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RESUMO

Partindo da compreensão das estratégias desenvolvidas por três arte-educadores para driblar
os desafios, inquietações e incompatibilidades emergentes de suas experiências profissionais
em escolas públicas, a presente investigação busca compreender de que forma essas
estratégias de caráter contra-hegemônico, aqui concebidas como “inventividades docentes”,
ressignificam e/ou reconfiguram certos enquadramentos normativos no campo educacional.
Apresentando-se como uma pesquisa qualitativa orientada pela abordagem fenomenológica,
esta dissertação configura-se como o desdobramento das atitudes de: (a) retorno ao vivido; (b)
descrição do vivido; (c) análise da descrição do vivido e (d) reflexão e compreensão teóricas a
partir dos eixos temáticos emergentes da análise. Como situações que pertencem à dimensão
do “vivido”, dispõem-se neste trabalho dois tipos de experiências, vivenciadas tanto em
âmbito individual quanto em âmbito intersubjetivo. O primeiro caso se refere à minha própria
trajetória como professora de Arte atuante nos níveis Fundamental e Médio de duas escolas
públicas da rede estadual de Belo Horizonte (MG) entre os anos de 2013 e 2015; o segundo,
por sua vez, consubstancia-se em uma interlocução com a arte-educadora Angela Consiglio e
com o arte-educador Sergio Tück, respectivamente atuantes na rede pública e municipal das
cidades de Guarulhos (SP) e de Bom Jesus dos Perdões (SP). A partir de entrevistas
semiestruturadas realizadas com os arte-educadores, foi possível compreender tanto as
“Inquietações, Incompatibilidades e Desafios” quanto as “Inventividades” emergentes de suas
experiências, o que conduziu a uma reflexão acerca dos mesmos atrelada à elucidação de dois
tipos de enquadramentos: o Projeto Educacional Moderno e o Projeto Educacional Neoliberal.
Analisou-se, em seguida, o modo como as “Inventividades Docentes” anteriormente
identificadas estabeleceram contrapontos aos condicionamentos postos por estes quadros
normativos. Tais contrapontos podem ser sintetizados nos seguintes termos: proatividade dos
arte-educadores para uma autoformação continuada, crítica e reflexiva; construção de relações
mais afetivas, empáticas e dialógicas no cotidiano escolar; estímulo positivo ao corpo docente
e administrativo por meio de atitudes motivadas por um sentido de transformação;
protagonismo no processo de consolidação de um espaço físico próprio para as aulas de Arte
na escola. Concebe-se ainda o presente trabalho como uma narrativa de si nos termos de
Judith Butler, visto que, de forma entrelaçada à experiência dos dois arte-educadores
paulistas, envolve dimensões de compreensão crítica, autotransformação e autocriação, não só
com relação à minha própria atuação educativa, como também diante dos enquadramentos
normativos que a condicionam.

Palavras-chave: Arte-Educação. Fenomenologia. Narrativa de si. Enquadramentos
normativos. Inventividades docentes.

ABSTRACT

Understanding the strategies developed by three art educators to circumvent the challenges,
concerns and incompatibilities emerging from their professional experiences in public
schools, the present investigation seeks to understand how these strategies, conceived here as
“teacher inventivities”, redefine and/or reconfigure certain normative frameworks in the
educational field. Being constituted as a qualitative research guided by the phenomenological
approach, this dissertation is configured as the unfolding of the attitudes of: (a) return to the
lived; (b) description of the lived; (c) analysis of the description of lived and (d) theoretical
reflection and understanding from the emerging thematic axes of the analysis. As situations
that belong to the dimension of “lived”, in this work we have two types of experiences, lived
both individually and intersubjectively. The first case refers to my own career as an art
teacher working at the Elementary and Secondary levels of two state public schools in Belo
Horizonte (MG) between the years 2013 and 2015; in turn, the second is a interlocution with
the art-educators Angela Consiglio and Sergio Tück, respectively working in public and
municipal schools in the cities of Guarulhos (SP) and Bom Jesus dos Perdões (SP). Based on
semi-structured interviews with art educators, it was possible to understand both the
“Concerns, Incompatibilities and Challenges” and the “Inventivities” emerging from their
experiences, which allowed a reflection linked to the elucidation of two types of frameworks:
the Educational Project Modern and the Neoliberal Educational Project. After that, it was
analyzed how the previously identified “Teaching Inventivities” set counterpoints to the
constraints posed by these normative frameworks. Such counterpoints can be summarized as
follows: the proactivity of art educators for a continued, critical and reflective self-formation;
the construction of more affective, empathic and dialogical relationships in daily school life;
the positive encouragement to school teachers and administrators through attitudes motivated
by a sense of transformation; the leading role in the consolidation process of its own physical
space for art classes at school. Moreover, this work is considered as a self-narration in the
terms of Judith Butler, as it involves dimensions of critical understanding, self-transformation
and self-creation intertwined with the experience of the two São Paulo art educators, not only
in relation to my own educational performance, as well as the normative frameworks that
condition it.

Keywords: Art Education. Phenomenology. Self-narration. Normative frameworks. Teaching
inventiveness.
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INTRODUÇÃO

[...] nós tomamos em nossas mãos o nosso destino, tornamo-nos responsáveis, pela
reflexão, por nossa história, mas também graças a uma decisão em que empenhamos
nossa vida, e nos dois casos trata-se de um ato violento que se verifica exercendo-se.
(MERLEAU-PONTY, 1999, p. 19)

Tratando-se de uma investigação de tipo qualitativa e de abordagem fenomenológica,
a presente dissertação constitui-se como uma narrativa de si (BUTLER, 2015a) a qual
busquei empreender como pesquisadora e, sobretudo, como professora de Arte que atuou,
durante três anos, nos níveis Fundamental e Médio de duas escolas públicas da rede estadual
de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Em termos metodológicos, tal Narrativa se configura
como um desdobramento da atitude fenomenológica (MERLEAU-PONTY, 1999) de: (a)
retorno ao vivido; (b) descrição do vivido; (c) análise da descrição do vivido; (d) reflexão e
compreensão teóricas a partir dos eixos temáticos emergentes da análise.
Como situações que pertencem à dimensão do “vivido”, dispõem-se neste trabalho
dois tipos de experiências, vivenciadas tanto em âmbito individual quanto em âmbito
intersubjetivo. O primeiro caso se refere à minha própria trajetória docente trilhada entre os
anos de 2013 e 2015 no contexto acima mencionado; o segundo, por sua vez, consubstanciase em uma interlocução com a arte-educadora Angela Consiglio e com o arte-educador Sergio
Tück, ambos atuantes na rede pública e municipal das cidades de Guarulhos (SP) e de Bom
Jesus dos Perdões (SP), respectivamente.
Desde já, faz-se oportuno apresentar o questionamento que impulsiona este trabalho,
colocando-o nos termos da seguinte pergunta: compreendidas como estratégias contrahegemônicas desenvolvidas pelos arte-educadores abordados neste trabalho para driblar os
desafios, inquietações e incompatibilidades emergentes de suas experiências profissionais em
escolas públicas, de que forma as inventividades realizadas por esses docentes excedem,
ressignificam e/ou reconfiguram os enquadramentos normativos que os condicionam em suas
práticas educativas?
Em suas elaborações teóricas, Butler nos dá a ver aquilo a que chama
“enquadramento” (2015b) por meio de dois sentidos fundamentais, quais sejam, a imagem da
“moldura” e a ideia de “violência ética” (2006; 2011; 2015a; 2015b). Compreendido no
âmbito social, o enquadramento como moldura pode ser visto como algo que condicionaria
tanto a experiência humana propriamente dita quanto a sua visibilidade pública. É nesse
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sentido que a filósofa sinaliza conceber o enquadramento como um conjunto de normas
estabelecidas por e nas relações de poder, capazes de engendrar não apenas diferentes formas
de “[...] esculpir seletivamente a experiência” (2015b, p. 47), como também diferentes
maneiras de “[...] conter, transmitir e determinar o que é visto” (p. 25).
Na mesma direção, a violência ética associa-se a certa espécie de imposição normativa
responsável tanto por precarizar a experiência de alguns indivíduos quanto por permitir que
tal precariedade (BUTLER, 2006; 2011; 2015b) seja ou não reconhecida. Essa violência, não
raro possuindo algum vínculo com a forma política do Estado-Nação (2015b, p. 47) ou com
outras formas normativas pretensamente universais, expressar-se-ia nos termos de uma
verdadeira licença concedida para justificar a precarização ou a extinção de alguns em nome
de um referencial ético supostamente pertinente e consensual.
Tecendo pontes entre tais apontamentos de Butler e o contexto educativo, esta
pesquisa toma como ponto de partida algumas das inquietações e incompatibilidades
emergentes de minha própria trajetória docente, expressas em uma ausência de identificação
com certa violência ética inerente ao quadro normativo ao qual minha prática profissional
esteve submetida. Dito de outro modo, essa narrativa de si se desdobra de minha não
identificação com alguns aspectos vivenciados profissionalmente nas escolas em que
trabalhei, tais como a prescrição para uma postura docente autoritária, punitiva e ameaçadora
para manter o “controle” e a “disciplina” de uma grande quantidade de estudantes em sala de
aula; bem como a exigência do cumprimento de situações educativas mecânicas, homogêneas,
padronizadas em larga escala – e, portanto, precárias de sentidos significativos – com vistas
ao alcance de resultados quantitativos.
Registra-se ainda a não identificação pessoal com relação às prescrições normativas
que exigem um consentimento, por parte dos educadores, com certos valores cotidianamente
expressos pelos estudantes, tais como acriticismo, competitividade, passividade e não
participação. Além disso, cito incompatibilidades com o modelo tradicional e hegemônico
prescrito para a grande maioria das instituições escolares, marcado, dentre outros fatores, pela
desconsideração das singularidades dos educandos, pelo sucateamento das condições de
trabalho e pelo engessamento de formatos preestabelecidos.
Necessário

