. Nas outras disciplinas as coisas eram 

mais fáceis. Os professores do colégio discutiam e comentavam notícias, 

atualidades. Política era discutida em História. A professora obrigava-nos a ler textos 

superdifíceis e fazer fichamentos. Foi torturante no início. 

No 2º ano, descobri, graças à professora, a Literatura e a biblioteca 

pública ao lado da escola. A professora contava adoravelmente as histórias dos 

livros e dos autores. Era impossível, pelo menos para mim, não se encantar. 
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Além disso, bastava atravessar a rua e estava na biblioteca. Comecei 

lendo A morte e a morte de Quincas Berro D�Água do Jorge Amado. Fiquei 

fascinada. Lia quatro, às vezes, cinco livros na semana. Não tinha mais nada para 

fazer e lia muito rápido. Com essa professora, em suas aulas, conheci muitos 

autores. Assistia à aula e corria à biblioteca. 

Durante o Magistério, aprendi muito, principalmente a ler e compreender 

de maneira crítica o que lia. 

Nesse período desenhava, pintava, fazia cursos e mais cursos de 

desenho. Queria ser estilista.  

Como a vida muda, ou melhor, como mudamos nossos planos! 

Fui pesquisar. Só existia estilismo em uma faculdade muito cara e em 

período integral, impossível para meu pai pagar. 

Fiz um ano de cursinho. Lembro-me de vários professores, mas pouco do 

conteúdo das aulas. 

Parti para uma segunda opção que foi a faculdade de Letras. Sonhava 

com a USP. Fiz inscrição apenas para a Fuvest e Fundação Santo André. Não 

admitia que fosse outra. 

Estudei bastante. O sistema de vestibular da Fuvest era diferente. Passei 

para a segunda fase. Fiz as provas na Metodista. Eram quatro dias de prova. Escolhi 

Letras e as disciplinas tinham pesos diferentes de acordo com a carreira. No 

primeiro dia de prova, as disciplinas eram Português, Inglês e Redação. Fiz um bom 

texto, sabia todas as questões dissertativas de Português, afinal, tinha lido os livros 

várias vezes. Não tinha relógio e vi muitas pessoas saindo da sala. Como sempre, 

minha ansiedade e cobrança exageradas só me deixaram imaginar que o tempo 

estava acabando e nem tinha começado a prova de Inglês (tenho enorme 

dificuldade em Inglês, a ponto de entender, se quisesse, melhor Matemática), me 

deu pânico. Comecei a ler, concluí que não sabia nada. Resultado: acertei uma 

única questão de Inglês, sabia que estava fora da USP. 

Desânimo total. A solução foi cursar Letras (Português/Inglês) na 

Fundação Santo André que na época era bem conceituada. 

Engravidei muito cedo, logo após entrar na faculdade, o que dificultou 

bastante os estudos.  

Trabalhava na rede pública de ensino e estudava à noite. De madrugada, 

era mãe, afinal, criança pequena, já viu. 
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Gostava muito de algumas aulas como Literatura Brasileira, a professora 

explicava cada movimento e época utilizando textos de diferentes autores. Era 

apaixonante. Literatura Portuguesa também era imperdível, lembro que, enquanto 

dava aula, a professora comia chocolate branco com guaraná, era muito obesa e 

faleceu antes do fim do curso. Suas aulas não eram tão dinâmicas, mas ela conhecia 

tanto e aprofundava tanto que era difícil não ficar paralisada durante suas explicações. 

Professora inesquecível foi também Cecília Pacheco de Gramática, devia 

ter quase 80 anos, mas cantava e sabia "tudo". Queira ser igual a ela. 

Terminada a faculdade, já dava aulas na rede pública há algum tempo e 

resolvi procurar espaço na rede particular de ensino. Comecei a trabalhar no Colégio 

Brasília, Externato Rio Branco. Começava a ficar angustiada para voltar a estudar. 

Resolvi fazer uma especialização lato sensu em Língua Portuguesa, mas 

havia uma condição: ser na PUC.  

Terminei em 2000, lógico que a monografia foi sob orientação da 

professora marcante, também pelo tanto que conhecia Anna Maria Marques Cintra.  

Em 2006, iniciei mestrado em Linguística Aplicada, também na PUC. 

Tudo parecia muito difícil. As leituras eram atordoantes. Quantas vezes fizemos 

grupos de estudo para aprender a ler Vigotski. 

Nessa árdua tarefa, dei-me conta do processo de construção da 

compreensão da leitura. Estamos sempre aprendendo a ler. Sentia falta de 

embasamento em filosofia. Com ler Vigotski e Bakhtin sem conhecer Marx? 

Como sempre, há um professor como luz no fim do túnel. Com a 

professora Anna Rachel Machado descobri o como e o porquê de trabalhar leitura, 

conheci a teoria recente e o recurso do diário de leitura. Interessante que, mesmo 

sendo um curso de mestrado, essa professora fazia colocarmos em prática aquilo 

que a teoria apresentava. Fazíamos diários, discutíamos o ensino de língua materna 

em sala de aula e por que não culpabilizar alunos por não lerem. 

Com os professores do mestrado, aprendi que nem todos educadores são 

humanos. Muitos são muito duros e diria que egoístas, mas tem-se de considerar 

que nós, alunos, abusamos quando encontramos brecha. 

No último ano do curso, descobriu-se um câncer de pâncreas em meu 

pai. Aquele que me inspirou o magistério estava em situação muito delicada. Fazia 

leituras e trabalhos nos bancos do Hospital do Câncer, onde aprendi muito. Aprendi 

que esse hospital é lugar de alegria e não de tristeza por um motivo muito simples: 
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as pessoas que estão lá estão felizes, com medo, mas sempre com olhos de 

esperança. Você não encontra pessoas desesperadas, vomitando depois da quimio. 

Amadureci muito como ser humano. Vi de perto o que é valorizar a vida. Tornei-me 

mais humana. 

O resultado disso foi quase a desistência do curso. Sonhava em ter meu 

pai presente no dia da defesa e sabia que isso não seria possível. Era difícil lidar 

com o medo, a tristeza e de certa forma, a decepção. Em outubro de 2006, meu pai 

faleceu, não sei se sentia tristeza ou mais alívio pelo fim do sofrimento de uma 

pessoa com tanta vontade de viver. Ele já dizia que estava cansado. Foi para a UTI 

ouvindo os Trovadores Urbanos, que visitavam o hospital. 

Conclusão: sumi do alcance de minha orientadora e aí percebi que 

existem professores sensíveis também no mestrado. Lá veio ela, Mara, resgatar-me 

com carinho. No primeiro encontro após a perda, ela chorava junto comigo. Levei 

broncas na hora certa e recebi apoio e incentivo quando precisava. 

Considero a defesa uma vitória. 
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5.3 A música e a língua portuguesa, por Andrea Antonialli 

 

 

Sei que isso soará um bom chavão, mas não posso deixar de dizer como 

foi complicado começar a escrever a minha história. Difícil porque temos sempre a 

péssima mania de valorizar mais os momentos que nos marcaram negativamente; 

os positivos vão chegando aos poucos. 

Comecei minha vida escolar na escolinha Pantera Cor-de-rosa. Tinha 

mais ou menos 4 para 5 anos. Lembro-me do primeiro dia até hoje. Estava morrendo 

de medo e com muita vergonha, afinal, sempre fui muito tímida e essas situações de 

exposição eram muito desafiadoras e, às vezes, doloridas.  

Recordo-me de poucas professoras. As mais presentes em minha 

memória são aquelas mais rígidas que muitas vezes faziam-me sentir, de certa 

forma, reprimida. Lembro-me bem de uma delas que não me permitia escrever com 

o caderno inclinado para o lado esquerdo. Eu odiava ter que fazer aqueles 

exercícios de coordenação motora com o caderno reto na minha frente. Eu o 

"entortava" e ela sempre o colocava na posição que queria. Bem, pelo menos essas 

professoras não conseguiram me impedir de pintar o desenho do Chico Bento com a 

minha cor predileta: roxo! Ouço piadas sobre isso até hoje! 

Eu adorava participar das atividades de dança, música e de formação de 

palavras com o "alfabetário" que, aliás, ainda tenho guardado... Outra recordação boa 

é do cheiro do mimeógrafo que, apesar de forte, me agradava muito e eu achava 

todas as atividades lindas porque as letras e os contornos sempre vinham roxinhos!  

Brincar no parquinho na hora do intervalo muitas vezes se tornou um 

incômodo para mim, pois, como eu sempre fui gordinha, algumas crianças não 

permitiam que eu brincasse, principalmente na roda que era a minha favorita; 

diziam que eu "quebraria" o brinquedo por ser muito gorda. Não me lembro de 

qualquer intervenção da professora ou da escola em relação a isso e confesso que 

essa experiência marcou o meu desenvolvimento e a aceitação do meu corpo por 

muito tempo.  

O ensino fundamental inteiro eu cursei em uma escola muito maior que a 

primeira: foi no Externato Santo Antonio, em São Caetano do Sul. O tamanho do 

pátio foi o que mais me assustou assim que cheguei. Eu gostava muito de estudar 

lá. Fiz bons amigos, tive bons professores e foi lá que comecei a desenvolver, 



 

 

76 

inconscientemente, minhas duas principais vocações: a de lecionar e cantar. 

Sempre estava envolvida nas atividades de teatro, música e nas apresentações de 

dança nas excelentes festas juninas que a escola organizava. Também gostava 

muito de conversar com as freiras, elas eram muito carinhosas e atenciosas. 

Lembro-me até hoje do cheiro da pipoca que uma delas vendia na hora do intervalo! 

As aulas de Música eram as minhas prediletas (tocávamos flauta, 

aprendíamos a ler partitura e cantávamos muito!); as de Matemática e Geografia 

também. Incrível, mas só fui descobrir minha verdadeira queda pela língua 

portuguesa no ensino médio técnico!  

O ensino no Externato sempre foi bastante tradicionalista e disciplinador, 

mas adaptei-me a essa estrutura. Conseguia excelentes médias e só fui receber 

minha primeira nota vermelha no quarto bimestre da 8ª série! Gostava muito de 

estudar e de fazer as tarefas, principalmente de participar dos seminários, o que 

era um comportamento bastante paradoxal � afinal, eu era muito tímida �, porém 

foi a partir dessa época que percebi como me sentia confortável me comunicando 

com as pessoas.  

Quanto às aulas, não me recordo de muitas situações em que 

participávamos de debates ou atividades que incentivavam o nosso lado crítico, mas 

sim de muitas aulas teóricas e pouco contextualizadas. A melhor forma que eu 

encontrei para estudar nas semanas de avaliação era explicar a matéria estudada 

para um público imaginário, fazendo anotações na lousa que eu tinha no quintal de 

casa. Dessa forma, eu buscava minhas próprias estratégias para compreender 

melhor, ou até mesmo "fixar" o conteúdo estudado. Eu também ajudava meus 

colegas reunindo-os na hora da entrada ou do intervalo para explicar-lhes a matéria 

das provas.  

Língua portuguesa sempre foi um desafio para mim. Sentia falta de uma 

discussão maior sobre os textos trabalhados, e o fato de ler os paradidáticos 

simplesmente para realizar uma avaliação era bastante decepcionante. Recebi muito 

mais incentivo para ler dentro de casa que na escola. Não me recordo da realização 

de muitos debates, eles não ocorriam com tanta frequência; valorizava-se muito 

mais o conteúdo, o plano a ser cumprido que a reflexão sobre o que era ensinado. 

Não nego que aprendi muito e bem. Eu me destacava na sala como uma 

das melhores e era muito elogiada, no entanto, creio que tenha sido, em vários 

momentos, uma espécie de "aluna tarefeira" que fazia tudo bem feito, mas nem 
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sempre entendia onde poderia aplicar tudo aquilo. Mesmo assim, mais adiante 

quando fiz cursinho, tive noção do que havia aprendido e que nem tudo foi simples 

"decoreba". Minhas produções textuais eram bastante elogiadas e essa facilidade 

com a escrita ajudou-me bastante no ensino médio e na universidade. 

As aulas de Educação Física do fundamental também eram muito boas! 

Eu adorava praticar esportes � só odiava as aulas de ginástica olímpica! Fazer 

piruetas nunca foi o meu forte... �, mas não me sentia atraída pelas competições. 

Como sempre fui grande e forte, os professores insistiam em me inscrever nos jogos 

interclasses e escolares. Eu participava, porém ficava muito tensa e mal dormia no 

período das competições. 

Ao término do ensino fundamental, resolvi cursar o ensino médio técnico; 

tinha certeza de que minha área era as ciências exatas. Ironicamente, foi no curso 

de Processamento de Dados que eu descobri o meu caminho: amava as aulas de 

Língua Portuguesa e, principalmente, as de Literatura. Tive excelentes professores. 

Um deles foi o professor Eduardo que, além de bonitão e muito perfumado, era 

divertido e ensinava muito bem. A outra foi a professora Osmarina: carismática, 

carinhosa, sensível e muito observadora. Ambos foram fundamentais na minha 

escolha profissional. 

Cursei os três anos do médio no Colégio Clóvis Bevilácqua, em Santo 

André. Gostava demais de todos os professores e esse foi o período em que eu 

definitivamente acordei para o mundo real. O público desse colégio era mais 

heterogêneo, ou seja, diferentes cabeças, pensamentos, níveis sociais e crenças. 

Até então me sentia protegida no universo "Externato Santo Antonio", mas naquele 

momento eu precisava formar a minha identidade e buscar minha autonomia. Foram 

anos importantes no meu desenvolvimento intelectual, mas também fundamentais 

na minha construção como ser social e crítico. 

Ao término do ensino médio, eu ainda não estava certa de que queria 

fazer faculdade de Letras. A área de informática estava em ascensão e a 

preocupação com o mundo do trabalho era grande. Tornar-me professora ainda era 

uma ideia abstrata. Com toda essa confusão, resolvi fazer um ano de cursinho que 

serviu para eu me adaptar à vida de estudante e trabalhadora. Foi o ano em que eu 

arrumei meu primeiro emprego. Onde? Na secretaria do Externato Santo Antonio! 

A convivência com os bastidores do cotidiano escolar facilitou a minha 

escolha: decidi fazer Letras na Metodista. 
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Obviamente aprendi demais na faculdade, mas nem "tudo foram flores". 

As aulas de Didática, Prática de Ensino e Gramática da Língua Portuguesa me 

ofereceram muitos conteúdos/conhecimentos, porém nada práticos e eficientes 

quando estamos em sala de aula. Ensinaram-nos gramática, por exemplo, mas não 

como desenvolver estratégias para ensiná-la às crianças e aos adolescentes de 

forma mais contextualizada e eficaz � o que nos é cobrado hoje.  

