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RESUMO 

Este tema foi escolhido após a nossa aproximação com o ambiente escolar e com a realidade 

existente nele, em que percebemos o quanto os alunos necessitavam de uma intervenção mais 

ampla e aprofundada. O objetivo foi de analisar a postura de quatro professores de uma Escola 

Estadual de São João del-Rei quanto à educação dos olhares dos mesmos e organizar uma 

reflexão a respeito do que seria a autoeducação do olhar docente, resgatando a possibilidade de 

o professor reconhecer e estimular a partir de sua própria experiência. Sua relevância se justifica 

pela necessidade de professores terem seus olhares educados no sentido de apontar o 

crescimento interior de seus alunos. Esta pesquisa tem como sustentação teórico-metodológica a 

teoria dos filósofos Michel Serres e Walter Benjamin a partir dos quais trabalhamos os termos: 

“Mestiçagem”, “Exposição”, ”Transfiguração”, “Ânforas”, “Cinco Mundos” e “Sombra”. A 

metodologia utilizada foi de caráter qualitativo com objetivo exploratório, em que utilizamos 

das teorias filosóficas e questionário – respondidos por quatro professores de Educação Física 

atuantes em uma Escola Estadual na cidade de São João del-Rei. Para que os educadores 

compreendam o melhor momento de intervir quando seus alunos se encontrarem em situações 

de risco, que podem ser tanto relacionadas à prática de esportes radicais, quanto a atitudes 

desviantes durante as aulas seja de Educação Física ou em outras áreas.  Por meio desses relatos, 

adentramos o âmbito escolar visto por diversos ângulos, percebemos o quanto alguns 

profissionais ainda estão presos às amarras do Ego, bem como a existência daqueles que 

desconheciam as teorias filosóficas que basearam o presente estudo e que as usam de forma 

simples e não intencional; tais fatos comprovam que há muitos olhares já educados.  
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