pontuar,

contudo,

que

os

enquadramentos

produzem

não

só

incompatibilidades por parte dos sujeitos a ele submetidos, podendo gerar também
“identificações positivas” e conformações dos mesmos com relação às normas. Mesmo com
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isso em vista, cumpre assinalar que o recorte assumido por esta investigação se dará em torno
da primeira dimensão, isto é, da não conformação do indivíduo – e da busca pelas brechas –
com relação à estrutura enquadradora.
Nessa direção, emerge da teoria de Butler a imagem metafórica da “vida que excede o
quadro normativo” (2006; 2011; 2015a; 2015b), gerando possibilidades de sobrevivência,
questionamento e ressignificação com relação a seus condicionamentos – sem nunca, no
entanto, escapar totalmente dos mesmos. De modo semelhante, as contribuições teóricometodológicas da Fenomenologia de Maurice Merleau-Ponty (1999) também apontam, à sua
maneira, para a ideia de uma vida que sempre transbordará as pretensões de seu controle pela
consciência representativa. No que tange aos objetivos desta pesquisa, a imagem da
excedência se aplica às experiências inventivas que, levadas a cabo por educadores não
conformados, vão além dos moldes previstos pelos sistemas educativos hegemônicos, os
quais regem tanto as instituições escolares quanto as experiências docentes nesses contextos.
Também compreendida por mim como vida/ação que não apenas excede, mas que
também questiona e ressignifica para si mesma os sentidos do quadro normativo, coloca-se
em cena a complexa noção da narrativa de si de Judith Butler (2015b), mobilizada neste
trabalho como o veículo para a realização de um exercício crítico e poético1 em torno de
minha própria experiência docente e de forma necessariamente entrelaçada a meus
interlocutores paulistas.
Em linhas gerais, as leituras que fiz de Judith Butler (2015a) levaram-me a
compreender o ato de narrar ou relatar a si mesmo como um exercício por meio do qual um
“sujeito moral” (2015a, p. 19), impelido por certa incompatibilidade com as normas, irá
engajar-se em uma deliberação inventiva (p. 30) e autêntica de quem ele será diante das
mesmas após buscar compreendê-las criticamente. Dito de outro modo, define-se a narrativa
de si butleriana como o engajamento de determinado indivíduo em uma reflexão crítica
acerca de certos aspectos do enquadramento normativo vigente, reflexão cujo efeito seria a
possibilidade da criação (poiesis) ou transformação de si mesmo diante das normas e, quiçá,
da reconfiguração das próprias normas. Por essa chave de compreensão, no ato narrativo
[...] o sujeito se forma em relação a um conjunto de códigos, prescrições ou normas
e o faz de maneiras que não só (a) revelam a constituição de si como um tipo de

1

No sentido de poiesis, de criação.
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poiesis, mas também (b) estabelecem a criação de si como parte de uma operação
crítica mais ampla. (BUTLER, 2015a, p. 29)

Ora, a dimensão crítica dessa construção autonarrativa parece se aproximar daquilo
que Butler delineia como o ato de “enquadrar o enquadramento” (2015b), isto é, de colocar a
moldura normativa em questão. Deslocando tal metáfora para o contexto desta pesquisa,
proponho que as descrições das três experiências docentes aqui abordadas, concebidas como
elementos visíveis da “tela” emoldurada, sejam o ponto de partida para uma reflexão que
posteriormente empreenderei acerca da moldura – isto é, acerca de alguns aspectos inerentes
aos “bastidores” dos enquadramentos normativos que condicionam nossas experiências
docentes nas instituições escolares em que trabalhamos.
No que se refere à compreensão de tais condicionamentos conformadores, busco aqui
registrar, numa espécie de “livre exercício”, algumas das normas específicas que, em minha
visão, condicionariam não apenas meu modo de ser, pensar e agir como docente, como
também o meu modo de me reconhecer como docente. Essas normas podem se enquadrar
como: epistemológicas (formas de se compreender científica e filosoficamente as finalidades
da Educação, o papel dos professores e os conteúdos e metodologias das práticas educativas);
governamentais (leis e políticas educacionais em âmbito municipal, estadual e federal);
institucionais (modos de organização dos tempos, espaços e práticas formativas na escola e na
universidade); midiáticas e publicitárias (conteúdos de jornais; revistas; sítios eletrônicos e
propagandas institucionais); sociais (opinião do senso comum a respeito do papel do
professor); históricas (funções e modos de funcionamento das instituições educativas em
diversos contextos temporais e sociais); dentre outras.
Nas palavras de Favacho (2014),
Hoje recaem sobre o professor, principalmente o da educação básica, “regimes de
verdade” ou “políticas do verdadeiro” vindos dos mais diferentes especialistas e
instituições, que tentam, a todo custo, vigiá-lo e submetê-lo a certos saberes que,
sem cerimônia, perscrutam o seu saber. [...] Não é apenas o estado que disputa a
identidade docente; campos como universidades, sindicatos, entidades de pesquisa
em educação ou defesa da educação, além de editoras e movimentos sociais,
também entram nessa disputa. (p. 50)

O intuito é que, a partir das expressões sinalizadoras de “desafios, inquietações e
incompatibilidades” das falas dos três arte-educadores, eu possa posteriormente construir, no
corpo desta dissertação, uma reflexão crítica acerca de certos aspectos dos enquadramentos
normativos à luz das teorias que forem consideradas as mais pertinentes para travar tal
diálogo com o campo do vivido. Feito isto, será possível não apenas compreender os
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condicionamentos normativos para uma prática educativa “conformada”, como também
vislumbrar brechas que permitam as “inventividades” expressas nas falas dos docentes.
Certamente, a busca por realizar essas intencionalidades me levará a vivenciar,
enquanto educadora, dimensões de compreensão crítica, autotransformação e autocriação
(autopoiesis) diante dos aspectos emergentes de minha própria trajetória, bem como diante do
quadro de violência ética no qual minha prática docente esteve ou estará novamente inserida.
É nesse sentido que acredito, com Butler, que certos modos de nos relacionarmos com as
normas podem nos apontar brechas para que, “[...] ao nos reinventarmos com o outro e pelo
outro, [possamos] participar da recriação das condições sociais” (2015a, p. 170).
Tendo exposto os objetivos gerais e específicos deste trabalho, cabe, agora, apresentar
cada uma de suas seções. No tópico intitulado “Os muitos sentidos desta pesquisa”, situado
mais adiante nesta introdução, registro algumas das significações éticas, políticas e poéticas
que tanto impulsionam como norteiam a realização da presente investigação.
No primeiro capítulo, intitulado “Memorial de minha experiência docente: a descrição
do vivido no cotidiano escolar”, farei um relato dos “desafios, inquietações e
incompatibilidades” com os quais me deparei no contexto das duas escolas em que atuei
profissionalmente, expressos tanto nas condições de trabalho quanto nas relações que
estabeleci com estudantes, professores e gestores. Descreverei ainda, com detalhes, os
percursos de pequenas “inventividades” que desenvolvi, como docente, diante dos desafios
emergentes desta experiência. Em termos fenomenológicos, o texto deste capítulo cumprirá a
função de descrição do “mundo da vida”, tomado como ponto de partida fundamental para
posteriores reflexões. Assim, tendo em vista a intenção de uma efetiva suspensão de juízos
críticos na realização do referido memorial, o mesmo não deverá ser compreendido
isoladamente como uma narrativa de si nos termos butlerianos, mas sim toda a dissertação, de
forma integral.
No segundo capítulo, fundamentada em uma abordagem do tipo qualitativa, exporei
“As contribuições teórico-metodológicas da Fenomenologia para a realização das etapas e dos
procedimentos pertinentes à presente investigação. Nesse sentido, apresentarei uma breve
análise do lugar histórico e epistemológico habitado pelas proposições fenomenológicas no
campo científico e filosófico, perpassando por seus contrapontos com o paradigma da
Modernidade e encontrando em Husserl e Merleau-Ponty – cada qual à sua maneira –
importantes porta-vozes. Em seguida, baseando-me sobretudo na Fenomenologia de Merleau-
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Ponty (1999), procurarei estabelecer pontes de diálogo entre esse campo teórico e as
demandas específicas desta pesquisa.
No terceiro capítulo, “A Narrativa de Si em Judith Butler”, apresentarei uma síntese
das proposições teóricas dessa filósofa acerca do ato de narrar – ou relatar – a si mesmo.
Inicialmente, registrarei algumas nuances das proposições ontológicas da autora em torno de
uma “estrutura fenomenológica da vida corporal” (2015b, p. 52). Em seguida, apresentarei as
noções de “Enquadramento”; “Violência ética” e “Precariedade” como ideias-chave para
disparar reflexões acerca de certos aspectos dos enquadramentos normativos que condiciona
práticas docentes precárias nos contextos de atuação dos três arte-educadores abordados nesta
pesquisa. Como um terceiro ponto, situarei a visão butleriana acerca da “vida que excede,
questiona e reconfigura o quadro normativo” e pensarei, em seguida, como essa noção pode
ser articulada à ideia de “Inventividades docentes” e à ideia de “Narrativa”. Na sequência, irei
me valer da concepção butleriana de “Reconhecimento” (2006; 2011; 2015a; 2015b) para
fundamentar meu anseio por ser reconhecida nos termos das incompatibilidades e das
inventividades emergentes de minha experiência docente – dispondo-me, também, à
possibilidade de reconhecer outros sujeitos em semelhante situação. Por fim, registrarei ainda
a noção butleriana de “Responsabilidade ética” (2006; 2011; 2015a; 2015a; 2015b),
considerando-a como uma incursão pertinente na medida em que permite pensar uma
interlocução “não violenta” com os outros arte-educadores, aberta ao acolhimento de
alteridades não apenas imprevistas, como também irrestritas a uma identidade estanque.
No quarto capítulo, descreverei certos aspectos de meu encontro presencial com os
educadores paulistas Sergio e Angela2, apresentando ainda algumas informações gerais
consideradas importantes para a familiarização dos leitores desta pesquisa com os contextos
de trabalho de cada um. Em seguida, recuperarei as orientações metodológicas de Giorgi
(2008; 2010) referentes ao processo de transformação dos “dados brutos” consolidados em
campo em eixos temáticos próprios para a reflexão teórica final. Por fim, organizarei, em uma
série de quadros esquemáticos dispostos no apêndice, determinados aspectos que percebi nas
entrevistas