Procuro, como professora, ter um comportamento e desenvolver 

estratégias que respeitem a individualidade do aluno e façam-nos pensar mais. As 

boas e más experiências como aluna me fazem refletir sobre como me comportar 

em uma sala de aula e exercer a minha profissão de modo a colaborar com o 

crescimento e o desenvolvimento intelectual dos meus alunos. Sei que não sou 

perfeita e que esse adjetivo não é próprio aos seres humanos. Somos diferentes, 

falhamos e aprendemos com os nossos erros e com o erro alheio. Basta aceitarmos 

(e esse é o desafio maior!) essa condição de seres em constante processo de 

aprendizagem para vivermos pessoal e profissionalmente felizes! 
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5.4 De aluna a professora de Geografia, por Maria Bernadete de Castro 

 

 

Como aluna 

 

Lembro-me do primeiro dia que fui à escola. Tinha medo, chorava muito. 

Minha irmã mais velha ficava comigo na sala de aula, todo começo do período, por 

uma semana, até que eu me sentisse mais segura. As lembranças dos primeiros 

anos da escola primária não são muito boas, pelo contrário, quando estava no 4º 

ano, faltavam-me dois dentinhos da frente e a professora colocando-me em 

evidência, solicitou que eu falasse corretamente palavras com som de "x", como 

chapéu e chá, que saíam com som de "s". Com isso, toda a sala ria, deixando-me 

bastante envergonhada. Nessa época essas situações vexatórias eram bastante 

comuns, o que nos provoca muita inibição.  

Minhas lembranças melhores são do ginásio. Amigas e professores 

marcaram positivamente minha vida escolar nesse período, amigas com quem tinha 

intimidade e alguns bons professores, carinhosos e competentes. Em especial o de 

Geografia por quem tinha muita admiração e ele também parecia gostar de mim, 

brincando e me chamando atenção. Era da turma que "aprontava", como simular 

alergia, esfregando o blusão de lã no rosto até ficar bem vermelho, para não assistir 

a aula do professor "chato" de Português, colocar sobre as provas recém-corrigidas 

de um professor iniciante um brinquedo que parecia tinta derramada, jogar balas 

para os meninos no horário do intervalo, pois nessa época meninos e meninas eram 

separados por uma linha amarela impedindo qualquer contato. 

No último ano do ginásio participei ativamente da comissão da formatura. 

Jogávamos futebol (que era muito incomum na época para as meninas). Guardo 

lembranças muito positivas dessa época. 

No colegial, em escola pública, surgiram muitos problemas, pois estava 

acostumada a ter muita atenção na escola particular. Iniciei meus estudos no 

período da tarde e antes do final do ano passei para o período noturno, o que me 

permitiu trabalhar. Éramos oito irmãos e meu pai não mais conseguia fazer frente às 

despesas da família. 

Na escola particular, diferente da escola publica, para onde ingressei na 

época, acompanhava as explicações e tinha prazer em aprender os conteúdos. 
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Tudo era muito bem explicado e os professores eram atentos com nosso 

desempenho escolar.  

Passei, assim, a não me envolver tanto com os estudos e achava muito 

chato ir à escola. Nessa época comecei a trabalhar, chegava à noite cansada e 

sem ânimo para estudar. O que mais eu queria era terminar o colégio para 

ingressar na faculdade. 

Como não havia me empenhado nos estudos não consegui entrar na 

Faculdade de Assistência Social, como era meu desejo. Assim, no mesmo ano, 

resolvi fazer Estudos Sociais para não ficar parada. Nessa época não tinha 

nenhuma intenção em ser professora. Mesmo assim, me envolvi bastante com o 

curso e acho até que fui uma das melhores alunas. Gostava muito da disciplina de 

Economia, que era a mais difícil e o professor fazia chamada oral aos sábados � 

ficávamos na fila esperando a nossa vez, supernervosos, mas sempre tirava notas 

altas. O trem era nosso transporte e, algumas vezes, durante a semana, viajávamos 

com o professor de Filosofia. Durante o trajeto, seguíamos ouvindo-o falar sobre as 

matérias do Pasquim � jornal proibido na época, pois criticava o governo e 

estávamos vivendo sob o regime de ditadura. Eu era fascinada pelas suas 

conversas, falávamos de justiça social, de democracia e apesar de ser perigoso, era 

um jeito de viver a verdade do que se falava no curso de Estudos Sociais.  

Na faculdade, diferente do Colégio, sentia muita vontade de estudar o que 

me despertou um forte desejo de ser professora de Estudos Sociais, já que os 

cursos de Geografia e História seriam extintos.  

Optei mais tarde por Geografia e tenho certeza que essa escolha teve 

muita relação com meu professor da época ginasial. 

 

 

Como docente 

 

Nos anos iniciais de minha atuação docente o currículo era extremamente 

engessado, seguindo rigorosamente as determinações governamentais. Era a época 

da ditadura, nas décadas de 70 e 80. 

Lecionava Educação Moral e Cívica, o que implicava ainda maior controle 

do governo com o currículo desenvolvido em sala de aula. Lembro-me que para o 
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plano de ensino apenas copiava os conteúdos e estratégias do ano anterior, que era 

igual ao anterior. 

Mesmo assim, tenho boas lembranças dessa época. Trabalhava em uma 

escola pública estadual, com ensino médio. Tínhamos uma pequena incidência de 

desrespeito às regras, éramos valorizados pelos alunos e estudar para eles estava 

diretamente relacionado com abertura de possibilidades no mercado de trabalho.  

Não havia um trabalho dirigido para os processos seletivos, pois naquela 

época os alunos que apresentavam carência financeira não tinham acesso às 

universidades como hoje, além disso, a escola era profissionalizante e os jovens, em 

geral, estudavam para atuar em contabilidade ou secretariado. 

Foram aproximadamente dez anos na mesma escola, convivendo com 

muitos profissionais responsáveis � outros nem tanto � mas que essencialmente 

trabalhavam com transmissão de conteúdos.  

Para fugir desse currículo engessado passei a montar grupos teatrais e 

gincanas culturais, onde os alunos tinham espaços para algum posicionamento 

crítico e criatividade. 

Atuei em várias escolas estaduais, lidando com muitas dificuldades e 

algumas boas experiências educacionais. A EE Maria Trujilo Torlone é a que mais me 

traz boas recordações e marcou minha trajetória como docente de escola pública. 

Em 1987 ingressei no Colégio Metodista e a proposta pedagógica 

libertária me encantou, passei a dedicar-me exclusivamente como docente de 

Geografia desse colégio, afastando-me efetivamente das escolas públicas. 

Logo que iniciei tinha pouca clareza do objetivo da educação "libertária" e 

percebia que muitos docentes também não a tinham. Atuava no ensino médio que, 

na época era profissionalizante, como professora de Geografia nos cursos de 

práticas instrumentais voltadas área de odontologia, e desenho. Era prazeroso estar 

com os alunos, em geral, eram respeitosos e tinham boa autonomia, o que favorecia 

uma certa tranquilidade no trabalho pedagógico. Enfrentávamos algumas 

manifestações quando eles se sentiam injustiçados ou descontentes, mas em geral 

o exercício docente era permeado por um bom envolvimento dos alunos nas aulas. 

Quando iniciamos as leituras e discussões sobre processo de avaliação 

qualitativa passei a ter maior envolvimento com uma formação pedagógica mais 

consistente. A implantação da avaliação por objetivos causou divisão no grupo, entre 
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aqueles que queriam que ela ocorresse no ano letivo e aqueles que pleiteavam o 

adiamento das mudanças para o ano seguinte.  

Apesar das intensas mudanças, nos sentíamos desafiados, havia grupos 

de estudos e discussões entre a Direção e o grupo de professores o que dava 

maior segurança para desenvolver um trabalho mais coerente com a nova proposta 

de avaliação. 

A partir dessas discussões passei a buscar alternativas para trabalhar com 

dificuldades de aprendizagem. Ingressei no lato sensu de Psicopedagogia, o que com 

certeza me proporcionou muitos avanços e outras novas indagações e inquietações.  

Após a conclusão do curso de Psicopedagogia atuei em atendimento 

clínico com crianças e adolescentes com dificuldades escolares. Essa experiência 

foi muito significativa para mim e me permitiu sair um pouco do contexto Institucional 

para enxergar as dificuldades na ótica da família, da criança e do adolescente. 

Após esse período, fui convidada a atuar como psicopedagoga do ensino 

fundamental II, no Colégio Metodista. Inicialmente tentei atuar como psicopedagoga 

clínica e institucional, mas percebi que essa dupla função estava comprometendo 

minha vida pessoal e profissional, optei pelo afastamento do trabalho clínico, pois 

ele favorecia um isolamento maior dos profissionais e colegas de trabalho com quem 

sempre gostei de conviver. Outro fator que propiciou esse afastamento foi a 

segurança financeira que o trabalho em consultório não favorecia. 

Hoje, como coordenadora pedagógica no ensino médio, venho enfrentando 

novos desafios. Um deles é o currículo, pois com as inovações tecnológicas e a 

influência da mídia precisamos ressignificar os conteúdos e adotar uma proposta em 

que a interdisciplinaridade seja assumida na prática pedagógica. Mas há ainda muitos 

entraves para romper com algumas estruturas segmentadas da educação. 

Tenho também consciência da complexidade do sistema educacional pois 

ele depende essencialmente do encontro entre sujeitos com sua subjetividade, suas 

próprias histórias, suas resistências e interpretações pessoais. Mas tenho certeza 

que, todo esse percurso, me fez uma pessoa melhor, com muitas satisfações 

pessoais e profissionais. 

 



 

 

83 

5.5 Como tudo começou, por Wellington Batista de Souza 

 

 

Quando me perguntam sobre minha vida escolar, é impossível não me 

remeter ao meu indigesto ingresso no ensino básico, ou melhor, meu ingresso na 1ª 

série do ensino fundamental. Falo desta forma, e não poderia ser de outra, pois não 

tive uma boa impressão da vida escolar como irei relatar mais adiante.  

Meu primeiro contato com a escola não foi dos melhores, afinal eu não 

tinha feito um jardim ou uma pré-escola como outros meninos da minha idade faziam 

naquela época, e acabei sendo matriculado diretamente com 7 anos, pela minha 

mãe, e, ainda não alfabetizado, na 1ª série do ensino fundamental em uma escola 

particular chamada Colégio São Vicente de Paulo, escola católica e muito 

reconhecida na região onde muitos dos meus vizinhos haviam estudado e sempre a 

recomendavam pelo seu ensino forte e pelos professores exigentes que lá existiam. 

Pensando muito, acabei me lembrando do motivo de eu ter entrado "atrasado" na 

escola e tinha algo a ver com a minha data de aniversário que ocorre no mês de 

maio. Naquela época, eu não podia entrar na 1ª série com 7 anos incompletos, logo 

tinha que completar a idade certa para ser matriculado! 

Ao ingressar nesta série, ainda sem alfabetização, o que mais me recordo 

é da minha professora Georgete, uma senhora de baixa estatura, calma e com muita 

paciência que tentou, de certa forma, me nivelar com a turma que já se encontrava 

mais adiantada, afinal eu não tinha sequer a coordenação motora necessária para 

realizar as atividades pertinentes à série. Recordo-me das muitas vezes que eu 

ficava irritado com aquelas tentativas da professora, porque por mais que eu me 

esforçasse não conseguia fazer a lição ou mesmo exercitar a caligrafia correta igual 

aos meninos da minha sala. Sentia-me chateado por não conseguir fazer as coisas 

certas e isso ia me irritando cada vez mais. Lembro-me que passei por esse período 

de irritação por uns dois meses, só exercitando em casa as tarefas da escola com o 

auxílio da minha mãe, tentando aprender e fazer os incansáveis exercícios, mas 

que, certamente, foram de fundamental importância para minha alfabetização.  

Assim, aos trancos e barrancos, consegui terminar a 1ª série e fui 

transferido pela minha mãe na 2ª série, para uma escola estadual chamada Escola 

Estadual Presidente Café Filho, escola esta bem próxima da minha casa. Acredito 
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que essa foi a principal razão da minha transferência, não me recordando de 

problemas financeiros na época.  

Para minha surpresa, ou melhor, da minha mãe, foi dito a ela pela vice-

diretora que tudo que eu teria nesta 2ª série eu já havia aprendido na minha escola 

anterior. O curioso era que a vice-diretora era a minha professora de Matemática da 

escola particular. Mesmo assim, cursei o ano letivo nesta escola pública, o que não 

me acrescentou muita coisa. No ano seguinte, minha mãe resolveu me trazer de 

volta para a escola particular, onde prossegui com meus estudos até a 8ª série. Lá ia 

eu novamente, estudar em casa aquilo que eu não havia aprendido na escola 

estadual, de forma a poder acompanhar as aulas daquela série. Quem mais me 

ajudou nessa época foi a minha própria mãe, que ficava cobrando e insistindo para 

que eu e minha irmã gêmea estudássemos juntos, pois assim ela cobrava de nós 

dois as coisas de uma vez só! Isso perdurou até a 6ª série, quando, então, minha 

irmã reprovou e nós não estudamos mais juntos. 

Nestes anos da 3ª série até a 8ª série, percebi que tinha uma grande 

afinidade com a área das exatas, afinal tinha boas notas em Matemática, Ciências e 

nas demais até que eu não me saia tão mal. A única disciplina que eu não tinha muita 

afinidade era com a Língua Inglesa, o que mais tarde me daria uma dor de cabeça por 

conta do mestrado, mas isso é outra história! Voltando ao que eu falava, foram anos 

bem menos sofridos, afinal, eu já estava acostumado com o esquema da escola, sua 

rigidez, suas cobranças e atividades extras como olimpíadas de redação, torneios de 

futebol somente para os alunos com boas notas, entre outras coisas. Por falar nisso, 

consegui até ganhar uma dessas olimpíadas de redação quando estava na 7ª série, 

sem falar na medalha de ouro no futebol na 8ª! Sinto saudades... 

Quando me perguntam sobre esta escola, o que mais me vem à cabeça 

para descrevê-la seria o seguinte: uma escola extremamente tradicionalista e que 

nos colocava muito medo quanto à possibilidade de retenção e punições, fossem 

elas orais ou escritas, como por exemplo, a tão famosa suspensão. Não me recordo 

de ter sido suspenso, mas a advertência por escrito eu tomei, pois em certo dia não 

levei a capa de plástico para forrar a mesa de madeira. Por falar em mesa, ela era 

dupla e parafusada no chão, pois a sala não podia ter outra configuração de 

carteiras, somente aquela! Voltando à descrição da escola, o que se falava e eu 

percebia, era que ela tinha um currículo forte e que nos preparava para a vida futura. 

Ainda nem imaginava a possibilidade de ir à faculdade.  
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Um ano curioso foi o do oitavo ano (8ª série), pois foi quando minha 

professora de Língua Portuguesa chamada Elizabeth, uma senhora japonesa muito 

rígida e exigente, cismou que eu deveria usar um caderno de caligrafia, pois alegava 

que minha letra estava muito ilegível. Fiquei muito irritado com ela, afinal fui o único 

da minha turma a fazer o tal caderno, mas hoje lhe fico muito grato, pois adquiri uma 

caligrafia razoavelmente boa, o que me facilita hoje na organização de minha lousa. 