dos

educadores

em

ressonância

com

os

“Desafios,

Inquietações

e

Incompatibilidades” e as “Inventividades” que relatei em meu memorial.
2

A escolha dos dois educadores interlocutores orientou-se pelos seguintes critérios: a) inscrição no curso virtual
“Fazer a Ponte no Brasil”, do qual também participei, em 2018; b) atuação docente no contexto da educação
básica em uma instituição escolar pública; c) atuação docente articulada ao campo de conhecimento “Arte”; d)
percepção de expressões referentes aos “desafios”; “inquietações”; “incompatibilidades” e / ou “inventividades”,
explícitas em seus discursos de autoapresentação na plataforma digital do curso.
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No capítulo quinto, por sua vez, a partir de alguns aspectos das falas dos três arteeducadores – concebidas metaforicamente como a imagem do quadro, a cena visível
emoldurada –, busco desenvolver uma reflexão mais minuciosa acerca de alguns aspectos dos
enquadramentos que operam nos contextos educativos aos quais nossas atuações docentes
estão vinculadas. Para tanto, além do referencial teórico já apresentado, construirei pontes
entre as descrições das experiências vividas e as contribuições de alguns autores do campo da
Filosofia, das Ciências Humanas e da Educação considerados pertinentes para ampliar a
compreensão das intencionalidades desta pesquisa.
Por fim, na última seção deste trabalho, apresento minhas “Considerações Finais”,
retomando as etapas do trabalho e sintetizando os sentidos que se consolidaram ao longo de
sua realização.

Os muitos sentidos desta pesquisa
Algo, em algum lugar, impulsiona o primeiro movimento, impele ao primeiro passo.
Será qualquer incômodo que já não me permita permanecer imóvel no mesmo lugar? Será,
talvez, a força de uma pergunta? Santos (2008) afirma que precisamos resgatar a capacidade
de formularmos perguntas simples e essenciais, tal como fazem as crianças. Perguntas que,
“[...] depois de feitas, são capazes de trazer uma nova luz à nossa perplexidade” (p. 15). Essas
palavras me fazem pensar sobre a potência de uma pergunta pulsante que seja capaz de lançar
o pesquisador na direção de uma busca não só instigante como também relevante. A
Fenomenologia dirá: uma pergunta que seja encarnada no corpo, na experiência, na existência
(MERLEAU-PONTY, 1999). Uma pergunta que tenha como base o chão da história de um
homem, ou de uma mulher – que é também o chão da História da humanidade.
Reconheço que a vivência que tive como professora de Arte ao longo de três anos em
duas escolas públicas da rede estadual de Belo Horizonte foi, sem dúvida, o terreno fértil para
o surgimento das tantas indagações que, hoje, movem-me pelo campo da pesquisa acadêmica
em Educação. Identificando-se com as proposições de Larrosa acerca da experiência como
“[...] aquilo que ‘nos passa’, ou que nos toca, ou que nos acontece, e ao nos passar nos forma
e nos transforma” (2016, p. 28), minha curta e intensa trajetória docente assumiu as vestes de
uma empreitada repleta de vívidos sentidos que, até hoje, ressoam seus ecos em algum canto
de mim. Se a experiência, em Larrosa, não é algo cientificamente empírico ou experimental,
mas aquilo que tece estreitas proximidades com a vida e com a existência, reivindicar a
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experiência seria “reivindicar tudo aquilo que tanto a filosofia como a ciência
tradicionalmente menosprezam e rechaçam: a subjetividade, a incerteza, a provisoriedade, o
corpo, a fugacidade, a finitude [...]” (2016, p. 40). Por essa perspectiva, a escolha que fiz e
faço no sentido de reivindicar a docência como experiência significa, também, reivindicar
[...] um modo de estar no mundo, um modo de habitar o mundo, um modo de
habitar, também, esses espaços e esses tempos cada vez mais hostis que chamamos
de espaços e tempos educativos. Espaços que podemos habitar como experts. Como
especialistas, como profissionais, como críticos. Mas que, sem dúvida, habitamos
também, como sujeitos da experiência. Abertos, vulneráveis, sensíveis, temerosos,
de carne e osso. Espaços em que, às vezes, ocorre algo, o imprevisto. Espaços em
que às vezes vacilam nossas palavras, nossos saberes, nossas técnicas, nossos
poderes, nossas ideias, nossas intenções. Como na vida mesma. (LARROSA, 2011,
p. 24-25)

A experiência é aquilo que treme. Que estremece. É aquilo que vibra e pulsa. É algo
que “[...] nos faz sofrer ou gozar, algo que luta pela expressão, e que às vezes, quando cai em
mãos de alguém capaz de dar forma a esse tremor, então, somente então, se converte em
canto” (2016, p. 10). Faço aqui, portanto, com Larrosa, outra proposição: a de que esta
pesquisa se configure como um “canto de experiência”. “Apaixonado, intenso, premente,
emocionado e emocionante” (p. 10), repleto de sentidos. Ao menos para mim.
Desejavelmente, para outros. Qual será o tom de meu canto?
Em algumas ocasiões, esses cantos de experiência são cantos de protesto, de
rebeldia, cantos de guerra ou de luta contra as formas dominantes de linguagem, de
pensamento e de subjetividade. Outras vezes são cantos de dor, de lamento, cantos
que expressam a queixa de uma vida enjaulada, de uma possibilidade presa ou
acorrentada. Outras são cantos elegíacos, fúnebres, cantos de despedida, de ausência
ou de perda. E às vezes são cantos épicos, aventureiros, cantos de viajantes e de
exploradores, desses que vão sempre além do desconhecido, mais além do seguro e
do garantido, ainda que não saibam muito bem aonde. (LARROSA, 2016, p. 10)

É com satisfação que afirmo que cursar o Mestrado em Educação tem sido para mim
uma experiência efetivamente marcada por sentidos vitais, sentidos que se desdobram não
apenas de minha existência, como também em minha existência. Em primeiro lugar, isso
decorre do fato de que as disciplinas do início do curso dialogaram com outros contextos
formativos e educativos que vivenciei anteriormente, não só como aluna da Educação Básica
e da Graduação na Licenciatura em Artes Visuais, mas também como a professora que fui.
Assim, os temas estudados em minha pesquisa e nas aulas do Mestrado tangenciaram
aprendizados, anseios, incógnitas e angústias que constituí ao longo de todo esse percurso em
torno do “educar” e do “ser educado”. Na experiência da Pós-Graduação, muitas
compreensões já tiveram seus limites alargados e antigas convicções precisaram ser
desconstruídas ou revistas, o que tem contribuído com uma efetiva transformação de meu
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modo de ser pessoal e profissional. É nesse sentido que concebo a oportunidade de cursar o
mestrado como um consciente processo de autoformação continuada.
Compreendendo o ato de inventar como uma ação “filosófica, pedagógica, política e
existencial” (KOHAN, 2013, p. 138), esta pesquisa busca dar visibilidade às possibilidades de
ação de um educador que, partindo do pressuposto de que “as coisas não têm estado fixo” (p.
60) e disposto a questionar permanentemente “a tirania do estabelecido” (p. 61), procure ser
“um artesão e uma artista de seu trabalho: um mestre inventor” (p. 69-70). Frutos da ação
desse “professor-artista”, as inventividades fazem reverberar no campo educativo as
dimensões da criação artística, fundadas na recusa às cartilhas e receitas demasiadamente
engessadas, na flexibilidade do pensamento, na criatividade para a imaginação do possível e
na ousadia para o rearranjo do real. Importante afastar, contudo, qualquer proximidade do
termo inventividade com relação à defesa – neoliberal – de um missionário e solitário
autoempreendedorismo docente em face de um panorama de precariedade. Pelo contrário, o
que aqui se busca é vislumbrar possibilidades de atuações contra-hegemônicas no campo
educativo, não desdenhando da potência do indivíduo, muito menos dispensando sua
reverberação no coletivo.
É ainda nesse sentido, portanto, que a presente dissertação corrobora com o convite de
Freire (1993; 2000) para que possamos agir, de um lado, enquanto educadores movidos pelo
sonho, pela esperança e pela amorosidade; de outro, pela indignação, pela radicalidade e,
novamente, pela ousadia. Uma ousadia que, evitando fatalismos e acomodações, se faça no
questionamento justo dos paradigmas estabelecidos (1993, p. 10), na luta pelo cumprimento
dos direitos docentes e na luta pela qualidade da educação pública e democrática. Uma
ousadia que se posicione diante de mecanismos estruturais engessadores da criatividade e da
criticidade docente (1993, p. 16-17) e discente, reivindicando como imprescindíveis as
possibilidades dos sentidos vitais, da paixão e da alegria de viver dos sujeitos que
experienciam o espaço educativo, transformando-o em uma “escola que é aventura, [...] que
não tem medo do risco, [...] que apaixonadamente diz sim à vida” (p. 63). Ousadia que não se
anule, que não se abstenha de tomar decisões quando estas sejam necessárias. Ousadia que
não ceda ao medo, mas que, respeitando-o e educando-o, o transforme em coragem para agir
com segurança (1993, p. 57-58). Ousadia, por fim, que nos mantenha a compreensão de que,
“se estou seguro de meu sonho político, com táticas que talvez diminuam os riscos que corro,
devo prosseguir na luta” (p. 58). Ainda sobre isso, ressalto alguns de seus dizeres sobre não
apenas querer, mas saber querer “mudar o mundo”:
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[...] eu não gostaria de dar a impressão aos leitores e leitoras de que basta querer
para mudar o mundo. Querer é fundamental, mas não é suficiente. É preciso também
saber querer, aprender a saber querer, o que implica aprender a saber lutar
politicamente com táticas adequadas e coerentes com os nossos sonhos estratégicos.
(FREIRE, 1993, p. 70)