Também foi neste ano letivo que tive que voltar para a escola estadual onde eu já 

havia estudado, para terminar apenas meio semestre, pois havia prestado o 

vestibulinho e ingressado no Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), 

para cursar o ensino profissionalizante em eletrônica. A ideia inicial de prestar o 

vestibulinho veio da minha mãe e do meu pai, pois segundo eles seria bom eu ter 

uma formação boa para o ingresso no mercado de trabalho. Desta forma, ao passar 

no vestibulinho, tive que começar a conciliar o tempo entre os estudos no Senai e na 

escola noturna pública que cursava.  

Assim, após concluir o ensino fundamental, fiz um outro vestibulinho para 

poder cursar o ensino médio, o antigo 2ª grau, em uma escola noturna estadual 

chamada Escola Estadual Alberto Conte, que, na época, era classificada por todos 

como uma boa escola. Pelo que me recordo, passei bem classificado no 

vestibulinho, e, portanto, em 1989 comecei a fazer a 1ª série nesta escola e ao 

mesmo tempo procurava dividir minhas obrigações com o ensino profissionalizante. 

No Senai aprendi a ser homem, afinal era uma rigidez muito grande e com horários 

a serem cumpridos à risca e a todo tempo, sendo que qualquer deslize que 

tivéssemos, éramos punidos com sermões e advertências que seriam encaminhadas 

a empresa na qual estávamos empregados. Foi uma época difícil, mas aprendi muita 

coisa e também me permitiu amadurecer mais rapidamente, de tal forma a poder 

assumir compromissos de gente grande, como a manutenção eletrônica de toda 

uma linha de produção de uma empresa, na qual eu era o técnico responsável. Hoje, 

acredito que muito dessa disciplina e rigidez que eu tenho como docente, tenha 

trazido desta época, embora acredite que em muitas situações eu peque pelo 

excesso de zelo. Cada louco com suas manias... 

Ao comparar as duas instituições, a escola estadual e o Senai, percebo 

que elas eram instituições muito diferentes, principalmente quanto aos currículos e 

preocupações. A primeira não tinha tanta rigidez com as normas e se preocupava 

com o vestibular (era o que todos nós alunos acreditávamos), enquanto a segunda, 
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fez-me amadurecer da noite para o dia, pois as cobranças eram imensas, buscando 

nos preparar para um mercado de trabalho e vivência em uma empresa. Enquanto 

no Senai não dava para relaxar, na escola estadual aconteciam as famosas 

festinhas, que eu sempre comparecia para poder curtir e descontrair um pouco. Foi 

lá que eu tive contato e peguei o prazer por manipular equipamentos como toca-

discos e os famosos LP�s. Quem diria que mais tarde eu usaria isso para ganhar 

dinheiro, mas isso fica para mais tarde!  

Começava, então, em minha vida um novo momento, eu estava fazendo o 

meu estágio como aprendiz na empresa que havia me mantido no Senai chamada 

Thomson, uma empresa que fabricava componentes eletrônicos. Após um período de 

aprendiz na empresa, logo fui promovido para oficial eletrônico, o que seria 

equivalente ao técnico em eletrônica. Nesta época, eu já estava concluído meu 2º 

grau e estava me preocupando em fazer um cursinho para o vestibular. Ao mesmo 

tempo, tocava em festinhas de garagem e na casa de amigos. Naquela época dava 

para conciliar as duas coisas! Nessa mesma época, já ouvia meu amigos falando em 

faculdade e em prosseguir com os estudos no ensino superior, mas pra mim faltava 

tempo, pois trabalhava em um turno de horários um tanto complicados. Isso já era 

meados de 1992 e me recordo de um fato bem marcante em minha vida e de muitos 

brasileiros, começava a abertura das nossas fronteiras para a entrada de produtos 

estrangeiros, isso feito no governo Collor (década de 90) e, como consequência disso, 

acabei como muitos, perdendo o emprego e aproveitando o tempo que teria agora 

para me dedicar ao cursinho que eu já almejava fazer e, quem sabe, este possibilitaria 

realizar o meu sonho de entrar em uma faculdade e cursar o ensino superior. 

Nesta época, prestei vestibular em três instituições: na Unip (Universidade 

Paulista), na Fesp (Faculdade de Engenharia de São Paulo) e na USP (Universidade 

de São Paulo), todas para a carreira de engenharia, pois queria dar prosseguimento 

aos meus estudos em eletrônica e me formar como engenheiro eletrônico. Fiz os 

vestibulares dessas instituições e como resultado acabei ingressando em 

engenharia na Unip e Fesp, enquanto que na USP fiquei numa lista de espera, 

sendo que nunca fui chamado para minha primeira opção, apenas selecionado para 

cursar em uma lista posterior (segunda chamada) o curso de Matemática 

bacharelado. Após uma discussão muito grande em minha casa, com meus pais, 

consegui convencê-los a me "bancar" na Unip por um semestre, até que eu 

conseguisse arrumar um emprego.  
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Vinha agora um outro problema: como conseguir um emprego decente 

cursando um curso integral? Que emprego seria esse, uma vez que só me restava o 

período noturno? Foi quando um colega de turma me convidou para uma festa em 

uma danceteria, onde mais tarde eu seria informado que o pai dele era o dono da 

mesma. Entre muitas conversas, meu colega me disse que seu pai precisava de um 

DJ para a casa e para surpresa do meu colega eu me ofereci para o cargo. Apesar 

da surpresa, acabei sendo contratado para trabalhar na danceteria, durante as 

festas que lá ocorriam, e o melhor, ganhando por isso! O que eu ganhava dava para 

ajudar no pagamento da faculdade, mas me atrapalhava quanto aos estudos, pois 

eu entrava às 22 h de um dia e saia às 5 h do outro, indo direto para a faculdade de 

Engenharia assistir as aulas pela manhã. Na verdade, eu mais dormia que assistia 

às aulas. Estava exausto pelo trabalho noturno. Fiquei nesse ritmo por um ano e 

depois, fui buscar outro rumo em minha vida, preferindo me dedicar aos estudos.  

No curso de Engenharia, fui percebendo, com o início das aulas, o quanto 

eram precárias algumas coisas: primeiro a dificuldade de locomoção até a 

faculdade, pois a mesma ficava um pouco distante de onde eu morava (e ainda 

moro, zona sul de São Paulo), segundo pela minha má formação em Física e 

Matemática, ao menos era isso que eu pensava e aparentava nas aulas que 

assistia, afinal tinha muitas dificuldades para entender e me adaptar com o cálculo 

diferencial e integral, sem falar nas Físicas 3 e 4, mais as práticas de laboratório, 

que mesmo tendo cursado o Senai, ainda não me faziam sentir a vontade neste 

ambiente, pois era diferente do laboratório do curso profissionalizante. 

Após dois anos no ciclo básico da engenharia, comecei a me desanimar 

com meus resultados em provas e as dependências que já começava a carregar, 

sem contar a mensalidade que já pesava demais no orçamento familiar. Para tentar 

resolver este problema, tentei arrumar um emprego, porém não conseguia conciliar 

o horário das aulas na faculdade com o horário do trabalho. Foi então que, de forma 

inesperada me surgiu a oportunidade de lecionar na escola pública, uma vez que em 

1994, eram escassos, professores de Física e Matemática, ainda mais no período 

noturno. Fui então trabalhar em uma escola, lecionando matemática para as turmas 

de supletivo, hoje EJA (Educação de Jovens e Adultos), pois a vice-diretora havia 

me convidado para isso, senão essas turmas ficariam o semestre inteiro sem 

professor da disciplina. Vale ressaltar aqui que tive muito apoio no meu início de 

carreira no magistério, fosse da direção (Emília) e principalmente da vice-direção, 
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uma vez que a vice-diretora (Marlene) tinha sido minha professora de Ciências na 

escola particular no ensino fundamental. As aulas dela sempre foram as minhas 

preferidas. Essa seria uma nova fase em minha vida. 

Bem, meu início como professor na modalidade EJA não foi dos melhores 

uma vez que não fui encarado, por uma parte dos alunos, como professor de 

verdade. Os alunos diziam coisas do tipo "mas como ele pode ser professor se é 

mais novo que a gente?", ou ainda, "eu me recuso a ter aulas com esse cara!". Pra 

mim, particularmente, foram momentos difíceis e que me deixaram com uma 

confusão de sentimentos, ao ponto de pensar em largar tudo! 

Não me recordo muito mais do que isso, em termos de desconforto e um 

obstáculo, quanto ao meu início como professor, mas certamente uma das minhas 

preocupações era quanto a matéria (conteúdo), ou seja, eu queria passar muita 

coisa, queria que nas minhas aulas os alunos aprendessem muito, para isso, 

imaginava que ao trabalhar muito conteúdo, quem sabe, estaria resolvendo esse 

problema. Fui aos poucos percebendo que minha ideia inicial não estava muito bem 

certa, percebia a fragilidade dos alunos e a dificuldade que eles tinham com 

conteúdos básicos. Assim, fui readequando minha perspectiva, isto é, fui 

repensando o que seria de fato importante para trabalhar com os alunos que eu 

tinha, foi então que priorizei conteúdos, cortei outros, selecionando-os para 

maximizar meu tempo disponível, para que eu finalmente conseguisse realizar um 

bom trabalho. Ao término do semestre acabei sendo até elogiado pelos alunos.  

Foi uma experiência bastante interessante, pois através dela acabei 

tirando como principal conclusão que de nada adiantava trabalhar com tantos e 

tantos conteúdos, sufocando os alunos com mais e mais assuntos, somente para 

dizer que concluímos o programa. 

Outra coisa que acabei percebendo com o passar do tempo, foi quanto a 

minha postura severa (demais, às vezes) na sala de aula. Refletindo um pouco, vejo 

que isso é um resquício da minha época de Senai onde todos os alunos seguiam 

regras extremamente conservadoras e que, certamente, se encaixariam como as de 

um regime militar. Hoje tenho um cuidado maior em me policiar quanto a esse jeito 

ríspido, pois sei que os alunos esperam muitas vezes pela oportunidade de serem 

percebidos em sala como alunos que são, mas também, como seres que estão em 

desenvolvimento e que merecem ser ouvidos.  
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Hoje, sei que sou e estou muito melhor como docente, mas acima de 

tudo, aprendi a ser um bom educador, preocupando-me com aquele que será 

educado por mim, dentro das minhas limitações pessoais e intelectuais.  
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5.6 A caminhada e o olhar de uma educadora, por Débora Castanha 

 

 

Faço hoje essa reflexão, exercendo a função de gestora educacional e na 

condição de estudante, aluna do Mestrado em Educação. Tenho procurado a cada 

dia aperfeiçoar o meu olhar, a fim de compreender a complexidade das relações 

existentes no processo de desenvolvimento cognitivo, afetivo e social de cada um de 

nossos alunos, bem como encontrar formas diferenciadas de lidar com toda a 

heterogeneidade e a complexidade existentes dentro de nossos espaços de 

aprendizagem. Foi essa busca que me levou a iniciar um novo percurso em minha 

vida, o de pesquisadora. 

Neste inicio de ano, refleti um pouco a partir de alguns autores sobre as 

tendências curriculares atuais. Fui instigada a revisitar meu percurso de educadora e a 

buscar, a partir da experiência vivenciada e dos autores apresentados, ressignificar as 

práticas pedagógicas por mim utilizadas, bem como as utilizadas pela equipe que 

coordeno. Esse trabalho nem sempre é fácil, pois significa desconstruir nossas 

teorias, duvidar de nossas certezas, dialogar com nossos pares e buscar alternativas 

que indiquem um sentido a todos que fazem parte do processo educativo.  

Mas não pensem que foi sempre assim. Passei grande parte de minha 

infância e toda minha adolescência negando a possibilidade de ser professora. Sou 

filha de nordestinos, meu pai era metalúrgico e minha mãe, após o casamento, 

dedicou-se integralmente a cuidar da família. Meu pai sempre me incentivou a 

estudar muito e acreditava que optar pela carreira do magistério era a melhor saída, 

pois dessa forma poderia trabalhar meio período e dedicar-me à família. Como 

sempre sonhei em ser livre e dona do meu nariz, ser professora era exatamente o 

que eu não queria, pois não suportava a ideia de eternamente estar submissa. Era 

essa a visão de professora que eu tinha.  

Lembro com muito carinho de todas as minhas professoras da pré-escola 

e do primário, hoje educação infantil e ensino fundamental. Fazer todas as 

atividades, incluindo lições de casa e horário de estudos, e obter resultados positivos 

eram meus objetivos. A escola era um espaço de aprendizado e interação. Ainda me 

delicio ao lembrar-me da biblioteca e da sala de leitura, espaços fundamentais para 

o meu desenvolvimento enquanto estudante. Jamais me esquecerei do apelido 

carinhoso dado à sala de leitura: "sala do faz de conta".  
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Durante esse percurso formativo de dez anos, fui me constituindo como 

estudante e lembro-me com clareza de alguns professores que valorizavam a 

discussão, a pesquisa, a oralidade e a reflexão. Hoje, quando penso neles, sinto 

saudades e os categorizo como educadores; como já dizia Rubem Alves, "educador, 

ao contrário, não é profissão; é vocação. E toda vocação nasce de um grande amor, 

de uma grande esperança" (ALVES, 2008, p. 16).  

Não discutirei aqui a questão da vocação, mas com toda certeza o 

educador precisa ter uma grande paixão por aquilo que faz para que possa marcar 

vidas. O amor e a paixão precisam acontecer dentro desse mundo da 

aprendizagem; é preciso fascinar, seduzir nossos alunos, mostrar-lhes a 

necessidade do conhecimento como forma de tomada de posição e enfrentamento 

das mais diversas situações apresentadas.  

É claro que tive também professores que solicitavam nos momentos de 

avaliação a devolutiva das informações contidas nos livros didáticos. Não tenho como 

me esquecer do professor Emilio, professor de História; todo o conteúdo de História 

era resumido em vinte questões; tínhamos que decorá-las e, no dia da prova, 

responderíamos sem consulta a dez daquelas questões. Também é impossível 

esquecer-me do professor de Educação Artística da 5ª serie. Passamos o ano inteiro 

fazendo cartões em papel vegetal. Como eu não tinha muitas habilidades manuais, 

fiquei sempre com um resultado insatisfatório, chegando a fazer recuperação � e, é 

claro, na recuperação era preciso fazer um cartão de Natal. Para minha sorte, 

encontrei amigos dispostos a me ajudar; Não que eles não tivessem se oferecido ao 

longo do ano. Eu simplesmente não via sentido em solicitar que alguém me ajudasse 

a realizar a tarefa; eu queria aprender outras coisas em artes.  