Evitar a ingenuidade de certos romantismos e idealizações atribuídos à Educação é
algo que tenho buscado em minha autoformação docente e, nesse sentido, há que se pensar o
que se faz possível e viável em um plano concreto de condições objetivas. Acredito, no
entanto, ser importante não perdermos a paixão do sonho que nos move num plano pessoal.
Eis o desafio do equilíbrio que precisamos encontrar.
Por todos esses sentidos é que escrevo esta dissertação. Escrevendo, terei a
oportunidade de registrar, como docente, as paixões e as inquietações de minhas vivências
educativas, bem como testemunhar as condições de trabalho, notadamente contrastantes entre
si, nas duas escolas públicas belo-horizontinas em que atuei. Escrevendo, poderei notar, na
condição de jovem educadora e jovem pesquisadora, minha atual compreensão crítica –
sempre inacabada, sempre inesgotável – do fenômeno educativo no contexto da sociedade
brasileira. Escrevendo, afirmarei os modos pelos quais faço o exercício de me transformar e
de me posicionar inventivamente, ainda que de forma limitada, diante dos condicionamentos
de minha ação educativa. Registrar impressões pessoais e críticas sobre esses fatos seria,
enfim, dar voz aos mesmos, permitindo que se alastrem, que reverberem para além de minha
vivência em âmbito pessoal e que, por ventura, se constituam enquanto sementes e
inspirações.
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1. MEMORIAL DE MINHA EXPERIÊNCIA DOCENTE:
A descrição do vivido no cotidiano escolar

Qual é a cara viva, estremecida, com a qual possamos afirmar a vida? (LARROSA,
2016, p. 76).

Larrosa (2016) afirma que “[...] pensar a educação como experiência a converte em
algo mais parecido com uma arte do que com uma técnica ou uma prática” (p. 12). Dito de
outro modo, se concebidas como fenômenos sociais, políticos e sobretudo poéticos, “tanto a
educação como as artes podem compartilhar algumas categorias comuns” (p. 12).
Corroborando com esse autor, registro aqui, em rápidas pinceladas, alguns
encantamentos e afetos de minha experiência docente – ou talvez de minha docênciaexperiência –: a troca humana, a rica construção de aprendizados de todos os tipos que pude
vivenciar junto aos educandos; a satisfação em vê-los como potentes multiplicadores de
experiências sensíveis e criativas concretizadas em trabalhos artísticos; a busca em ser, eu
mesma, criativa o suficiente para propor-lhes vivências educativas envolventes e que
dialogassem com seus interesses e suas realidades; as tentativas de escutar e construir acordos
com os estudantes por meio de um diálogo mais aberto em eventuais assembleias; a conquista
de um espaço para ser a Sala de Arte da escola; dentre outras significativas vivências.
Se por um lado, no entanto, a busca cotidiana por uma “artisticidade” na docência
tenha me trazido o aludido brilho nos olhos, por outro lado se mostrou, também, imensamente
trabalhosa e cansativa, já que as condições concretas da realidade escolar nem sempre se
apresentaram as mais favoráveis a esses sentidos de minha atuação. Da precariedade desses
condicionamentos decorrem os “desafios, inquietações e incompatibilidades” que me
surgiram a partir das vivências no cotidiano escolar, bem como as estratégias inventivas – isto
é, as “inventividades” – que precisei desenvolver para lidar com as mesmas. O ato de indagar
tais aspectos constituiu-se como a intencionalidade direcionadora do olhar retrospectivo sobre
minha trajetória docente, que será descrita de modo mais aprofundado no memorial que
apresento nesta seção de minha investigação.
Conforme será possível verificar mais detalhadamente no capítulo seguinte, para
realizar este memorial baseei-me metodologicamente na atitude fenomenológica do retorno à
experiência vivida (MERLEAU-PONTY, 1999), bem como no exercício da epoché, ou seja,
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na intenção de suspender – sempre parcialmente – juízos e preconceitos, para permitir que o
fenômeno intencionado se manifeste e seja descrito tal como é. Nesse sentido, cumprindo tão
somente a função de descrever o vivido, o memorial configura-se como um importante ponto
de partida para posteriores reflexões a serem realizadas nesta pesquisa, ainda de forma
coerente com a Fenomenologia. Todavia, vale notar que, pelo fato de ainda não apresentar
consigo uma necessária dimensão crítica, este não deve ser compreendido pelo leitor como
uma narrativa de si, tal como a tipifico, com Butler, no terceiro capítulo. Cabe lembrar que a
proposta que faço é que a dissertação como um todo seja concebida dessa forma, e não apenas
o memorial.

1.1 Experiência docente na Escola Estadual Paulo das Graças da Silva
Era final do ano de 2012 quando me graduei no curso de Licenciatura em Artes
Visuais pela Escola de Belas Artes da UFMG. Ao final da graduação, prestei concurso
público para assumir o cargo de Professora de Educação Básica, com vistas a trabalhar com o
conteúdo de Arte na rede estadual de ensino. Assim, em 2013, enquanto aguardava a
nomeação e a efetivação do cargo via concurso, optei por já iniciar uma atuação como
professora designada em alguma das escolas que, no início daquele ano, possuíam vagas
disponíveis, anunciadas em edital oficialmente publicado pela Secretaria Estadual de
Educação de Minas Gerais. Seria a minha primeira experiência formal como professora em
uma instituição.

1.1.1 Descrição das condições de trabalho
Aos 24 anos, ingressei como docente na Escola Estadual Paulo das Graças da Silva,
situada no bairro Nova Vista, região leste da capital mineira, onde atuaria durante um
bimestre. Dava-se ali minha imersão como professora de Arte na realidade concreta de uma
escola belo-horizontina pública e periférica. Meu regime de trabalho semanal consistia em 16
aulas de 50 minutos para 16 diferentes turmas, compostas por 35 alunos em média,
abrangendo as faixas etárias referentes ao Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação de
Jovens e Adultos (EJA). Conforme a legislação vigente, além do tempo previsto para a sala de
aula, 8 horas de “módulo escolar” deveriam ser semanalmente destinadas à realização de
ações pedagógicas complementares, tais como planejamento e avaliação de atividades,
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lançamento de notas e reuniões docentes, dentre outras. Das 8 horas de módulo – isto é, um
terço da carga horária semanal total de 24 horas –, previa-se que metade fosse cumprida na
escola e a outra metade em local de livre escolha.

1.1.2 Afeto e criatividade no primeiro encontro com os educandos
No primeiro dia de aula nessa escola, fiz a escolha de me apresentar aos educandos de
uma forma afetiva e criativa, desejando que, inspirados em minha ação, pudessem agir de
forma semelhante. Criei então um material que chamei de Cartão Postal de Autoapresentação
(APÊNDICE A). Na frente, o cartão possuía uma imagem criada com colagens e desenhos
que, acompanhados de minha fala, me apresentariam aos estudantes no primeiro dia de aula.
Já em seu verso, dispunha de algumas orientações sobre a primeira atividade pedagógica
proposta: a feitura de uma imagem de autoapresentação pelos próprios alunos, as quais seriam
tomadas como ponto de partida para a realização de um planejamento que se pretendia
minimamente sensível, na medida do possível, às suas singularidades. De forma geral, tal
proposta foi recebida e respondida de forma positiva pela turma. Muitas imagens interessantes
e relatos afetivos se desdobraram a partir da mesma, dos quais, infelizmente, não possuo
registro.