No segundo grau, hoje ensino médio, a ênfase já eram os processos 

seletivos. Ainda não havia a explosão dos "cursinhos" e das escolas preparatórias 

para o ingresso no ensino superior, mas o sonho de todos era a faculdade. Na 

época, tínhamos poucas universidades. Sinto saudades das aulas de História, 

Literatura e Artes, e às vezes me pergunto: será que tive outras disciplinas além 

destas? Foi nesse tempo que aprendi que história, poesia, arte, riso, brincadeira e 

seriedade combinam e estão completamente presentes dentro do processo de 

aprendizagem e da escola, apesar de muitos professores negarem esses elementos 

em conjunto.  
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Quando terminei o nível médio, precisei parar um pouco os estudos para 

optar por uma carreira e, acima de tudo, buscar a sustentabilidade para realizar o 

curso. Foi nessa busca que iniciei minha vida profissional como caixa em um banco, 

função na qual comecei a perceber as possibilidades de desenvolvimento, voltando 

então meu olhar para os cursos de Economia, Administração e Matemática como 

opções de formação. Qualquer uma dessas opções estava atrelada à possibilidade 

de uma bolsa de estudos de 50% no segundo ano do curso, caso eu conseguisse 

trabalhar na área de cobrança ou contratos. 

Nesse período, perdi meu pai. Ainda não havia decidido por uma área 

especifica para minha formação universitária. Ele se foi com a esperança de que eu 

ainda optasse pela carreira do magistério, nunca desistiu do sonho de me ver 

professora. 

Fiz o curso de Matemática, 75% dele com bolsa parcial, concedida pela 

instituição. Esqueci-me durante um tempo do sonho do meu pai e construí o meu 

próprio caminho.  

O meu desenvolvimento profissional começava a fazer sentido para a 

minha carreira quando fui convidada por uma colega para assumir as suas aulas em 

um final de ano. Ela era professora de Matemática e tinha três turmas de 3º ano do 

colegial, do curso noturno, em uma escola pública na cidade de Diadema (SP). 

Confesso que só aceitei por sua insistência e porque ela dizia que, caso eu 

não aceitasse, a chance desses alunos terminarem o ano sem professor era muito 

grande, e eles estavam às portas do vestibular. Aceitei e durante uma semana me 

preparei. Entretanto, em nenhum momento fui à escola conhecer os alunos ou o 

planejamento escolar; foquei-me no livro didático e nos processos seletivos existentes. 

Não preciso nem dizer qual foi o resultado: um desastre total. Saí absolutamente 

frustrada, assim como os alunos, pois não conseguiram entender nada.  

No outro dia, voltei à escola, solicitei o plano de ensino e procurei 

conhecer um pouco a realidade dos alunos com os quais eu iria trabalhar aquele 

final de ano. Tracei um plano de trabalho e na aula seguinte convidei os alunos a 

uma revisão dos conceitos já trabalhados, tendo sempre o cuidado de contextualizar 

o conhecimento matemático no dia a dia. 

Ao final do período, tínhamos avançado bastante e estabelecido um 

diálogo com as funções matemáticas e suas aplicações no cotidiano, Havia uma 

cumplicidade entre nós quando falávamos das relações matemáticas, e não 
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considero que tenhamos banalizado a disciplina: aprendemos simplesmente a olhá-

la como linguagem. 

Essa foi a minha primeira experiência com a docência e, acreditem se 

quiserem, amei. Diariamente pensava em meus alunos e em como me desenvolver 

para realizar intervenções que fossem significativas no processo de aprendizado deles.  

No ano seguinte, fui trabalhar como professora substituta em uma escola 

estadual no centro da cidade de Diadema. Lecionava Matemática para os alunos do 

2º e 3º anos do ensino médio do curso noturno. Considero essa a minha melhor 

experiência em escola pública, porque descobri a diferença entre ser apenas uma 

profissional da educação e ser uma educadora. Lembrei várias vezes de alguns de 

meus professores. Vivia um momento de total encantamento, mas, mesmo assim, 

continuava trabalhando no sistema financeiro durante o dia e na escola à noite.  

Já me sentindo mais segura dentro dos espaços educacionais, me 

inscrevi em um concurso da Prefeitura de São Paulo e fui trabalhar na Zona Leste, 

em uma escola modelo onde a disciplina e a organização eram os pontos fortes. 

Com pouca experiência no magistério e a certeza de que precisava me dedicar mais 

e transformar o conhecimento em algo significativo para os meus alunos, saí da 

instituição financeira e passei a me dedicar integralmente à educação.  

Fiz um curso de especialização em Metodologias de Ensino, a fim de me 

capacitar melhor para atender as demandas da sala de aula. Ao terminar o curso, fiz 

um módulo de Filosofia para compreender as relações entre a Matemática e a 

Filosofia, relações tão distantes atualmente, mas que já fizeram parte de um mesmo 

berço na Antiguidade.  

Nesse momento, eu já estava totalmente apaixonada pela educação e 

sabia que era um caminho sem volta. Preparei então meu currículo e comecei a 

enviá-lo para escolas particulares; afinal, precisava sobreviver. Fui convidada pelo 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) para lecionar Matemática. 

(Aqui vale um parêntese. Para meu pai, o Senai era a instituição educacional mais 

séria e respeitada no País, a única que realmente funcionava.) Fiquei lá durante 14 

anos, grande parte desses atuando também na escola pública.  

Durante o tempo que lecionei no Senai, várias vezes me inquietei com o 

predomínio da tendência tecnicista. A maioria dos alunos tinha um objetivo muito 

claro: o de ocupar uma posição no mundo do trabalho. Eram preparados para 

ocupar postos na área de produção. Para muitos, era como se fosse uma herança: 
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sua formação iria possibilitar a continuidade do trabalho do pai, tio ou avô na 

empresa. O resultado final obtido era preponderante em relação ao processo 

desenvolvido. Tenho muita clareza do papel que desempenhava na reprodução do 

sistema capitalista, bem como da importância dessa Instituição para o sistema. 

Muitas foram as oportunidades de dialogar com os alunos e incentivá-los a fazer a 

diferença em seus nichos de atuação. Apesar de muitos conflitos internos, fiz 

daquele tempo e daquele espaço um lugar significativo na minha formação e na de 

muitos outros � compartilho com Freire a convicção da importância da educação na 

possibilidade de mudança da sociedade, mudança essa que não necessariamente 

venha no formato de uma revolução, mas de atitudes cotidianas frentes aos desafios 

que são impostos.  

Em meados da década de 90, prestei concurso na Prefeitura Municipal de 

Diadema e ingressei, dois anos depois, no sistema, passando a atuar no segmento de 

Educação de Jovens e Adultos (EJA). Tive a oportunidade de iniciar com a primeira 

turma de EJA II (Educação de Jovens e Adultos de 5ª a 8ª séries) da prefeitura. Lá 

tive meu primeiro contato com a construção do currículo, uma experiência 

enriquecedora que se tornou o diferencial em minha vida como profissional.  

Apesar de um currículo inovador, construído com a participação de 

membros da comunidade, muitos dos professores ainda trabalhavam dentro da 

perspectiva de uma "educação bancária". O professor era o centro, possuía o domínio 

de todo o processo; aos alunos competia ouvir e responder as questões colocadas. 

Hoje tenho consciência de que esta era a única forma de conceber o conhecimento 

que eles conheciam. Apesar de uma proposta curricular participativa, os professores 

não foram preparados para uma prática pedagógica também participativa. 

Eu sabia que tinha um desafio pela frente e aceitei-o prontamente. Era 

claro que a escola precisava fazer parte da vida daqueles alunos, e eu, como 

educadora, queria fazer a diferença na vida deles. Pode parecer um pouco 

pretensioso, mas continuo acreditando que, enquanto educadores, precisamos 

marcar a vida de nossos alunos, com marcas que possam conduzir a um processo 

de reflexão e crescimento.  

Muitos alunos haviam desistido de aprender, precisavam apenas garantir 

um certificado para fins de manutenção do emprego. Ressalto aqui que, por se tratar 

de uma cidade com forte presença da indústria metalúrgica, a necessidade dos 

trabalhadores possuírem o certificado de conclusão do ensino fundamental era uma 
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exigência para que as empresas pudessem obter os certificados de qualidade, sem 

os quais não há como se manter no mercado atual.  

Iniciei meu planejamento, procurando conhecer as experiências de meus 

alunos, que eram pedreiros, costureiras, ajudantes, caldeireiros, eletricistas e vários 

outros profissionais. Após muito diálogo e a utilização da experiência deles para a 

construção de uma prática de ensino, conseguimos avançar bastante. Nossos temas 

variavam, pois podíamos usar como proposta a procura por emprego e levantar quais 

os conhecimentos necessários para realizar a avaliação com segurança. É importante 

registrar que, quando falávamos em polegadas, eles davam um show à parte; em 

contrapartida, se falássemos em números decimais ou frações, era uma catástrofe.  

Muitos deles ficaram marcados em minha memória, mas uma aluna foi 

especial. Era a terceira vez que ela fazia a 5ª serie, sempre reprovada em 

Matemática e Língua Portuguesa. Uma exímia costureira, "de mão cheia", como 

diziam os colegas, mas, nas aulas de Matemática, ela simplesmente desaparecia, 

não era possível fazer com ela nenhuma operação, desde as mais simples. Um dos 

nossos temas foi o mundo da moda, e, para a nossa surpresa, a aluna não apenas 

desenhou, com riqueza de detalhes, como levantou todas as necessidades de 

material e o custo para adquiri-lo. Depois dessa experiência, passei a ser apenas a 

mediadora entre o vasto conhecimento que eles já possuíam e a necessidade de 

sistematizá-los e registrá-los para serem compreendido por todos. 

O que vivenciei com aquela turma, após permitir que todos falassem de 

suas experiências, carregadas de conhecimento, foi simplesmente inacreditável. 

Tínhamos alunos participativos ávidos não mais por um certificado, mas por um 

conhecimento que fazia sentido em suas vidas. Esse encontro de conhecimentos, 

experiências e necessidade de sistematização foi marcado por profundo respeito e 

encanto pelo processo de construção coletiva do conhecimento.  

Desde então, tenho concebido o processo educativo como continuo, que 

perpassa o conhecimento acumulado pela humanidade e vai adiante na direção de 

uma construção significativa que considere os contextos nos quais estamos 

inseridos, bem como a relação com o outro, que já não é mais um outro qualquer, 

mas um que faz parte do meu processo. Com Freire (1999, p. 47), gosto de pensar 

no processo educativo em que ensinar e aprender faz parte de um processo maior 

� o de conhecer, que pressupõe re-conhecer.  
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Sem sombra de dúvida, essa experiência foi um marco em minha 

caminhada como educadora, pois, em todas as funções que exerci a partir desde 

então, o diálogo, o olhar e o ver o outro passaram a fazer parte de meu processo 

enquanto educadora. Com toda certeza, ouvir, negociar, desprender-se das 

convicções não é tão simples, mas o resultado construído tem feito toda a diferença.  

Após essa experiência na educação de jovens e adultos, eu continuava 

trabalhando no Senai durante o dia. Fui convidada por um gestor a trabalhar como 

avaliadora e curriculista. Aceitei o desafio e durante seis anos me dediquei a avaliar 

e repensar os currículos do sistema e readequá-los às necessidades do mercado. O 

fato de permanecer apenas na reprodução do sistema foi me incomodando cada vez 

mais. Sei que os avanços alcançados foram bem pequenos, mas conseguimos 

construir um processo que avançou. Deixamos de considerar apenas o produto 

construído pelo aluno e passamos a olhar um pouco o seu processo e perceber o 

quanto pode ser feito de diferente durante todo o desenvolvimento dos estudantes.  

Logo após a construção do currículo, fui desafiada a construir um 

programa de âmbito nacional para certificar trabalhadores que não possuíam 

formação escolar. Esse programa era pioneiro na área e estava na pauta dos 

Ministérios da Educação e do Trabalho. Foram dois anos de idas e vindas, de Natal 

a Porto Alegre, para, em 2006, termos um sistema de certificação de profissionais 

reconhecido nacionalmente. Foi um período muito intenso, de muitas discussões 

com os sistemas instituídos, as associações de classe, as empresas e a 

universidade. Falávamos da empregabilidade e da possibilidade de ascensão 

profissional de muitos trabalhadores sem escolarização oficial.  

 

 

Encerrando minha reflexão hoje... 

 

 

Em minha caminhada como educadora, tenho buscado refletir sobre as 

situações que surgem cotidianamente e percebo que precisamos revisitar nossa 

história e olhar o nosso entorno. Não tenho dúvida que somos eternamente 

aprendizes, sujeitos capazes de construir nosso próprio conhecimento de forma 

articulada, na relação com outros sujeitos, não simplista; tenho certeza que o 

conhecimento não ocorre por osmose, mas é algo construído ativamente pelos 
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sujeitos aprendentes. A cognição é adaptativa e deve estar a serviço do mundo 

experiencial do sujeito. Enquanto sujeitos políticos, precisamos estar atentos, não 

podemos ser tomados por uma consciência ingênua de que a escola é capaz de 

realizar as mudanças para uma nova ordem no mundo. Mas não podemos, enquanto 

educadores, nos furtar à nossa responsabilidade de apontar outras possibilidades de 

organização social que não apenas a que vivenciamos em nossa sociedade.  

Tenho certeza que educar é uma tarefa emancipatória, apesar de 

vivermos rodeados pelas lógicas da exclusão e da insensibilidade. Compartilho com 

Assmann (1998, p. 26) a ideia sobre a necessidade de se fazer uma educação que 

busque a construção de uma sensibilidade social necessária para reorientar a 

humanidade. Essa tarefa não é simples. Temos o desafio de colaborar com a 

construção de um espaço pedagógico desafiador que traga fascínio, onde a 

criatividade, a arte e o conhecimento, o aprender e o construir com o outro tomem 

conta de cada um dos partícipes, envolvam todos os sentidos e sejam definidores na 

construção de sonhos individuais e coletivos.  

Que mais posso dizer? A educação precisa direcionar esforços para a 

construção de uma conscientização política. Esta deve ser dialogada e 

compartilhada por todos e, para que ocorra de forma significativa, precisa passar 

necessariamente pela discussão de concepção de sujeito, de educação, de 

currículo, de formação do professor � é necessário ressignificar o conceito de 

dialogicidade, de relação humana.  

Hoje, como aluna do mestrado, percebo que muitas das minhas 

inquietações e percepções que não conseguia conceituar encontraram ressonância 

ao cursar a disciplina Pesquisa em Educação, do curso de mestrado em Educação 

da Universidade Metodista de São Paulo, sob a orientação do Prof. Dr. Joaquim 

Gonçalves Barbosa, ao discutir com meus professores e coordenadores na escola 

onde trabalho e, em especial, ao fazer a pesquisa de meu trabalho.  

Percebo hoje os sujeitos desse processo educacional como "autores-

cidadãos" � termo cunhado por Barbosa (2000) �, sujeitos que não estão prontos, 

mas em processo de construção, que são capazes de elaborar e se expressar no 

mundo. Outra grande descoberta durante o percurso, que aconteceu durante as 

aulas e no processo de orientação conduzido pelo Prof. Joaquim, foi a de perceber o 

processo pedagógico como necessariamente processo relacional em que educando 

e educador vivenciam um processo de alteração, que não está apenas relacionado 
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com a finalidade do que se quer no processo educativo, mas principalmente ligado à 

forma como lidamos com o outro � o que não consiste simplesmente na ideia que 

fazemos sobre o outro, mas no como lidamos com toda a heterogeneidade desse 

outro, com a ação desse outro, que é diferente da minha e que muitas vezes faz 

com que eu me traia. Esse processo educativo de reconhecer o outro como 

diferente, mas que me complementa, constitui-se na possibilidade de outro caminho 

para pensarmos uma educação que realmente seja capaz de constituir sujeitos.  

Que nosso processo educacional esteja comprometido com a reflexão e o 

fazer, que exista verdadeiramente uma práxis, que nós, educadores, possamos nos 

preocupar muito mais com as perguntas, muitas vezes silenciosas, de nossos alunos 

do que com as respostas que gostaríamos de ouvir.  
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5.7 Momento acadêmico e o sujeito � o sentido do vivido no Mestrado em 

Educação na UMESP, por Joaquim Gonçalves Barbosa 

 

 

Para atender ao combinado sobre a retomada do percurso de cada um de 

nós até chegar à Metodista, pretendo fazer em dois atos. O primeiro intitulado de "A 

história do sujeito é feita de histórias..." escrevi há um ano (maio/2008), para cumprir 

juntamente com os alunos do mestrado na disciplina Pesquisa Educacional, sob 

minha responsabilidade, quando discutíamos a história de vida como recurso 

metodológico na pesquisa em educação. Combinamos que cada um dos 

participantes do curso escrevesse sua história de vida tendo no horizonte a chegada 

ao mestrado em Educação da Metodista, como fio condutor a preocupação com a 

formação para a pesquisa e como pesquisador. Com as histórias apresentadas em 

um fórum online pudemos conhecer e desenvolver diferentes apropriações reflexivas 

que resultaram em diferentes elaborações e textos.  

O segundo ato que estou denominando de "O acadêmico como lócus de 

atuação e do fazer-se sujeito", no qual procuro desenvolver o percurso até aqui na 

perspectiva de construção de uma visão de mundo e, portanto, forma de atuação 

profissional. Tem a ver mais precisamente o percurso vivido após o doutoramento e 

as idas e vindas do ponto de vista teórico e epistemológico e, por fim, a dimensão do 

vivido nesta instituição, mais precisamente, no Programa de Pós Graduação.  

Dei o nome de "momento acadêmico" a este ensaio por apreciar com 

Remi Hess a ideia de momento na forma como ele apresenta, em suas três 

vertentes: a dialética, o momento temporal e o antropológico. Este último na 

perspectiva da "singularização antropológica do sujeito". Assim poder-se-ia aplicar 

ao sujeito, ao indivíduo, o termo de momento para "descrever suas maneiras 

particulares de ser no mundo" lembrando que momento é constituído de um conjunto 

de conteúdos "materiais, psicológicos (afetivos) e passionais".  

O sujeito pode ser considerado a partir de uma variedade de momentos. 

Assim, falar de meu momento acadêmico é uma forma de retomá-lo, revivê-lo e 

recriá-lo, pois, sem dúvida, há momentos em que somos sujeitos e outros nos quais 

somos objetos. O grande investimento a ser feito é em nossos momentos, no caso, 

em nosso momento acadêmico, pois há muito que exercitarmos na escola a 

possibilidade de nos tornarmos sujeitos a partir do investimento sobre nós e em 
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nossos momentos. Segundo o autor, realizar uma clínica dos momentos é recolher-

se, promover um "recentramento sobre si". 

 

 

A história do sujeito é feita de histórias...  

 

 

Já cursando o meu doutorado, numa reunião entre amigos doutorandos 

em Ciências Sociais, me queixava sobre minha frustração de não ter participado dos 

movimentos sociais ocorridos em nosso país na década de 60, por me encontrar, à 

época, em um seminário realizando o curso de Filosofia obrigatório para quem 

desejava seguir carreira eclesiástica. Sentia-me deslocado e de fora de uma 

vivência social que afetou o País, sabendo que todos ali presentes tinham tido 

participação ativa, como estudantes, em ações de repúdio ao que ocorria. Sentia-me 

menos brasileiro. Foi quando ouvi de Lucia que não deveria me lastimar tanto assim, 

pois, pelo fato de não ter vivenciado os acontecimentos da forma como eles 

vivenciaram, poderia apresentar uma contribuição diferente a partir de uma 

perspectiva que não fosse aquela comum aos estudantes da época. Confesso que 

foi um alívio constatar que poderia ainda me sentir pertencente a um país do qual 

tinha estado ausente, já que não tinha tido acesso a acontecimentos em uma 

década tão importante para nossa história quanto aquela.  

Em 1964, eu tinha 15 anos. Vinha de uma realidade de cidade pequena 

do interior do estado de São Paulo: pais analfabetos, católicos praticantes e rígidos 

quanto aos costumes, à moral e aos valores defendidos. Sou o décimo filho de uma 

família de 11, sendo que não conheci os três primeiros. Dos oitos filhos que 

compunham o grupo familiar juntamente com meus pais, éramos cinco "filhos-

homens" e três mulheres. Sou o penúltimo da família. Tratava-se de uma criança 

extremamente sensível, inquieta e de razoável percepção prática e questionadora do 

contexto cultural em que vivia. Retomando o título acima, considero o sujeito como 

um grande mosaico de histórias. Assim me vejo. Para este exercício, apresento esta 

dentre tantas outras histórias através das quais me fiz acontecer, considerando dois 

fatos que, como marco e marca, ou ainda, como um fio condutor que liga a mão de 

um menino a uma pipa no céu, me mantém ligado entre dois mundos, duas culturas, 

dois contextos, dois extremos aparentemente antagônicos, paradoxais. 
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O primeiro deles é uma característica marcante que diferenciava meus 

pais. Enquanto para meu pai, homem que se fez no trabalho pesado da agricultura, 

aos filhos bastava seguir seus passos, não só tornava-se imprescindível a 

participação de todos no trabalho da lavoura para providenciar o sustento da família 

com um todo. Tratava-se de alguém profundamente trabalhador, ligado aos 

compromissos familiares, de uma inteligência prática e negociadora da vida que o 

destacava. Forte nas atitudes. E, como prezava pelo trabalho bem realizado, não 

permitia aos filhos algo que não fosse feito com dedicação e qualidade. Já minha 

mãe, também analfabeta, mas com profundo amor às letras, ao estudo, ela não 

compreendia nenhum dos filhos fora da escola. E sua grande tristeza, profunda 

mágoa, era ter que conviver com seus filhos não estudando. Nesta questão, meus 

pais se confrontavam. Para ela, todos os filhos nunca deixariam os estudos. Por ele, o 

máximo tolerado era o estudo para as filhas. Sendo assim, entre idas e vindas, meus 

irmãos estudaram até o grupo escolar na época. Uns foram um pouco mais por 

contingência do contexto � como, por exemplo, quem não podia ficar tão exposto ao 

sol, por lhe prejudicar a saúde. A pressão para estar fora da escola era enorme. 

O segundo fato tem a ver com meus questionamentos mais internos por 

volta dos 15 anos. Deparo com uma insatisfação profunda com aquele quadro social 

e cultural do qual fazia parte. Não me via pertencendo a um contexto cultural 

semelhante àquele de meus familiares, parentes ou sociedade local. A sensação era 

que perderia o sentido da vida caso não houvesse outro percurso a se fazer. Aliás, 

acho que o medo de enlouquecer pertencia a todos, pois era grande a brutalidade 

para se dar conta da vida cotidiana, seja pela escassez financeira ou inexistência de 

instrumentos culturais, seja pela crueza de uma convivência com a não perspectiva 

de qualidade de vida com destaque para o acesso à saúde e educação. Enfim, era 

plausível não conseguir ver sentido em uma vida delimitada por traços tão 

marcantes. Encontrava-me numa situação assim de poucas perspectivas para a 

vida, quando aparece na cidade um padre católico, procurando crianças que 

desejassem estudar para serem padres. É claro que me inscrevi! Não teria outra 

oportunidade para vivenciar outro contexto. Foi novidade para todos, incluindo 

familiares, amigos de rua e de escola! Fui e, se estou contando hoje esta história, é 

porque não voltei para trás. Mas houve consequências.  

Claro que meus pais relutaram, mas acabaram concordando, por se tratar 

de causa tão nobre, que era seguir os ensinamentos mais profundos da Igreja 
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Católica, a quem dedicavam tanta fé e obediência. No seminário, vivenciei diferentes 

crises. Uma delas, muito importante, foi quando, já cursando o primeiro ano de 

filosofia, vivenciei o que chamaria de "síndrome da volta", ou, dito de outro modo, 

"neurose do seguir em frente". Tratava-se de uma culpa enorme em deixar para trás 

aquele mundo e aquelas pessoas a quem me sentia ligado e não livre para seguir 

adiante um caminho com perspectiva através do estudo, sendo que eles 

continuariam em um mundo com limites tão marcantes. Superei a crise e continuei. 

Mas há algo que não consegui superar tão cedo e nem com alguma facilidade. Foi o 

fato de haver traído o projeto de meu pai, que era a presença de todos nós no 

trabalho da lavoura; para ele, ser homem e cidadão, somente neste contexto; 

estudar, para ele, era coisa aceitável para filha-mulher e quando criança, não para 

uma vida decente como homem-adulto. Fui adiante pelo projeto da mãe, mas por 

conta da disputa de projetos entre os dois, por um lado, acabei ganhando 

perspectiva de futuro e, por outro, perdendo o pai.  

Reconstituindo na linha do tempo a geografia vivida: havia saído do 

seminário; concluído duas graduações, uma em Filosofia e outra em Pedagogia; 

iniciado minha vida profissional em um estado da Região Centro-Oeste do País, às 

portas da Amazônia Legal; realizado o mestrado também em outra região do País, 

numa cidade maravilhosa; e, em meados da década de 80, me matriculei no curso 

de doutorado numa terceira cidade não tão maravilhosa, mas uma locomotiva. 

Iniciava meu curso de Doutorado. Olhando a partir de hoje, era como se estivesse 

vivenciando outro momento.  

Estudando o curso de Pedagogia, me especializei em Psicopedagogia por 

interesse. Tornei-me orientador educacional. Vivenciando uma prática profissional, 

tanto no campo da orientação, quanto da administração educacional, preferi 

aprofundar esta segunda opção. Minha formação em administração educacional 

teve como eixo a administração geral das empresas, suas diferentes teorias e, de 

modo particular, a teoria geral de sistemas, muito debatida na década de 70. Para 

realização do curso de Doutorado, preferi retomar o eixo da Filosofia e me matriculei 

no curso de História e Filosofia da Educação. Ao me enveredar por uma pesquisa 

sobre a atuação política dos professores do ensino fundamental do estado a que 

profissionalmente estava ligado, senti-me obrigado a realizar cursos na área da 

sociologia e da política. 
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Voltando à crise por ocasião do início do curso de doutorado, a questão 

que me colocava era da seguinte natureza: estaria me formando no nível mais 

elevado da pirâmide escolar e como decorrência de tal formação viria a atuar e 

interferir na formação de outros profissionais; portanto, como poderia estar à altura de 

tal atuação, sendo "produto" de uma história como a apresentada no início � contexto 

rural, analfabetismo, com crenças mágicas e supersticiosas? Enfim, um inconsciente 

amalgamado e estruturado a partir de tais determinantes. A questão que se punha 

era: saído de um País e um tempo rural como aquele em torno da metade do século 

passado, estaria eu preparado para lidar com a formação de profissionais para um 

século e uma sociedade alicerçada não mais numa economia rural e agrícola, mas, 

dizendo com as palavras de hoje, globalizada? O encaminhamento foi explorar todas 

as possibilidades que pudesse na área da psicologia, desde as terapias de grupo à 

análise freudiana e lacaniana. Para mim, tratava-se de me apropriar e reelaborar, se 

posso dizer desta forma, a "cabeça", pois que minha atuação profissional estaria 

diretamente relacionada à maneira de ver o mundo, de me ver e de fazer acontecer 

minha própria história. Entendi que não saberia como atuar com o outro sem uma 

mínima reelaboração e atuação sobre mim mesmo. Tal angústia existencial e a 

energia concentrada para encaminhá-la acabaram direcionando minhas decisões e 

formação no período que cursei o Doutorado.  

 

 

O acadêmico como lócus de atuação e do fazer-se sujeito 

 

 

Inicio por retomar a tese defendida por ocasião da conclusão do 

doutorado. Trata-se de uma pesquisa de observação e acompanhamento crítico da 

história vivida pelos professores do ensino fundamental do estado de Mato Grosso, 

tendo como título "De professor a ator social: os andaimes de uma construção: 

estudo sobre a luta política dos professores da escola pública em Mato Grosso 

(1979 a 1989)". 

No próprio título, encontram-se dois eixos para se refletir e que pretendo 

retomar aqui. Em primeiro lugar minha preocupação com o professor e sua condição 

docente de "boia-fria a assalariado não-temporário" que se institui como sujeito 

histórico. Assim, minha reflexão se encaminha na perspectiva dos trabalhadores 
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como "fenômeno histórico", seguindo a direção de autores que propunham o 

entendimento de classe não a partir da estrutura ou como categoria, mas relação 

"encarnada em pessoas e contextos reais" e que, enquanto tal, dá unidade a uma 

série de acontecimentos aparentemente desconectados tanto na "matéria-prima da 

experiência quanto na consciência".  

O segundo eixo a que me refiro e que aqui retomo é o que se encontra 

proposto no título "de professor a ator social" e ainda "os andaimes de uma 

construção". No debate que se travou por ocasião da defesa, foi-me dito que, ao 

invés de "ator social", deveria ter assumido como "autor social", tendo em vista o 

encaminhamento no interior do trabalho trazendo à baila as idas e vindas de um ator 

em constante movimento e, por que não dizer, quase tragédia, de se tornar autor. E 

a ideia de andaimes se me apresentou muito cara, pois o esforço foi deixar explícito 

justamente o que se esconde pela luta que se institui devido aos interesses 

antagônicos de classe, ou seja, essa nossa quase trágica cotidianidade tecida na 

perspectiva de afirmação interna e socialmente falando. 

Aqui já me refiro à "nossa quase trágica cotidianidade", pois não via 

diferença da luta do professor em seu fazer-se histórica e socialmente, da minha 

enquanto autoria-cidadania naquela ocasião materializada na elaboração de um 

trabalho científico todo ele marcado pela história de quem o fez. Lembro-me ver 

afirmando de que era "possível não diferenciar a busca de autonomia (acadêmica) 

por parte do autor, da busca da autonomia (social) dos atores (autores), na medida 

em que, na raiz, trata-se de um mesmo processo de autorização, de construção 

individual e social". Este esforço de politização do acadêmico encontra-se expresso 

no último capítulo quando proponho como título "o subjetivo como componente da 

práxis: um percurso ainda por fazer". 