1.1.3 Desafios, Inquietações e Incompatibilidades
Para além dos afetos iniciais, registro alguns aspectos desafiadores por mim
percebidos no decorrer de minha prática naquela instituição: em primeiro lugar, pontuo o
pouco tempo disponível destinado tanto aos planejamentos e às aulas quanto ao
desenvolvimento de suportes pedagógicos que pudessem atender qualitativamente às
demandas específicas de cada turma e de cada faixa etária, que eram bastante diferentes entre
si. Em segundo lugar, menciono a ausência de materiais e de espaços desejáveis para o
desenvolvimento qualitativo de conhecimentos tanto práticos quanto teóricos acerca da Arte.
Como terceiro ponto, percebi uma espécie de naturalização da realização mecânica das
atividades pedagógicas por parte de professores e estudantes, expressas na ênfase ao
cumprimento de tarefas quantitativas em detrimento da valorização da qualidade do processo,
o que transparece certa precariedade de sentidos significativos relacionados às mesmas. Por
fim, destaco a grande quantidade de alunos por turma, agitados, desinteressados e pouco
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colaborativos – talvez com razão – sob a responsabilidade de um único professor. A respeito
desse último aspecto, ouvi do próprio supervisor da instituição a afirmação de que aquela
escola, como tantas outras, constituía-se antes de tudo como um “depósito de alunos”.
No decorrer do cotidiano escolar, surgiram-me alguns desafios relacionados
especificamente à forma de lidar com a “falta de colaboração” dos estudantes diante dos
conteúdos e atividades propostos em sala de aula. Esses desafios, por terem se tornado uma
profunda inquietação pessoal em minha experiência docente, merecem aqui um registro à
parte.
Pouco a pouco fui percebendo o modo como a escola havia consolidado à sua maneira
de lidar com tais questões de “indisciplina”, isto é, à base de ameaças e punições comumente
expressas em termos de “ir para a direção”, “ouvir o discurso repreensivo do supervisor
chamado à sala”, “denunciar o problema aos pais”, “perder pontos”, dentre outros discursos
não só coercitivos como também depreciativos, destinados aos estudantes e provenientes dos
próprios educadores ou de seus superiores. Não possuindo qualquer identificação com uma
personalidade austera, tampouco me identificando com tais discursos hostis, me vi imersa em
um contexto que me impelia, no entanto, a adotá-los.
Diante dos primeiros embates pessoais com alguns estudantes, seja por motivos de
“indiferença”, “resistência” e “não colaboração” dos mesmos com relação às atividades
propostas em sala de aula, minha primeira tendência foi a de reproduzir aquelas habituais
atitudes coercitivas. Sim, é verdade que em minha formação em Licenciatura eu havia
estudado algumas noções de teorias pedagógicas “progressistas” que trazia comigo: naquele
momento eu tinha uma incipiente clareza, por exemplo, acerca da proposta Freireana de uma
educação que não é mera transferência de conteúdos; de um educando que não deve ser
passivo e cuja bagagem pessoal e cultural pode ser considerada como ponto de partida para o
trabalho educativo. Já esperava, no entanto, não encontrar na escola um ambiente propício à
plena realização prática das teorias pedagógicas apresentadas no contexto acadêmico. Tal foi,
de fato, a constatação.
Assim, imersa no cotidiano concreto de uma instituição escolar em condição de
professora recém-chegada e não efetiva, isto é, sem estabilidade de cargo e sem pretensões de
permanência em longo prazo naquele local, a lógica era a de me adequar. Tudo era muito
novo e, naquele primeiro momento, apenas vivenciei a experiência e seus desafios, não tendo
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passado por minha cabeça a possibilidade de contestar ou transformar o modo convencional
de reagir perante a eles.
Lembro-me de algumas situações específicas que poderiam ilustrar esses desafios. A
primeira delas ocorreu em um primeiro encontro com uma das turmas de EJA, constituída
tanto por senhoras e senhores idosos quanto por alunos bem mais jovens – os quais, por sua
vez, ou haviam repetido diversas vezes uma mesma série escolar ou haviam passado um
tempo longe dos estudos e retornavam à instituição naquele momento. A título de maior
esclarecimento da heterogeneidade dos alunos dessa modalidade, tínhamos nessa turma, além
dos adultos e idosos, estudantes no sexto ano do Ensino Fundamental com idade de 15 a 18
anos, todos portadores de anseios, desejos e posturas bastante particulares e divergentes do
grupo mais velho.
No primeiro dia de aula com essa turma, em uma tentativa de propor uma
apresentação de cada estudante mediada pela atividade de criação artística do já mencionado
Cartão Postal, alguns demonstraram atitudes não colaborativas expressas em tons de deboche
e em atitudes de agitação e “tumulto”. Tornando-se inviável o prosseguimento da atividade,
solicitei educadamente, mas com firmeza, que os estudantes dessem licença da sala de aula,
caso não pudessem permanecer sem comprometer a proposta que eu havia pensado para
aquele dia. Após alguma resistência, o grupo de estudantes enfim se retirou. No entanto, tal
situação se repetiu muitas outras vezes, em outros dias, nessa mesma turma e com o mesmo
grupo de estudantes, sendo que, em uma das vezes em que se retiraram, um dos alunos,
aproveitando-se do fato de que as portas daquela escola dispunham de um mecanismo externo
de travamento, trancou a mim e aos outros alunos dentro da sala de aula pelo lado de fora.
Outra situação desafiadora vivenciada ainda nessa escola ocorreu durante a realização
de uma prova avaliativa do governo. Como habitual, cada professor foi solicitado a
acompanhar – isto é, vigiar – uma das turmas que fariam a prova. Na ocasião em que eu
acompanhava os alunos em sala de aula, uma das estudantes do Ensino Médio noturno
conversou por mais de uma vez com a colega durante a realização da prova, o que era
proibido conforme a orientação que recebi da supervisão da escola. Nas condições em que me
encontrava, tive que adotar uma postura severa para reprimir tal feito, à qual ela reagiu com
afrontamento. O conflito estava posto e foi necessário solicitar o apoio do supervisor noturno
para resolvê-lo, sem deixar de gerar uma grande indisposição entre nós duas.
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1.2 Experiência docente na Escola Estadual Pedro II
Após um bimestre de atuação na Escola Estadual Paulo das Graças da Silva, recebi a
notícia oficial de que meu nome seria chamado para a efetivação em função de minha
colocação no concurso público. Diante disso, encerrei minhas atividades nessa instituição e,
após um mês, em junho de 2013, assumi o posto efetivo de Professora de Arte na Escola
Estadual Pedro II, por sua vez localizada na região central de Belo Horizonte.

1.2.1 Descrição das condições de trabalho
Logo pude perceber o quanto eram boas as condições do novo contexto de trabalho –
ainda não ideais, de fato, no entanto incomparavelmente melhores em relação às condições da
escola anterior e, presumo, também em relação às condições da maioria das outras escolas da
cidade.
Aquela era considerada uma “escola-modelo” em Belo Horizonte, já que se constituía
como campo para a experimentação de um projeto pedagógico “inovador” proposto pela
secretaria daquela instituição, o qual, ao menos conforme anunciado nas reuniões entre
docentes e gestores escolares, poderia ser posteriormente multiplicado para outras
instituições. Para tanto, a escola demonstrava possuir uma boa infraestrutura e receber bons
recursos financeiros. Todas as salas eram equipadas com televisões, disponíveis para exibição
de imagens transmitidas pelo computador. Além disso, o próprio espaço da escola era bastante
bem cuidado: o prédio era um patrimônio histórico recém-reformado. Havia ainda maior
facilidade de acesso a materiais necessários para subsidiar as práticas artísticas, como papéis
coloridos, tintas, pincéis, tesoura e cola.
Outro aspecto positivo era que a escola trabalhava com um quadro de muitos
professores, tanto designados quanto efetivos, os quais faziam rotatividade entre si em um
regime de pouco tempo em sala de aula e muito tempo para estudos e planejamentos.
Diferentemente da escola anterior, em que apenas 1/3 da carga horária se fazia fora da sala de
aula, nessa nova escola tínhamos a oportunidade de reservar 2/3 para as atividades
extraclasse, que incluíam, além dos estudos e planejamentos, participação de reuniões
escolares, avaliação das atividades e lançamento de notas, o que certamente nos possibilitava
um trabalho com muito mais qualidade.

30

Importante registrar ainda que o tempo de minha carga horária destinado à sala de aula
era dividido entre cinco turmas: duas turmas do sexto ano, duas do sétimo e uma do oitavo.
Em outras palavras, em contraste com a escola anterior, onde eu ministrava 16 aulas de
apenas 50 minutos para 16 turmas diferentes, na nova escola eu teria a oportunidade de
ministrar 10 aulas para apenas cinco turmas, isto é, trabalhando semanalmente com cada uma
delas por dois horários seguidos.
Reforço aqui o quanto tais condições se mostravam muito mais favoráveis do que na
experiência anterior, mesmo que ainda não pudéssemos contar com uma sala de Arte com
espaço adequado para as práticas criativas. Dessa forma, devido à ausência desse espaço
físico específico, tanto as aulas teóricas como práticas – ambas previstas pelos parâmetros
curriculares oficiais vigentes do conteúdo de Arte – precisavam ser ministradas nas salas de
aula convencionais, o que ainda trazia limitações às potencialidades de nossas aulas. Contudo,
como veremos adiante, graças à conquista de um espaço reservado a esta área de
conhecimento, esse quadro posteriormente acabaria por se transformar.

1.2.2 Desafios, Inquietações e Incompatibilidades
Da mesma maneira que na escola anterior, no primeiro encontro com as turmas da
Escola Pedro II utilizei-me da proposta do já referido Cartão Postal na expectativa de criar
laços de afeto com os estudantes e de possibilitar que nos conhecêssemos melhor. Episódios
como esse – dentre diversas outras propostas afetivas e criativas que se seguiram – podem ser
considerados como aspectos exitosos em minha experiência. No entanto, na complexidade
inerente ao cotidiano escolar, oscilávamos entre momentos “harmônicos” e desafiadores,
como veremos a seguir.
Uma inquietação que já havia surgido em certa medida na escola anterior foi reforçada
nesse novo contexto, a saber, a percepção de uma realização mecânica das atividades
pedagógicas por parte dos estudantes – o que pode ser ilustrado, por exemplo, na mera cópia
de trabalhos uns dos outros ou a partir de fontes virtuais de informação; nas demonstrações de
tédio com relação a certos aprendizados; no precário estabelecimento de conexões entre os
aprendizados e suas vidas pessoais; na corrida desenfreada por pontos e, ainda, no mero
descarte dos trabalhos e avaliações logo após terem sido pontuados – por vezes rasgados ou
jogados no lixo pelos alunos.
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Para além disto, permanecia o desafio pessoal para lidar com as chamadas “questões
disciplinares” – assim referidas pela escola. Lembro-me de meu primeiro dia de aula nessa
escola, em junho de 2013. Pouco antes de adentrar a sala específica do oitavo ano, a
supervisora pedagógica me faz um alerta: “é uma turma difícil”. Implícito nas entrelinhas,
outro alerta: “você vai ter que dar conta”. Nesse momento, acesso as últimas lembranças dos
desafios vividos na escola anterior e, envolvida mais uma vez por uma natural ansiedade
diante do desconhecido, entrego-me à lógica vigente: “professor que consegue ter ‘controle de
turma’ precisa se impor logo de início. Nada de simpatias em excesso”. Assim, imbuída desse
espírito “defensivo”, entro na sala acompanhada pela supervisora – que me apresenta e, por
sua conta, já anuncia que seria melhor que me respeitassem para que maiores problemas
fossem evitados. De minha parte, esforço-me por sustentar uma expressão severa – novidade
quase cômica à minha personalidade – e concordo com a superiora, reforçando seus dizeres
com outras palavras. Ela sai, a porta se fecha. O caos se instalaria gradativamente.
Os desafios eram maiores com a referida “turma difícil” do oitavo ano, de forma que,
quanto mais aprofundávamos nossa convivência, mais eu percebia certos traços peculiares
daquele grupo. Além da agitação – o que não era um problema em si, mas trazia dificuldades
ao trabalho com o conteúdo junto à grande quantidade de alunos –, era nítida a percepção de
uma ausência de solidariedade entre os próprios estudantes, traduzida em disputas,
comparações e até mesmo delações: certa vez um estudante dessa turma comentou que uma
das professoras tinha o costume de lhe solicitar que anotasse os nomes dos colegas cujo
comportamento era considerado “indisciplinado” durante as suas aulas. Tal responsabilidade,
levada a cabo por um suposto “aluno bem-comportado” – cujo exemplo, nas entrelinhas,
deveria ser seguido pelos outros –, claramente instaurava um clima de hostilidade e
segregação entre delator e delatados.
Pouco a pouco fui constatando o fato de que todas aquelas atitudes não solidárias,
paralelamente aos conteúdos curriculares e da mesma forma que eles, constituíam-se em
legados escolares na vida desses sujeitos. Legados esses que contradiziam os discursos
tradicionais acerca de uma educação promotora de valores humanistas e cidadãos. Dito de
outro modo, constatei também o que ali eu me tornava: testemunha concreta (e inquieta) do
surgimento de uma postura peculiar desses sujeitos – não uma postura solidária, não uma
postura crítica e participativa, mas, ao contrário, individualista e competitiva por um lado;
passiva e obediente por outro.
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1.3 Experiências de diálogo com a turma de oitavo ano em 2013
Com o passar do tempo, tais incômodos começaram a tomar alguma forma. O fluxo
dos acontecimentos, acompanhado de suas respectivas inquietações, trouxe-me o ímpeto – ou,
melhor dizendo, a necessidade – de meu engajamento em duas atitudes a serem tomadas
naquele momento: a primeira, a de formular indagações e questionamentos pessoais acerca
das funções e modos de funcionamento da própria instituição escolar tal como eu a havia
conhecido; a segunda, a de dialogar de forma mais efetiva com os estudantes, com vistas à
“resolução de conflitos” e à construção de uma relação mais empática e solidária entre todos
nós.
Nesse sentido, como um desdobramento da necessidade de dialogar, outra demanda
surgia: a de refletir acerca de como dialogar. De que forma, efetivamente, realizar tal feito?
Como fazer disto uma proposta pedagógica? De que maneira sistematizá-la e apresentá-la aos
estudantes? Diante de tais incógnitas iniciei, de forma bastante livre e espontânea, pesquisas
pessoais que buscassem tangenciar essas questões. Nessa empreitada, sondando na internet
alguns textos com relatos de experiências de diálogo no seio da instituição escolar, depareime inicialmente com dois materiais: Resolução de conflitos e assembleias escolares
(ARAUJO, 2008) e Experiências de assembleias de classe nas séries iniciais do Ensino
(PÁTARO; PÁTARO, 2007) – os quais, durante o processo de escrita do presente memorial,
fui capaz de resgatar em meus arquivos pessoais.
Estávamos então no final do terceiro bimestre de 2013. Colhendo algumas inspirações
dos textos acima citados, assumi naquela data a ousadia de experimentar conduzir uma
assembleia de classe com a referida turma do oitavo ano.

1.3.1 Descrição das “Questões Problematizadoras”
Aqui cabe registrar que, dias antes da assembleia propriamente dita, eu havia
elaborado um conjunto de diversas indagações, denominadas por mim como “Questões
Problematizadoras” (APÊNDICE B). Essas questões, hoje vejo, eram antes de tudo um
desdobramento espontâneo de minhas próprias inquietações a respeito da constatação dos
modos de funcionamento das instituições escolares com as quais já havia tido contato – como
professora e como estudante. Nesse sentido, agrupei tais questões em cinco eixos temáticos, a
saber: 1) Sentidos e funções da escola e do conhecimento; 2) Protagonismo e participação
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docente e discente nas decisões escolares; 3) Realidade do professor e desafios da condição
docente; 4) Verticalidade e horizontalidade nas relações sociais; 5) Sentidos da aprendizagem
da Arte na escola.
Como já dito, ainda que as referidas questões problematizadoras tenham partido de
indagações pessoais acerca da lógica de funcionamento da instituição escolar, ao serem
compartilhadas com os estudantes, também intencionavam despertar neles reflexões mais
profundas sobre os sentidos pessoais de suas relações com a escola e com o conhecimento.
Com essas questões, busquei ainda estimular a empatia e a colaboração dos alunos com
relação às minhas condições e necessidades docentes – tais como trabalhar com o conteúdo e
cumprir com o cronograma nos prazos estabelecidos –, explicitando as estruturas
institucionais às quais, enquanto professora, eu me encontrava submetida. Nesse ponto, faço
questão de registrar que uma atitude como essa não deve ser lida como demagogia, mas sim
como uma sensibilização da percepção dos estudantes com relação aos condicionamentos
externos de nossa experiência compartilhada em sala de aula. A partir da exposição desses
condicionamentos, emergiria assim, para todos nós, a possibilidade de melhor compreendê-los
para melhor buscar transformá-los.
A minha otimista expectativa era a de que cada aluno pudesse refletir sobre a questão
que havia recebido, para que, nas aulas seguintes e de forma coletiva, pudéssemos realizar
uma espécie de debate filosófico a respeito dos sentidos de nosso processo de ensino e
aprendizagem, perpassando por todas as questões – o que, infelizmente, não se realizou. Um
dos principais motivos para isso foi a dificuldade de escuta de cada estudante em um ambiente
que permaneceu bastante agitado e disperso.

1.3.2 Descrição da Assembleia
Sigamos, entretanto, com a descrição do dia da assembleia de classe propriamente dita.
Naquele dia, após dispormos as cadeiras e mesas da sala de aula em círculo, conversamos
sobre as possíveis definições e os possíveis sentidos de uma assembleia. Para tanto, apresentei
algumas imagens que expunham reuniões deliberativas de grêmios estudantis, sindicatos
profissionais, reuniões parlamentares em órgãos políticos oficiais e, ainda, agrupamentos de
cidadãos comuns com fins deliberativos – por exemplo, reuniões “de condomínio”, reuniões
comunitárias. Em seguida, expus os motivos e as finalidades de minha escolha em propor
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aquela assembleia e, na sequência, apresentei uma pauta de discussão no quadro, aberta a
sugestões.
Basicamente, a proposta era a de trabalharmos, naquele e em outros encontros, três
pontos centrais de discussão: o primeiro consistiria, como já dito, em uma reflexão coletiva
acerca das referidas questões problematizadoras lançadas aos estudantes na aula anterior; o
segundo giraria em torno da avaliação coletiva dos aspectos “positivos” e “negativos” do
bimestre anterior em termos de convivência e aprendizado; o terceiro buscaria construir
acordos coletivos para uma convivência um pouco mais empática e solidária ao longo do
próximo bimestre.

1.3.3 Descrição do “Material de acordos coletivos”
No que se refere a esse terceiro ponto, após conversarmos um pouco – principalmente
a respeito da responsabilidade de cada um para perceber e colaborar com as dinâmicas
vivenciadas cotidianamente pelo grupo –, nas aulas que se seguiram, elaborei e entreguei aos
estudantes um material impresso com uma proposta inicial de acordos e combinados,
convidando-os a lerem e a fazerem suas sugestões sobre o mesmo.
Inspirado em meus estudos pessoais sobre diálogos e resoluções de conflito, tal
“Material de acordos coletivos” (APÊNDICE C) era, em síntese, constituído pelos seguintes
aspectos: 1) proposta de direitos e deveres da professora e dos alunos, claramente abertos a
sugestões de mudanças e fundamentalmente pautados na busca por um equilíbrio entre, de um
lado, maior liberdade possibilitada por aulas mais dinâmicas, criativas e sensíveis aos desejos
pessoais dos estudantes; de outro lado, maior colaboração de cada um para lidar com tais
experiências; 2) estímulo à reflexão em torno de valores como a autonomia, a
autorresponsabilidade, o espírito coletivo, a cooperação e a solidariedade; 3) proposta de
realização de um “Conselho de Alunos” que, sob minha supervisão, discutiria o que poderia
ser feito com os estudantes que estivessem rompendo com os acordos coletivos; 4)
explicitação de minha constante abertura para o diálogo, que consistia tanto na possibilidade
de convocação de novas assembleias quanto na disposição pessoal para a escuta dos
estudantes, de forma direta ou via caixa de sugestões disponível na biblioteca; 5) estímulo à
autoavaliação a ser realizada por cada um dos estudantes com base em um roteiro por mim
elaborado – avaliação esta que tomaria parte considerável na distribuição de pontos do
semestre.
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É certo – e não poderia ocorrer de outro modo, dada a impossibilidade da neutralidade
de um processo educativo – que naquele material encontravam-se implícitos anseios e valores
morais, políticos e ideológicos pessoais, ainda que de forma não consciente e não deliberada.
Importante ponderar que, hoje, reconheço que o ideal não seria entregar, de forma unilateral,
um material já elaborado aos alunos – ainda que isso ocorresse apenas em um primeiro
momento e ainda que o mesmo estivesse aberto a alterações. No entanto, vê-se que as
condições não eram favoráveis para uma ampla discussão coletiva de construção de acordos
éticos a partir de uma “estaca zero”.