"Autor-cidadão" foi a forma que encontrei para pensar este vivido de modo 

mais amplo e complexo do que puramente um conceito (cidadania)ou o outro 

(autoria) possa trazer separadamente. Assim, sujeito é este autor-cidadão que não 

se vê como "pronto" (fechado) como se fosse um lugar definitivo, mas em processo 

e construção, "no sentido da capacidade de, por si, elaborar uma leitura do mundo e 

de expressar-se nele". As duas perspectivas são interessantes, a de cidadania que 

permite problematizar e tensionar a atuação do sujeito no histórico-social e a de 

autoria que contempla o interno enquanto desejo e inconsciente.  
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Esta politização da vida no mundo acadêmico tem norteado minha ação 

no mundo do trabalho na academia, desde aí. 

Uma primeira consequência é a politização da relação pedagógica para 

me referir ao educando e ao educador, como lócus de atuação deste enquanto 

bricolagem de uma alteração em seu duplo sentido: da alteração que se busca como 

finalidade de um processo que se quer educativo e o de alter-ação que traz à baila o 

confronto com a ação do outro, o que por si já indica um paradigma para 

entendimento da práxis educativa. Uma alter-ação que vai além da alteridade, esta 

ideia que temos do outro, e nos põe de frente com a questão do heterogêneo, ou 

seja, a ação do outro, um outro que ronca, que resmunga, que trai nossas 

expectativas, enfim, um outro que se apresenta "enquanto limite de nosso desejo, de 

nosso poder e de nossa ambição de domínio".  

Para nossa atuação no campo da educação, enquanto práxis, talvez seja 

esta a lição mais interessante da heterogeneidade. Este outro que recebemos e 

carregamos como herança nos impõe uma vigilância clínica se pretendemos investir 

nesta separação do outro, como reeducação nossa no sentido de conviver com um 

verdadeiramente outro e que não seja nossa semelhança, ou nossa cópia. Talvez 

seja este o caminho para nos instituirmos como sujeito!  

Num segundo encaminhamento pude construir uma reflexão sobre o 

processo de aprendizagem que passei a denominar de existencial, para distingui-la 

daquela "aprendizagem" puramente racional, racionalizante, da qual lhe escapa a vida 

do sujeito, sua subjetividade e implicações. Esta aprendizagem que decorre menos 

dos conteúdos em si, mas da atuação dos sujeitos envolvidos no processo de 

apropriação destes conteúdos. Tal aprendizagem decorre de uma relação como 

apresentada acima, quando está presente a possibilidade de bricolagem, entendida 

como capacidade de criação e invenção do sujeito, e negatricidade como capacidade 

que todo indivíduo tem de trair as expectativas que lhe são apresentadas. 

Um terceiro campo no qual pude me ater reflexivamente para abrir espaço 

ao sujeito é o da gestão na perspectiva da educação. Nossa literatura no campo na 

quase maioria absoluta não escapa ao viés da origem da teoria científica das 

organizações, ou seja, não ultrapassa a busca do bom funcionamento. Este "bom 

funcionamento" é preciso ser questionado e politizado. E o melhor caminho não é a 

separação que encontramos na afirmação de que a administração é meio para se 

alcançar os fins da educação, desde que nos perguntemos de que modo estes 
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meios acontecem. Caso as relações administrativas aconteçam de forma autoritária, 

coisificadora, certamente os resultados esperados não ultrapassarão os limites de 

sujeitos autoritários e coisificados. Assim, tenho trabalhado com a perspectiva da 

organização e da instituição para dar conta tanto do funcionamento quanto da 

perspectiva do sujeito, de modo a contemplar as relações que ocorrem no campo da 

gestão educacional, de tal forma que os agentes-atores envolvidos possam ser 

considerados em seu desejo de se tornarem autores.  

Uma quarta decorrência tem sido minha preocupação com a formação do 

pesquisador implicado, aquele que produz conhecimento a partir de suas angústias 

pessoais marcadas pela história social vivida. Trata-se de uma revolução abrir 

espaço na academia para uma reflexão encarnada na vida dos sujeitos, não falo 

somente dos sujeitos observados, mas do sujeito observador. Refiro-me a um 

pesquisador que se autoriza a problematizar e criar estratégias metodológicas, que 

possibilitem vir à tona e à superfície, o que estou considerando esta trágica vida 

submersa do trabalhador, que é a negação não só das condições, mas do próprio 

desejo. Trata-se de dar voz ao emudecido.  

Nesta direção tenho trabalhado o diário de pesquisa que tem possibilitado 

o exercício de se expressar por parte do aprendiz. São escritas de início 

espontâneas, mas que no decorrer do processo, seja para continuidade, seja pelo 

compartilhamento com os demais também escritores de seus diários, vai 

possibilitando este caráter de produção pública. Trata-se de um processo de 

publicização da escrita. Nossos textos não nascem públicos, mas sim na intimidade 

do sujeito e nele nos expomos. Com certeza, este texto que ora apresento encontra-

se todo ele matizado das tintas do autor.  

Poderia comentar ainda outras estratégias, como o "estágio-pesquisa" e 

"a pesquisa em uma página" que tenho adotado tendo em vista o mesmo fim: o de 

problematizar a aprendizagem acadêmica e torná-la uma ocasião de aprendizagem 

para vida; não mais a separação entre a vida e a escola, entre o subjetivo e o 

objetivo; entre o fim e o meio, mas um modo novo de se olhar para a realidade que o 

cerca e para si próprio, de maneira a articular o que se encontra desconectado e 

fazer conversar o que antes não se encontrava, enfim, está em questão uma 

epistemologia do complexo, do paradoxal como é a vida. E a abordagem 

multirreferencial tem me oferecido tal possibilidade!  
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A postura que tem me norteado é o esforço de dar voz ao processo e a si 

mesmo enquanto autor e produtor de sentido. Apresenta-se alicerçada na visão de 

que é possível tratar com rigor não somente o que se encontra distante, mas 

também o que nos é próximo e, diria, o que ocorre dentro de nós. Tendo em vista o 

que aprendemos com os propositores da abordagem multirreferencial, para se 

produzir conhecimento, assumimos como pressuposto a impossibilidade de 

separação do sujeito observador, objeto de pesquisa e o contexto onde a 

investigação ocorre. Assumimos também que as angústias desencadeadas no 

interior do sujeito observador, ao invés de serem descartadas como impedidoras de 

se alcançar verdades puras e cristalinas, são, pelo contrário, incorporadas, 

interpretadas e desveladas como forma de se alcançar a verdade não ideal ou 

metafísica, mas a do sujeito observador levando em conta o contexto em que a 

observação ocorre. 

Tenho aprendido que na pesquisa é preciso considerar o processo de 

contratransferência que se instala no sujeito observador e também suas implicações, 

entendendo-as como as estruturas psíquicas que estão presentes em nossas 

análises por mais objetivas que pretendemos; tem a ver portanto com o percurso de 

formação profissional, de socialização e da história de vida do sujeito observador. A 

práxis da pesquisa na educação tem sido este laboratório excepcional no qual o 

pesquisador dispõe da possibilidade de assumir e elaborar sua vinculação a razão 

de sua pesquisa e, ao mesmo tempo, o distanciamento necessário para que a 

reflexão ocorra e o trabalho de interpretação e significação, também.  

Anunciando um término neste ensaio, é preciso me reportar e me referir a 

inúmeros autores que explicita ou implicitamente estão presentes aqui; até porque 

nosso percurso não só ocorre solitariamente, inúmeros outros nos antecederam e 

nos acompanham. A autoria a que me refiro não se trata de uma ação isolada, mas 

em conjunto, com Ardoino, podemos dizer no máximo de uma coautoria de si. É a 

este autor a quem devo a aprendizagem sobre a multirreferencialidade que tanto 

tem me auxiliado nesta ousada persistência em compreender a paradoxal aventura 

da existência humana, às vezes trágica às vezes comédia, que é a busca de sentido 

para a vida.  

Já acenei no início que com Remi Hess aprendi sobre a teoria dos 

momentos. Não disse ainda que com ele também a grata aprendizagem sobre o 

jornal de pesquisa ou o diário de pesquisa como formas de recriar os momentos. 
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Para ele, a escrita, ou melhor, a descrição dos momentos ajuda a fazê-lo existir; 

quanto mais o descreve, mais "ganha em amplitude". Para mim, o diário de pesquisa 

possibilita este se postar na calçada e se ver passar. Um se ver de fora. Ao me 

voltar para a importância da escrita enquanto organizadora de nosso mundo 

subjetivo, inconsciente, não coloco em questão deixar de lado ou desconsiderar a 

relevância da escrita como organizadora de nosso pensar. Novamente, a proposta 

de um olhar plural, multirreferencial, faz sentido e nos auxilia quando permite 

considerar a escrita a partir de ambas as perspectivas: tanto na ótica de uma 

dimensão intelectual-racional, quanto na perspectiva de uma organização mais 

interna e psíquica, o que implica referir-se à reflexividade da qual fala Castoriadis. 

Tal capacidade nos possibilita uma comunicação outra entre estas duas instâncias: 

a consciente e a inconsciente. A reflexividade entendida desta forma nos direciona 

para um processo que visa à autonomia e a autoria.  

Com Rene Barbièr aprendi esta escuta sensível ou clínica (escuta 

poética, filosófica ou científica) que transversaliza a vida do sujeito, seus momentos, 

seu exercício instituinte e criador de outro sentido para a herança que recebemos ao 

nos vermos imersos em uma cultura. Ser clínico dos momentos é provocar 

revoluções, na vida do outro, quando o auxiliamos na "escolha e no investimento de 

seus momentos, na sua reestruturação" e, em nós, quando desenvolvemos uma 

percepção cada vez mais fina capaz de nos colocar na condição de sujeito perante 

nossas implicações. 

Já me referi até aqui a vários autores que estiveram e se encontram 

presentes neste meu processo de diferenciação do outro. Eles investiram antes em 

questões ou momentos que também me importam como projeto para a vida. O 

momento acadêmico é um dos momentos do sujeito. Por outro lado, se temos como 

projeto o ser sujeito seja por condição de vida seja por questão profissional, o que 

significa nos referir a uma mesma realidade já que em nossa profissão lidamos com 

a vida, não há como não exercitar esta hermenêutica de sentido a que nos temos 

referido todo o tempo.  

Dentre os inúmeros parceiros de caminhada preferi trazer estes para me 

acompanhar neste ensaio sobre meu percurso vivido no acadêmico até aqui, na 

Universidade Metodista de São Paulo, o que não significa que outros também 

significativos e importantes não façam parte de minha convivência. Os pequenos 

trechos que se encontram em destaque neste ensaio referem-se aos autores aqui 



 

 

109 

mencionados, inclusive a mim, considerando outros textos meus. Optei por não 

realizar citações bibliográficas, como exigidas na elaboração de textos científicos � 

primeiro, para remeter o leitor a outros trabalhos meus em que estes autores 

encontram-se reconhecido devidamente e, segundo, pelo fato de pretender, aqui, 

não desviar a atenção da força do pretendi apresentar.  

Deste percurso vivido destaco como relevante o entendimento que a 

abordagem multirreferencial nos proporciona ao possibilitar vida e voz à 

mestiçagem, a impureza, portanto, ao plural, ao heterogêneo, sem reducionismos ou 

sobreposição pueril de concepções ou ideias. Não deixa de ser uma proposição 

libertadora, para nós pertencentes a uma cultura com um pé na floresta e outro na 

senzala, que almejamos uma práxis escolar que dê conta da cientificidade e da 

impureza ao mesmo tempo, se é que posso me referir a uma ciência do movediço e 

ambíguo tal qual a vida se nos apresenta! 
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6 ENCAMINHANDO INDICADORES PARA UMA PROPOSTA DE 

CURRÍCULO 

 

[...] se nos concentrarmos nas histórias de vida e 

preocupações biográficas dos povos, uma vez mais 

conseguiremos criar um elo com padrões e processos que 

sustentam nossa humanidade comum. O dilema que 
enfrentamos no momento é que uma grande parte da teoria 

social está desconectada de quaisquer movimentos ou 

compromissos sociais (GOODSON, 2008b, p. 107). 

 

 

É importante relembrar que a intenção deste estudo é sinalizar a 

contribuição dos professores que fazem o cotidiano escolar, a partir de suas 

histórias de vida, na construção de um currículo que contemple toda a complexidade 

da vida, currículo concebido por aqueles que fazem a educação em nossas escolas 

e, portanto, estão aptos a refletir sobre a formação que se deseja construir em 

nossos espaços escolares.  

Temos visto que os currículos existentes buscam garantir uma formação 

neutra, como uma forma de perpetuar a hegemonia dominante. Tal discurso é 

alimentado em nome do progresso e da eficiência. Como podemos esperar que esse 

currículo realmente seja agente de transformação, se os conceitos que o norteiam 

são os da seleção organizada de conteúdos e da assimilação desses conteúdos a 

partir de uma avaliação que demonstre o que foi apreendido? 

É preciso pensar em um currículo que esteja aberto a acolher o sujeito em 

constante inquietação, que considere os movimentos contraditórios existentes na 

vida real e vivencie a dialogicidade e a dialética do presente, sem desconsiderar o 

conhecimento construído pela humanidade.  

É certo que o conhecimento é a base da construção curricular. A urgência 

que temos é a de contextualizar esse conhecimento e utilizá-lo a serviço do sujeito 

� que, necessariamente, se confronta e se modifica na relação com outros sujeitos.  

Em quase todos os relatos das histórias de vida dos professores, 

encontramos essa construção fragmentada e sem sentido. Percebemos que aqueles 

que sempre se sentiram incomodados com essa fragmentação buscaram, em suas 

práticas, uma nova forma de mediar o conhecimento, criando sentido na construção 

do conhecimento, bem como buscando novas formas de abordá-lo.  
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� Gostava muito da disciplina de Economia, que 

era a mais difícil e o professor fazia chamada oral 

aos sábados � ficávamos em fila esperando a 

nossa vez, super nervosos. O trem era nosso 

transporte e, algumas vezes, durante a semana, 

viajávamos com o professor de Filosofia. Durante 

o trajeto, seguíamos ouvindo-o falar sobre as ma-

térias do Pasquim. Eu era fascinada pelas suas 

conversas, falávamos de justiça social, de demo-

cracia e, apesar de ser perigoso, era um jeito de 

viver a verdade do que se falava no curso de Es-

tudos Sociais. [...] Já como professora, para fugir 

desse currículo engessado, passei a montar gru-

pos teatrais e gincanas culturais, em que os alu-

nos tinham espaços para algum posicionamento 

crítico e para a criatividade (Bernadete). 

 

Como se nota, apesar da formação desta professora obedecer a um 

modelo rígido e descontextualizado, as experiências extracurriculares lhe permitiram 

criar estratégias para propor um processo que possibilitasse uma relação entre os 

sujeitos aprendentes, mesmo trabalhando em um formato de currículo engessado. 

 

� O ensino fundamental foi no Externato Santo 

Antonio [...] Fiz bons amigos, tive bons professo-

res, e foi lá que comecei a desenvolver, incons-

cientemente, minhas duas principais vocações: a 

de lecionar e cantar. [...] Quanto às aulas, não 

me recordo de muitas situações em que partici-

pávamos de debates ou atividades que incenti-

vavam o nosso lado critico, mas sim de muitas 

aulas teóricas e pouco contextualizadas. [...] 
Procuro, como professora, ter um comportamen-

to e desenvolver estratégias que respeitem a in-

dividualidade do aluno e façam-nos pensar mais. 

As minhas experiências colaboraram para aper-

feiçoar a minha profissão e para colaborar com o 

crescimento e o desenvolvimento intelectual dos 

meus alunos (Andrea). 

 

Como trazer para o currículo as experiências bem-sucedidas � assim 

como as más � para desenvolver uma reflexão sobre a prática docente a partir de 

tais experiências? 
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� Aliás, falar sobre o gosto pela leitura remete-

me a lembranças sobre pessoas que representa-

ram um papel decisivo na minha formação como 

sujeito leitor. Essas pessoas deixaram suas mar-

cas nas histórias lidas e contadas [...] Relembro 

minha mãe sentada no sofá após o almoço, reali-

zando a leitura, [...] meu pai, professor, sempre 

com livros, minha avó materna, pessoa dura, mas 

que com tamanha doçura e encantamento lia os 

contos de fada para os netos [...]. E como esque-

cer a professora Vera, da 3ª série primária, com 

sua biblioteca de classe e todos os títulos do Mon-

teiro Lobato (Renata Angélica). 

 

Toda a história de vida dessa professora, filha de um diretor de escola, 

está perpassada pelos livros, pela leitura, pelo contato com o mundo a partir das 

palavras. Contudo, com toda essa experiência, ela também carrega (acho que posso 

dizer carregou) marcas de um currículo castrador, o qual exclui e expõe aqueles que 

não fazem a atividade do modo como está prescrita.  

 

� Na 4ª série continuava sendo boa aluna [...] a 

professora, dessa não me lembro o nome, cismou 

que eu estava apenas fingindo ler. No fundo, era 

verdade eu era muito tímida, obrigou-me a levan-

tar e na frente da sala ler sozinha em voz alta. 

Não conseguia pronunciar nenhuma palavra. [...] 
comecei a chorar sem parar. [...]. As decorebas 

continuaram até o fim da 8ª série. Nas poucas ve-

zes em que fiz perguntas em sala, passei por si-

tuações constrangedoras (Renata Angélica). 

 

Em todas as histórias, encontraremos situações muito parecidas. Estas 

experiências nos marcaram e fazem parte de nossa história e de nossa constituição 

enquanto educadores. Nosso desafio é descobrir e construir um currículo que 

considere nossas histórias e, a partir destas, nos mobilize a mudar a história dos que 

hoje são nossos alunos.  

Na história da professora Renata Angélica, hoje docente, o amor e o 

encantamento pela leitura permaneceram, e uma forma de mudar a situação 

vivenciada � o medo, o choro e a vergonha perante todos os colegas � foi a de 

trabalhar em conjunto com seus alunos, com a estratégia dos diários de bordo. 

Todos realizam as leituras e fazem seus registros nos diários, que podem ser 
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socializados ou não perante o grupo da classe. Independente da socialização com a 

classe, todos recebem a devolutiva de suas produções.  

Experiências como essa nos permitem acreditar, sem ficar apenas no 

sonho, que é possível pensar em um currículo que promova a socialização do 

conhecimento construído, propicie a construção de novos conhecimentos e, 

sobretudo, considere o indivíduo em todas as suas dimensões.  

A partir dos encontros que realizamos, de nossas histórias de vida e das 

possibilidades oferecidas pela multirreferencialidade para o currículo, pretendo trazer 

indicadores que permitam pensar a construção do currículo dentro de um espaço 

que considere toda a complexidade das relações formativas.  

Para desenhar tal possibilidade, elegi alguns conceitos a partir da 

proposta apresentada por Macedo (2002) e os identifiquei nas histórias de vida e 

nas discussões que realizamos. Esses conceitos � a serem inseridos na construção 

de um currículo que se caracterize essencialmente como práxis � foram abordados 

no decorrer do trabalho e, neste instante, busco suas congruências nas histórias de 

vida e nas deliciosas discussões que a construção destas possibilitou.  

É fundamental elaborar um currículo que reconheça o sujeito que, como 

observa Barbosa (2000), constrói-se na relação com outros sujeitos, sujeitos esses 

que consideram a temporalidade que vivenciam, que � ao se perceberem enquanto 

sujeitos repletos de momentos � são capazes, a fim de se complementarem, de 

utilizar a complementaridade, vivendo no presente, indo ao passado e projetando-se 

ao futuro.  

Procuro defender um currículo em que o sujeito seja capaz de se alterar e 

interagir dialogicamente a partir de suas singularidades.  

Por fim, é necessário que esse sujeito se autorize a ser sujeito do 

currículo. Que não seja apenas objeto que desenvolve um currículo construído por 

outros, mas que perceba sua capacidade de atuar como educador, reconheça o 

valor das relações que se estabelecem no espaço escolar e, a partir destas, rompa 

com o autoritarismo tão presente em nossas relações escolares.  

Constantemente corremos o risco de ter em nossos currículos a 

homogeneidade como único parâmetro. O planejamento linear, com base em uma 

única lógica, cria condições extremamente excludentes em que o diferente não tem 

lugar. Todos precisam experimentar sua construção a partir daquilo que lhes confere 

significado. Para Macedo (2002), o multiculturalismo crítico vem propor e 
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problematizar a pluralidade, a diversidade como dialógica e dialética: não é mais 

possível admitir a unicidade como lógica fundante do currículo.  

Não relacionar o conhecimento específico com o conhecimento geral ainda 

é um aspecto "dificultador" dos currículos atuais. Na grande maioria dos casos, os 

conteúdos são apresentados de forma fragmentada para que se possa exercer o 

controle e o domínio, para que se dificulte a desenvolvimento da conectividade. 

 

� Quanto à própria aprendizagem, fui um aluno 

com muito problema em matemática, mas só sa-

bia no final do ano que não sabia, assim como os 

dois anos que repeti � o 2º ano primário. Tinha 

medo da Matemática, não da própria Matemática, 

mas sim de repetir novamente, pois já tinha apeli-

dos que não gostava � burrinho, devagar, não 

aprende mesmo, fraco... Mas não me lembro de 

nenhuma das professoras ter um dia sentado co-

migo e ter me explicado Matemática, só fui apren-

der Matemática, de verdade, com 14 anos, 

quando fui trabalhar na feira, na barraca de um 

japonês. Vendíamos frutas e tive que aprender 

com os colegas na barraca � aprendi na prática 

(Gustavo). 

 

Como seria uma proposta curricular que considerasse a Matemática como 

uma linguagem que precisa ser decodificada para solucionar problemas nos 

processos cotidianos? O momento de exposição que o professor Gustavo vivenciou 

aconteceria? Se o sujeito estivesse no coração do currículo, como seria o 

encaminhamento de tal situação?  

Creio que essas perguntas poderão ser respondidas e outras surgirão, 

mas não podemos continuar vivenciando um currículo que se esquiva de refletir as 

questões cotidianas e desconsidera o sujeito como centro do processo de ensinar e 

aprender de forma contextualizada.  

O que temos visto é que os modelos de currículo existentes, em sua 

grande maioria, permitem, no máximo, o desenvolvimento da comparação a partir de 

parâmetros preestabelecidos. 

 

Não relacionar é ainda um habitus pelo qual o conhecimento 

é organizado e vivenciado no currículo. Fragmentar para 

dominar é um par de extrema potência para dificultar o 

desenvolvimento de consciências conectadas, relacionadas, 
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abertas à luta contra a alienação e a intolerância (MACEDO, 
2002, p. 38). 

 

Precisamos pensar em um currículo em que o conhecimento aconteça de 

maneira relacional, pois, de acordo com Macedo (2002), é necessário um currículo 

no qual as conexões, as relações sejam um esforço permanente de realização. 

Precisamos propor um currículo que favoreça uma práxis intelectual, favoreça a 

reflexão para além do espaço individual e permita que o sujeito pense o mundo em 

suas mais diversas formas e busque contemplar a vida, o humano e a sociedade em 

cada contexto.  

Portanto, penso que, na proposição de um currículo para o ensino médio, 

devam ser considerados os seguintes eixos norteadores: 

 o reconhecimento do sujeito como autor de sua prática formativa; 

 a pluralidade como marca fundamental do currículo; 

 o aspecto relacional como coração do currículo; 

 a alteração como integrante do currículo; 

 a autorização na origem e na finalidade de um currículo de 

possibilidades emancipatórias; 

 a formação ética e estética como inspirações transversais; 

 as possibilidades de cultura e trabalho como centralidade formativa.  

Ao propor um currículo concebido a partir de um olhar multirreferencial, é 

necessário que os educadores participantes dessa construção realizem uma 

reflexão sobre as seguintes questões: Para quem? Por quê? O quê? Como ensinar 

e aprender? É necessário que essas indagações estejam contextualizadas e 

reconheçam os interesses da comunidade, a diversidade, a história cultural, a 

história produzida pela ciência, bem como a história do sujeito que participa deste 

processo. A relação que é construída, a história pedagógica da escola e a 

possibilidade de que construção e transformação só são possíveis quando existe 

interação e alteração entre os partícipes desse processo. 

Precisamos pensar em um currículo que não se comprometa apenas com 

a informação. É necessário construir conhecimentos, elaborar e reelaborar 

possibilidades, humanizar as aprendizagens, possibilitar o aprender a aprender e 

descaracterizar o lugar que a educação tem concedido à grande maioria da 



 

 

116 

população � ou seja, espaço de sucesso de uns poucos ainda privilegiados, em 

detrimento dos muitos que fracassam. 

O processo de aprendizagem a ser deflagrado precisa considerar o 

sujeito como ser de potencialidades, sujeito que possui uma história inserida em 

outras histórias. É vital que o sujeito seja capaz de compreendê-las, reinventá-las se 

for necessário e reconstruí-las a partir de um sentimento de justiça e ética capaz de 

modificar a situação que está posta. É necessário que os currículos escolares 

possibilitem, em um esforço coletivo, tornar o mundo (ou, pelo menos, o espaço 

social em que o sujeito está inserido) menos opressivo e injusto. Faz-se necessário 

reduzir os processos de exclusão, discriminação e preconceito, construir, num 

movimento de contextualização, a compreensão desses processos e fazer com que 

nossos alunos percebam o quanto não são naturais � apesar de reais, foram 

intencionalmente construídos. Esses processos precisam ser discutidos e criticados, 

e é essencial perceber as possibilidades de apresentar novas formulações para a 

construção de novas relações sociais.  

É preciso que os conhecimentos escolares sejam ressignificados, que a 

neutralidade aparente seja despida, que os interesses ocultados pelos dominantes 

sejam identificados e evidenciados. Precisamos analisar os conteúdos escolares 

contidos nos currículos não apenas a partir da grande história do colonizador, do 

vencedor. É preciso descobrir as duas faces desse conhecimento, é necessário 

desafiar a visão do dominante, promover atrito entre as diferentes abordagens, 

interpretações e eventos da historia e � de forma contextualizada, no momento em 

que tal conhecimento é socializado, discutido e aprendido � ressignificá-lo no 

contexto atual.  

Precisamos construir um currículo no qual intencionalmente sejam criados 

espaços para a crítica, os diferentes saberes, manifestações culturais e visões. O 

momento atual requer que os movimentos culturais existentes se misturem, 

convivam e se modifiquem. É preciso possibilitar espaços curriculares em que os 

sujeitos, ao se modificarem por entrarem em contato com outras culturas, 

provoquem mudanças nos espaços sociais. Não podemos pensar em um currículo 

que se limite a colocar o sujeito na passividade, meramente reduzido a receptor de 

informações e assimilador de conhecimentos, e que saia da escola sem se 

"contaminar", sem enxergar o mundo com lentes multifocais.  
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Temos constantemente negado em nossos documentos curriculares a 

tomada de consciência da construção de nossa identidade cultural. Não se tem 

privilegiado o intercruzamento de culturas presentes nesta construção. Em nossa 

visão homogeneizadora, temos concebido a identidade cultural como um dado, uma 

herança que permanece para a vida toda. É preciso desvelar essa realidade e 

favorecer a percepção da pluralidade que envolve o processo de construção da 

identidade cultural. É fundamental compreender os processos em que se misturam 

ou se silenciam as raízes e os entrecruzamentos culturais, e precisamos permitir que 

tais processos sejam reconhecidos, nomeados e trabalhados.  

Ao oferecer indicadores para um currículo que pretende ser espaço de 

possibilidades de emancipação, é preciso considerar que a aprendizagem ocorre na 

relação, apesar de tradicionalmente nossos currículos, bem como nossos processos 

avaliativos, considerarem a aprendizagem de forma isolada, compartimentada, 

centrada unicamente no indivíduo.  

Precisamos pensar na aprendizagem como algo absolutamente relacional 

e temporal. Aprender envolve troca com alguém que possui disposição para 

modificar-se a partir da relação. Aprender envolve solidariedade, criticidade, olhar 

plural e percepção do outro e do entorno. Precisamos trazer aos nossos currículos a 

curiosidade, a divergência e a transgressão, como possibilidades de ir além.  

Para que a aprendizagem aconteça e seja significativa, é preciso que a 

escuta sensível esteja a serviço do processo de aprender, é necessário que o 

diálogo seja constante, que as censuras e preconceitos construídos não obstruam 

esse canal fundamental do aprender.  

Para Macedo (2002), é necessário pensar um currículo que se constrói no 

cotidiano escolar, dentro da ótica da ordem e da desordem � estas não como 

instantes isolados, mas como partes integrantes do processo de reflexão, pois 

ambas são processos "inelimináveis" da nossa realidade dialógica e dialética. É 

necessário que esse pensar curricular compreenda a participação de todos os 

agentes e que tenha como fundamento a prática da alteração, da autorização, do 

reconhecimento de todos os sujeitos educativos que indistintamente dialogam.  

No movimento de pensar/construir um currículo que atenda a 

complexidade do humano, é necessário construir espaços em que o conhecimento 

seja concebido sob a ótica da reconstrução, que os espaços de reflexão 

intencionalmente concebidos privilegiem as diversas leituras e interpretações que os 
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atores/autores do currículo aprofundem, criem e recriem novos conhecimentos a 

partir da reflexão.  

Ao construirmos o currículo, este deve estar alicerçado em uma 

aprendizagem significativa, em que seja possível estabelecer vínculos em uma 

relação de afeto, cognição e muito respeito a toda diversidade presente nessa 

relação. É necessário que o espaço social em que essa aprendizagem ocorra seja 

compartilhado por outros sujeitos � professores, alunos, familiares � interessados 

na aprendizagem que extrapola os livros didáticos e propõe alteração nos sujeitos e 

nos processos do entorno.  

Precisamos pensar um currículo que seja provisório, devido à 

complexidade das relações e ao inacabamento do ser humano, pois este se constrói 

num eterno processo de vir a ser, mediado pelas possibilidades de ter acesso aos 

processos sociais de um mundo globalizado. É necessário que esse currículo 

possibilite a todos os sujeitos explorarem suas potencialidades, desenvolverem 

habilidades, competências e uma postura ética e estética que possibilite uma 

construção inclusiva. 