1.3.4 Novos desafios inerentes às experiências de diálogo
A realização das assembleias não se mostrou nada fácil. Em primeiro lugar, há que se
que se considerar a minha pouca experiência, como professora recente, para conduzir essas
novas proposições com a maior das seguranças. Nesse sentido, se a lida com as metodologias
mais tradicionais já era um desafio para mim, mais desafiadora ainda se fazia a lida com
experiências pouco usuais. Em segundo lugar, um dos maiores obstáculos continuou sendo a
dificuldade de lidar com a “agitação” e “dispersão” dos alunos, mesmo durante a própria
assembleia, que buscava meios de amenizá-las pela via do diálogo, e não da coerção. Esse
fato é perfeitamente compreensível se considerarmos que os estímulos à escuta e ao diálogo
provavelmente se mostraram escassos ao longo da trajetória discente desses sujeitos nas
instituições educativas pelas quais passaram. Dito de outro modo, se esses estudantes, durante
as suas vidas escolares, foram condicionados a obedecerem passivamente, tornava-se difícil
que tal disposição para a participação e para o diálogo democrático lhes fossem exigidas
naquele momento.
Nesse contexto, portanto, a pretensa expectativa que eu havia construído em torno das
estratégias de aproximação e envolvimento dos estudantes não encontrou plenas condições
para acontecer. Somada ao “caos” durante a assembleia, a primeira experiência de realização
de uma autoavaliação crítica ocorreu de forma bastante modesta por parte dos estudantes. Já a
contribuição com sugestões ao material de acordos coletivos e à “caixa de sugestões”
dispostas na biblioteca não se efetivou por parte dos mesmos. Ademais, a proposta
anteriormente citada de realização do “conselho de alunos” permaneceu apenas como uma
ideia no papel, não chegando a ser concretizada por mim, que, tendo em vista os desafios
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inerentes às primeiras experiências, ainda não me sentia confiante para avançar com passos
ainda mais ousados.
Somado a isso, cabe ressaltar ainda meu desgaste pessoal em realizar aquilo de forma
isolada, já que, por ter partido de uma necessidade individual, não solicitei apoio de outros
professores ou da supervisão para realizar tal experiência, até mesmo, mais uma vez, por
ainda não ter total segurança com relação à mesma. Aqui cabe pontuar brevemente uma
situação curiosa: durante um dos encontros em que ocorria a nossa assembleia, uma das
professoras da escola bateu na porta e reclamou do excesso de barulho de nosso grupo, que
estava atrapalhando a sua aula na sala ao lado, pedindo licença para “ralhar” com os alunos.
Eu informei que estávamos em um necessário processo de diálogo e ela se retirou, pedindo
discretas desculpas por qualquer indelicadeza. A respeito da relação com a supervisão, ao
comunicar-lhe posteriormente a realização dessa experiência em relatórios e pareceres, fui
notificada que deveria priorizar seguir o trabalho com o conteúdo previsto, sem que houvesse
grandes defasagens com relação à outra turma de oitavo ano sob responsabilidade de outra
professora de Arte, buscando, assim, que ambas as turmas pudessem caminhar juntas, no
mesmo ritmo e da mesma forma.
Nesse sentido, aos poucos fui percebendo que também se fazia necessário tecer novos
acordos com o corpo docente, pedagógico e administrativo, já que estávamos, eu e os alunos,
experimentando outros códigos de convivência, outros critérios de atribuição de valores a
posturas e atitudes, outros formatos de avaliação. Essa negociação com os demais sujeitos da
instituição mostrava-se viável ora em maior grau, ora em menor grau. No entanto, o cotidiano
foi aos poucos demonstrando que essa negociação constante, na prática, fazia-se bastante
trabalhosa e desgastante para uma única docente – ainda sem muita segurança de suas novas
escolhas – disposta a “nadar contra a corrente” das práticas escolares tradicionais.
Hoje percebo que os maiores obstáculos não eram aqueles representados pela
dificuldade de acordo ou diálogo com os sujeitos dispostos em cargos hierárquicos superiores
ao meu na própria escola. No mais profundo, o que nos traziam limites eram os próprios
engessamentos do sistema educativo em larga escala, condicionadores de formatos,
metodologias e prazos. Nesse contexto, a cobrança pela prioridade dos resultados em
detrimento da qualidade dos processos, prevista para a grande maioria das instituições
educativas, era ainda maior para tal “escola-modelo”.
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Ainda no que diz respeito à recepção de tais experiências de diálogo pelos sujeitos
escolares, cabe pontuar que, em momentos posteriores, após alguns embates e negociações, a
diretora daquela instituição, recém-empossada no cargo, demonstrou certa abertura para que
eu as compartilhasse com outros professores em reuniões administrativas e pedagógicas.
Achei bastante válida essa abertura, no entanto, percebi minha insegurança para defender o
assunto com propriedade nessa empreitada. Sentia já naquele momento a necessidade de
ampliar e amadurecer minhas reflexões pessoais – o que, de certa forma, tenho feito no
mestrado – acerca da viabilidade de tais práticas e questionamentos em meio ao sistema
educacional vigente.

1.4 Experiências de diálogo com as turmas de segundo ano do Ensino Médio em 2014 e
2015
Os anos seguintes, 2014 e 2015, me aguardariam com experiências de maior
tranquilidade. Devido ao posto de professora concursada, tive a oportunidade de escolher, em
primeira mão, as turmas com as quais desejaria trabalhar no ano que se iniciava. Assim,
passei a trabalhar exclusivamente com as quatro turmas do segundo ano do Ensino Médio em
dois horários seguidos com cada uma delas. O trabalho com essa faixa etária mostrou-se
menos desafiador para mim, tornando possível construir acordos e desenvolver a mútua escuta
com maior facilidade.
Mesmo que os desafios se apresentassem amenizados, foram mantidas as propostas de
afeto, empatia, diálogo e participação com as turmas do segundo ano do Ensino Médio com as
quais trabalharia naqueles anos. Nesse sentido, nos primeiros encontros, além de utilizar
novamente a já mencionada atividade com os Cartões Postais de Autoapresentação, optei por
experimentar um dispositivo de diálogo adaptado das já mencionadas “Questões
Problematizadoras” (APÊNDICE B) utilizadas na Assembleia do ano anterior com a turma do
oitavo ano. No entanto, dessas questões, selecionei apenas dez (APÊNDICE D) cujo foco era
estimular nos estudantes uma reflexão específica sobre os possíveis sentidos em torno da
aprendizagem da Arte na escola, no intuito de evitar uma espécie de relação mecânica e vazia
de significações dos educandos com relação a essa área de conhecimento.
Essa experiência ocorreu da seguinte forma: as dez questões a que me referi foram
impressas e recortadas em pequenas tiras de papéis coloridos (APÊNDICE D) e identificadas
por suas respectivas numerações. Um dia antes da primeira aula do ano, com o intuito de
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realizar uma dinâmica de aula criativa, colei cada tira embaixo da mesa de cada aluno, de
forma que, como uma surpresa, pudessem “descobrir” a pergunta que ficariam encarregados
de responder. Aqueles alunos que tivessem tirado a pergunta com a mesma numeração se
ajuntariam e, então, discutiriam em grupo aquela determinada questão. Assim, ao final da
aula, após as discussões serem realizadas em pequenos grupos – dez no total –, abriríamos a
discussão em torno dos sentidos da aprendizagem da Arte para toda a turma, compartilhando
os pontos sistematizados a partir dos debates já realizados, buscando sempre estabelecer
pontes entre a aprendizagem da Arte e a realidade concreta daqueles educandos.
Tal discussão final foi bastante proveitosa e ocorreu de forma mais tranquila e
organizada do que na experiência de 2013. Nesse contexto, percebi que alguns preconceitos e
resistências de alguns estudantes com relação ao conteúdo de Arte – tais como a
desvalorização dessa área de conhecimento em detrimento das outras disciplinas ou a crença
de que ela não “serve para nada” – puderam ser transformados no decorrer do debate. Essa
transformação foi possível tanto a partir da exposição dos pontos de vista afirmativos dos
próprios colegas, quanto a partir de minhas próprias argumentações, enquanto educadora, em
torno das potencialidades e da importância da referida área de conhecimento, com suas
contribuições singulares e significativas para a formação integral dos sujeitos.
Importante registrar também que, nessa conversa inicial com as turmas, expus aos
alunos, ainda que de forma não tão aprofundada, minha abertura para o diálogo constante,
meu estímulo a uma postura crítica questionadora e participativa por parte dos estudantes e,
ainda, minha expectativa para uma colaboração mútua entre nós. Ao fim do primeiro
semestre, realizaríamos uma Assembleia propriamente dita, com as mesmas intencionalidades
daquela realizada no ano anterior. No entanto, diferentemente de 2013, optei por não trabalhar
com as “Questões Problematizadoras” em torno da lógica estrutural da instituição escolar,
muito em função do desafio que isso representava.
Da mesma forma, também “estanquei” minha ousadia para realizar o “Conselho de
Alunos” e a “Autoavaliação” que havia pensado para o ano anterior. Esta última, ao invés de
corresponder, como no ano anterior, a um valor concreto a ser incorporado à pontuação total
do bimestre, transformou-se em uma questão integrante da avaliação escrita prevista pela
escola como obrigatória aos alunos do Ensino Médio. Assim, ao responder a essa questão, os
alunos eram solicitados a realizar uma autoanálise no que se refere à colaboração com o
coletivo e ao aprendizado do conteúdo de Arte. Eram convidados, também, a fazer uma
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análise crítica das propostas pedagógicas realizadas por mim durante as aulas de Arte,
buscando utilizar argumentos em defesa de seu ponto de vista.
Insistindo na tentativa de construção de acordos coletivos por meio das Assembleias
com as turmas do Ensino Médio, em 2014 experimentei organizar uma votação dos temas de
maior interesse por parte dos alunos, apresentando aos mesmos um “Diagrama de Conteúdos
Possíveis” (APÊNDICE E) a serem trabalhados no segundo semestre. A despeito das “boas
intenções” dessa prática, mal sabia eu que me colocava em uma situação delicada: como cada
uma das turmas havia votado em um tema específico, precisei despender grandes esforços
para trabalhar simultaneamente com conteúdos diferentes, esforçando-me ainda para
estabelecer pontes com os parâmetros curriculares oficiais, o que me trazia alguns desafios
práticos.
Logo, na Assembleia de 2015, refletindo posteriormente sobre as dificuldades de tal
escolha, optei por anunciar o mesmo Diagrama de Conteúdos Possíveis não como um
dispositivo de votação a ser seguido à risca, mas como um recurso de levantamento de
interesses que seriam considerados por mim no planejamento dos próximos bimestres e que,
obviamente, deveriam ser realizados dentro das condições objetivas possíveis. Em síntese:
fazer democracia realmente não é algo fácil, seja em larga como em pequena escala, como é o
caso do interior de uma sala de aula.
Tal como o debate do início do ano com as referidas turmas de segundo ano, cabe
registrar que, se comparadas à primeira experiência de 2013, as Assembleias de 2014 e 2015
também fluíram com menos “obstáculos”, de forma que a dinâmica das falas pôde ser mais
respeitada e menos conturbada com “atravessamentos” paralelos, variando o grau de
dificuldade, é claro, de acordo com o perfil específico de cada turma.