Esse currículo deve possibilitar um contínuo desenvolvimento da 

autonomia, de forma a contemplar o espaço social em que estamos inseridos. É 

necessário salientar a dimensão ética a partir do desenvolvimento de valores que 

possibilitem a inserção social dos alunos e a busca do bem comum. Nessa 

perspectiva ética, é importante considerar a dimensão estética dos processos 

educativos, possibilitando-se espaços de criatividade e de vazão das emoções e 

sentimentos. O currículo, nesta perspectiva, deve intencionalmente permitir espaços 

de desenvolvimento do afeto: da mesma forma que se designam espaços para a 

cognição, é urgente estimular o prazer pelo aprender.  

Quando concebemos a ética em nossos currículos, precisamos estar 

atentos para que esse exercício não recaia em formulações normativas. A ética e a 

moral exigem reflexão, argumentação e, portanto, situações problematizadoras.  

Para a construção desse espaço, é necessário o desenvolvimento da 

escuta sensível, o respeito ao pluralismo de valores. Os interesses individuais ou dos 

pequenos grupos não podem ser a última palavra. A discussão deve abordar um 

espaço mais universal, no qual seja possível um processo de convivência respeitosa.  

A construção desse valor ético é expressa por Freire (1996, p. 17) nos 

seguintes termos: "A ética de que falo é a que se sabe traída e negada nos 
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comportamentos grosseiramente imorais como na perversão hipócrita da pureza em 

puritanismo." Essa construção ética não admite comportamentos perversos, 

discriminações de raça, gênero e classe. Faz-se urgentemente necessário construir 

um currículo que crie espaços de humanização, na medida em que coloque todos 

em diálogo uns com os outros, desvelando a realidade. Essa era a defesa de Freire 

(1996) quanto ao diálogo como condição inegociável do processo de busca de 

autonomia do sujeito. O currículo necessita de espaços para se assumir uma 

postura ética e estética frente às adversidades do mundo globalizado. Essa postura 

será desenvolvida se o conhecimento for problematizado, se o processo de 

construção deste conhecimento for de conscientização do ser humano para o 

resgate de valores que possibilitem uma transformação para além do sujeito.  

Trata-se, pois, da construção de um processo que privilegie a estética e 

permita a valorização das emoções e sentimentos. Uma educação que gira em torno 

da ética privilegia a resolução de problemas, em detrimento da preocupação única 

com o resultado. O ser humano ético trata a todos com respeito, considera-os livres 

e dotados de desejo como ele mesmo. Dentro dessa concepção percebemos que a 

educação estética está associada à educação ética, que deve ser pensada dentro 

dos contornos culturais e sociais historicamente construídos.  

Sendo assim, a escola não estará limitada à transmissão da cultura 

dominante, mas será um espaço de oportunidades para o aprendizado de outras 

culturas e sob outras óticas. Será um espaço para a construção de alternativas 

pedagógicas e de convivência social.  

 

� Lecionava Educação Moral e Cívica, o que im-

plicava ainda maior controle do governo com o 

currículo desenvolvido em sala de aula. Lembro-

me que para o plano de ensino apenas copiava os 

conteúdos e estratégias do ano anterior, que era 

igual ao anterior. [...]. Foram aproximadamente 

dez anos na mesma escola, convivendo com mui-

tos profissionais responsáveis � outros nem tanto 

� mas que essencialmente trabalhavam com 

transmissão de conteúdos. Para fugir desse currí-

culo engessado passei a montar grupos teatrais e 

gincanas culturais, onde os alunos tinham espa-

ços para algum posicionamento crítico e criativi-

dade (Bernadete). 
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Apesar da formação recebida e de como as propostas de ensino e 

aprendizagem eram conduzidas pela maioria dos professores, a professora 

Bernadete encontrou uma maneira de trabalhar a proposta engessada pelo poder 

instituído, de forma a sair da maneira até então concebida de aprendizagem, a 

"educação bancária", e encontrar na arte a possibilidade de discutir um tema, 

obrigatório no currículo escolar, de modo relacional, trazendo a possibilidade de 

reflexão, ao quebrar as rotinas pedagógicas consideradas únicas e verdadeiras para 

o aprendizado.  

Pudemos constatar, nas histórias de vida apresentadas, a pouca 

importância dada à construção e à solidificação dos valores éticos. Este era um 

espaço de domínio das famílias. Quanto à estética, se fosse abordada, seria nas 

aulas de artes, e seu objetivo era o desenvolvimento de algo belo para ser exposto 

ou presenteado a alguém.  

 

� Também é impossível esquecer-me do profes-

sor de Educação Artística da 5ª serie, passamos o 

ano inteiro fazendo cartões em papel vegetal, co-

mo eu não tinha muitas habilidades manuais fi-

quei sempre com um resultado insatisfatório, 

chegando a fazer recuperação e é claro na recu-

peração era preciso fazer um cartão de natal, pa-

ra minha sorte encontrei amigos dispostos a 

ajudar-me, não que eles não tivessem se ofereci-

do ao longo do ano, eu simplesmente não via sen-

tido em solicitar que alguém me ajudasse a 

realizar a tarefa, eu queria aprender outras coisas 

em artes (Débora). 

 

Essa experiência marcante e triste na minha formação trouxe 

possibilidades na minha prática atual. Olho para a área de artes como linguagem 

que precisa ser desenvolvida, apreendida, experienciada. É necessário que nossos 

alunos aprendam a enxergar o mundo através das artes: esta também é uma forma 

de enxergarmos as "belezuras" de que Freire fala.  

Também é urgente discutir em nossos currículos a questão da cultura e 

do trabalho. Todas as reformas realizadas no ensino médio tiveram como foco 

romper a dicotomia clássica do ensino propedêutico/profissionalizante. A partir da 

LDB de 1996, a determinação é construir um currículo de base nacional comum, 

mas que atenda às demandas regionais, locais, da sociedade, da cultura, da 
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economia e dos estudantes. Uma das formas que constantemente tem se buscado 

para organizar tais conteúdos é a partir da promoção da interdisciplinaridade e da 

transdisciplinaridade. Ainda não está claro se estas estratégias visam superar a 

fragmentação do conhecimento ou se, de fato, a intenção é construir no ensino 

médio uma proposta articulada e contextualizada.  

Nesta discussão que envolve a identidade do ensino médio, acredito que 

as questões sobre o mundo do trabalho são de suma relevância. O que temos visto 

na escola (falo das instituições privadas) é uma forte onda de instrumentalização do 

ensino, com o objetivo único de possibilitar acesso às universidades, 

preferencialmente as públicas. E o que temos visto, ao mesmo tempo, são alunos, 

professores, famílias e escolas em uma corrida frenética para o ingresso nas 

universidades públicas. Será a preparação para os processos seletivos a única 

forma de discutir trabalho em nossos currículos?  

Precisamos estar atentos e perceber que a maior necessidade do mundo 

do trabalho não são as competências técnicas, até porque, em um mundo em 

constante mudança como o que vivemos, as técnicas se modificam constantemente. 

O que é permanente e independe da atuação profissional escolhida são as 

competências pessoais: é fundamental que o sujeito tenha condições de trabalhar 

em equipe, saiba conviver com as diferenças, respeitando-as, tenha espírito 

investigativo, desenvolva possibilidades que tragam benefícios às populações, atue 

sempre de forma ética, jamais colocando seus interesses individuais em detrimento 

de toda uma coletividade. É necessário que a criatividade e a estética sejam 

consideradas no desenvolvimento de novas possibilidades.  

Acredito que a necessidade curricular para o ensino médio não está 

concentrada em uma proposta profissionalizante. Acima de tudo, é preciso um 

currículo que traga as possibilidades de construção do sujeito capaz de atuar em 

qualquer espaço social com outros sujeitos, os quais, assim como ele, são humanos 

e, por força das construções sociais existentes até o momento, sempre estiveram 

em condições inferiores. É necessário o surgimento de lideranças que reconheçam 

todos os sujeitos como parte integrante do mesmo cosmos.  

O desenvolvimento do sujeito para o mundo do trabalho passa 

necessariamente pela valorização da vida, pela preocupação com a sobrevivência 

do planeta, com o meio ambiente em sua concepção mais ampla. É também 
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importante que esse sujeito tenha a capacidade se indignar com a miséria e com 

toda forma de injustiça.  

Precisamos construir um currículo que me permita a convivência a partir 

da possibilidade de enxergar o outro como extensão de mim mesmo.  

Não tenho dúvidas de que é necessário o estabelecimento de políticas 

públicas para a construção do currículo. Contudo, não posso conceber que essas 

políticas continuem a desconsiderar os profissionais que fazem os processos 

educativos acontecerem diariamente. Esse currículo com o qual sonho só será 

possível se a sua construção deixar de ser exclusividade daqueles que trabalham 

nos gabinetes.  

É urgente perceber toda a vida que pulsa no interior dos espaços de 

aprendizagem, das unidades escolares, e reconhecer os profissionais que 

diariamente realizam aprendizagens potenciais indissociáveis para um novo olhar 

para a construção curricular. 
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7 CONCLUINDO, PROVISORIAMENTE 

 

 

Construir um currículo que traga sentido àqueles que participam do 

processo educativo cotidianamente me parece ser um dos grandes desafios da 

atualidade, a ser enfrentado nos espaços de políticas educacionais e nas unidades 

de ensino onde acontecem os processos formativos.  

É preciso olhar os nossos currículos como inacabados, incompletos, 

como organismos vivos em processo dinâmico.  

Não podemos mais conceber o currículo como um projeto único, ainda 

que construído sobre uma proposta de flexibilidade. Não é possível compreender o 

currículo como perpetuação das tradições de determinado grupo social, que, a partir 

das relações de poder construídas, prioriza a inclusão de conteúdos e valores como 

os únicos universalmente válidos. Essa forma de conceber currículo tem 

desqualificado e ignorado diversas manifestações de cultura, de saberes, de 

conhecimentos, de construções significativas e de experiências bem-sucedidas.  

Precisamos perceber a pluralidade que existe em nosso mundo e, a partir 

de uma leitura plural, que permita múltiplas reinterpretações, deixar de fazer silenciar 

as várias formas de saberes existentes nos mais diversos espaços sociais. É preciso 

olhar com óculos de lentes multifocais, para perceber toda a riqueza que deve ser 

inserida em nossos currículos e construir práticas pedagógicas que, incorporadas no 

fazer curricular, possibilitem uma construção relevante e significativa.  

O currículo precisa deixar de ser um "artefato" técnico e deve passar a 

incorporar um processo de construção social que se desenvolve em meio a 

situações sociais, políticas, econômicas e culturais e traz em seu cerne um profundo 

respeito por aquele(a) que participa do processo de formação � ou seja: os sujeitos 

que se constituem na relação uns com os outros e com os objetos de aprendizagem.  

Obviamente, tenho consciência de que as principais preocupações que 

emergem hoje no campo curricular estão voltadas ao atendimento das novas 

demandas do mundo do trabalho, dos processos competitivos cada vez mais 

globalizantes e dos apelos ao consumo cada vez mais atraentes e convidativos.  
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Precisamos pensar em curriculistas atentos a esses movimentos e 

conscientes de que as questões de fundo, aquelas que precisam ser discutidas, 

estão fora do contexto. 

 

No bojo dessa inquietação não aparecem as preocupações 

ético-políticas face às contradições sociais que emergem a 

partir de um mundo que se globaliza na excludência; não se 

discute as alianças históricas da ciência, do progresso, da 

tecnologia e da indústria; não se toca, com a radicalidade 

necessária, na crise antropológica pela qual passa o 

conhecimento científico. Assim, a política de sentido e de 

conhecimento que atravessa essa perspectiva é a do ajuste 

e à desregulamentação dos mercados [...] (MACEDO, 2002, 
p. 178-179). 

 

Vimos também a crise produzida pela falta de sentido e de projeto de vida 

dos nossos jovens. O modelo curricular existente não tem possibilitado, muitas 

vezes, articular os conhecimentos historicamente construídos ao momento social 

vivido; nega-se a possibilidade de vislumbrar outros horizontes sociais, políticos e 

econômicos. É preciso construir um currículo que, de acordo com Macedo (2002, p. 

180) "[...] toma o conhecimento, a condição humana e a formação para uma 

cidadania qualificada e critica como o seu norte inarredável".  

A partir da pesquisa realizada, evidenciou-se a necessidade de utilizar as 

histórias de vida na construção dos currículos. Trata-se de uma opção metodológica 

que busca preencher o grande vazio existente entre o fazer curricular e a prática que 

acontece nos espaços de aprendizagem. Goodson (2008a, p. 108), ao trabalhar com 

histórias de vida como possibilidade de construção, afirma: "Mesmo em uma era de 

globalização, o significado de nossos projetos de identidade não diminui; na 

verdade, poderíamos até argumentar que esse significado aumenta drasticamente." 

É preciso construir um currículo que valorize o conhecimento do 

profissional que faz educação articulado com o conhecimento já produzido 

socialmente no espaço geográfico onde a escola está inserida. E não podemos nos 

esquecer dos sujeitos aprendentes que precisam construir significado durante todo 

esse processo.  

Pudemos constatar, nas histórias de vida dos professores, a importância 

de refletir sobre suas experiências educativas, sua formação e a prática 

desenvolvida. Essa reflexão é necessária não apenas para a construção de novas 

estratégias de aprendizagem, mas principalmente para perceber-se enquanto sujeito 
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de potencialidades, que, mesmo tendo sido cerceado em seu processo educativo, é 

capaz de identificá-lo, contextualizá-lo e, a partir desse mesmo processo, realizar 

novas e significativas construções.  

É preciso conceber um currículo que contextualize o conhecimento 

historicamente construído e se proponha a novas construções, que considere o 

sujeito ser de potencialidades, de desejo, de vida, como centro do processo. É 

preciso permitir espaços para que a prática pedagógica de excelência, de liberdade, 

de reflexão e de criatividade seja fecunda nesse currículo que enaltece a vida em 

sua mais ampla concepção.  

Dada a crise paradigmática vivida pelo currículo, acredito que uma 

construção que considere as histórias de vida dos professores é uma possibilidade 

de repensar as praticas educativas e de reconhecer o sujeito como autor da prática 

formativa; a pluralidade e o multiculturalismo como expressões de sentido; a relação 

como processo inegociável do currículo; e a ética e a estética como valores 

fecundos para pensar outras possibilidades mais humanizantes.  

Precisamos dar espaço e voz aos educadores que, de forma dedicada e 

compromissada com as mudanças necessárias, têm atuado em prol da divulgação 

do conhecimento e da construção de novos saberes. Que a voz desses educadores 

e o seu fazer possam alcançar o mais longe possível, que alcancem todo o mosaico 

social, cultural, político e econômico da comunidade onde estão inseridos, 

possibilitando que essa prática contagie outros entornos. 
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