1.5 Avanços e conquistas decorrentes de minhas proposições como educadora
Mesmo diante das dificuldades relacionadas à realização das assembleias, considero
que elas tenham sido experiências válidas. Aos poucos fui percebendo, na convivência diária,
singelas melhorias em minha relação com os alunos, pequenos avanços em suas
demonstrações de autonomia e autorresponsabilidade nos processos de aprendizagem e
sociabilidade, e, ainda, maior colaboração dos mesmos em propostas pedagógicas
alternativas. Exemplos disso se expressam no êxito de algumas atividades realizadas fora da
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sala de aula e até mesmo em ambientes externos à escola, como foi o caso de outras
experiências críticas e criativas que já foram vivenciadas em parques e espaços culturais de
Belo Horizonte.
Para além disso, o ano de 2015 foi marcado por um grande feito: a conquista de um
espaço físico para abarcar a Sala de Artes Visuais daquela escola. Mediante a escrita de um
projeto submetido à direção e após algumas argumentações de minha parte em reuniões de
colegiado daquela instituição, obtive resposta positiva para a liberação de uma espécie de
sala-depósito de objetos, com pias e torneiras, na nova Sala de Artes Visuais. A conquista
daquele espaço foi motivo de muita celebração de minha parte e dos demais professores de
Arte da escola, bem como da equipe do PIBID que me acompanhava3. Esse fato acrescentaria
mais um quesito de qualidade à realização das aulas e para a exploração das potencialidades
das vivências artísticas naquela instituição.
Somando-se esforços e doações de diversos indivíduos, dentre eles professores, alunos
e a equipe do PIBID, fomos aos poucos equipando o novo espaço de nossas aulas, que, antes,
encontrava-se vazio. Assim, recebemos doações de escaninhos, estantes e de alguns materiais
artísticos que se somaram aos que a escola já nos oferecia. Com um pouco de improviso e
criatividade, um dos professores de Arte reciclou diversas carteiras escolares em desuso que
estavam descartadas em um canto da escola, unificando-as e transformando-as em uma grande
mesa central a ser usada para a feitura dos trabalhos pelos alunos.
Penso ser relevante mencionar neste relato a consolidação desse espaço da Sala de
Artes Visuais, já que a mesma se constituiu como o desdobramento da identificação de uma
lacuna específica – a ausência de um espaço ideal para se trabalhar com as potencialidades
educativas da criação artística – seguida de um esforço coletivo para a sua conquista e
permanência. Além disso, a própria Sala pretendeu ser uma plataforma para fomentar o
diálogo, bem como a participação, a autorresponsabilidade e a autonomia crítica dos
educandos. Nesse sentido, mediante a feitura de cartazes (APÊNDICE F) e por meio de avisos

3

Durante os anos de 2014 e 2015, passei a atuar como professora supervisora vinculada ao PIBID da Faculdade
de Educação da UFMG, recebendo a presença de bolsistas estudantes do curso de graduação em Licenciatura em
Artes Visuais. “O PIBID é uma ação da Política Nacional de Formação de Professores do Ministério da
Educação (MEC) que visa proporcionar aos discentes na primeira metade do curso de licenciatura uma
aproximação prática com o cotidiano das escolas públicas de educação básica e com o contexto em que elas
estão inseridas. O programa concede bolsas a alunos de licenciatura participantes de projetos de iniciação à
docência desenvolvidos por Instituições de Educação Superior (IES) em parceria com as redes de ensino”. Cf.:
<http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid>. Acesso em: 18 jul. 2018.
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pessoais em cada uma das salas, toda a comunidade escolar foi notificada sobre a existência
do novo espaço e convidada a colaborar com a sua construção.
Outra forma de estímulo à participação e ao espírito de coletividade consistia na
constante solicitação para que os alunos auxiliassem no cuidado e na organização dos espaços
e materiais, mantendo-se atentos à dinâmica geral das atividades realizadas naquele local.
Pouco a pouco os estudantes demonstraram suas identificações afetivas com a Sala de Arte,
que ficava aberta à presença deles durante o “recreio” e que acolhia em suas paredes e varais
internos, desenhos e poesias feitas por eles próprios. Assim, aquele local foi aos poucos
adquirindo uma atmosfera livre, criativa, afetiva e artisticamente inspiradora.

1.6 Encerramento do vínculo com a Escola e Ingresso no mestrado em Educação
Conforme se torna evidente neste relato, minha trajetória docente foi marcada por
inquietações e incompatibilidades em relação a determinados aspectos dos modos de
funcionamento das instituições escolares nas quais trabalhei, tais como o engessamento de
suas estruturas; o sucateamento e a precariedade das condições de trabalho; a reprodução de
práticas docentes e discentes consideradas por mim indesejáveis, bem como as dificuldades
postas à realização de inovações e experimentações por parte dos sujeitos que o vivenciam.
Por outro lado, meu percurso foi também permeado pela busca de alternativas aos formatos
preestabelecidos. Nesse contexto, ainda que naquela época minhas críticas e inquietações
fossem bastante genéricas e pautadas em reflexões pouco rigorosas, todo o período de minha
atuação docente foi acompanhado pela sensação de que eram possíveis outros modos de
pensar a educação.
Ao final do ano de 2015, o ápice de tais inquietações me levou, assim, a uma espécie
de impasse, não apenas profissional como também existencial. Como um primeiro marco
desse contexto, fui tomada aos poucos pela descrença nas promessas humanistas anunciadas
pelos tradicionais discursos educativos. No mais profundo, eu percebia que – para além do
trabalho com os conteúdos e por mais “progressistas” que eles anunciassem ser – havia uma
efetiva perpetuação de uma postura passiva e acrítica por parte de estudantes e professores.
Somada a isso, tornava-se cada vez maior a necessidade de aprofundar criticamente as
reflexões em torno de minhas maneiras de atuação na escola, o que me levou a considerar a
possibilidade de realizar um mestrado em Educação.
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Cito ainda, como outro marco desse período, um verdadeiro cansaço decorrente de
meu intenso envolvimento com as atividades e demandas do universo escolar. Pelo fato de
não desejar e não conseguir agir de forma meramente funcional, eu me esforçava para que
todas as propostas educativas fossem imbuídas de sentidos significativos, o que nem sempre
se constituía como o caminho mais fácil ou mais assertivo.
Nesse contexto, impelida pela busca uma coerência interna e imbuída de certa
radicalidade, fiz a opção, não sem profundos dilemas, de encerrar meu vínculo com a Escola
Pedro II no início de 2016. A partir de então, passei a direcionar meus esforços para a
realização do mestrado, norteada pelo desejo de refletir de forma mais profunda sobre minha
prática – inclusive estando disposta a reformular velhas visões, preconceitos ou ingenuidades
– e de pensar novos modos de atuação como educadora, quiçá novamente no contexto escola
pública.
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2. AS CONTRIBUIÇÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS DA
FENOMENOLOGIA

- Disparate, já não há ilhas desconhecidas!
- Quem foi que te disse, rei, que não há ilhas desconhecidas? […]
- E que ilha desconhecida é essa que queres ir à procura?
- Se eu te pudesse dizer, então não seria desconhecida.
(SARAMAGO, 1999, p. 16)

Situa-se a presente pesquisa no campo da abordagem qualitativa em meio ao qual
seguirei um percurso metodológico orientado pela perspectiva da Fenomenologia. AlvesMazotti e Gewandsznajder (1999) apontam que, ainda que haja uma grande variedade de
considerações teóricas e metodológicas acerca das pesquisas qualitativas, sua principal
característica é o fato de que estas “seguem a tradição ‘compreensiva’ ou interpretativa” (p.
131) como contraponto à atitude de quantificação da realidade. Outro aspecto marcante é a
sua orientação para o processo e não para o resultado. A esse respeito, Moreira afirma que
“[...] o pesquisador trabalha com situações complexas, que não permitem a definição exata e a
priori dos caminhos que a pesquisa irá seguir” (2004, p. 57).
Salienta-se ainda o fato de que, nessa modalidade, o pesquisador se configura como o
principal instrumento de investigação (ALVES-MAZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 1999, p.
132), dado seu intrínseco envolvimento com o contexto abordado. Desse modo, longe de
assumir a neutralidade de sua visão pessoal acerca do mundo, o pesquisador não somente
exerce influência sobre a situação de pesquisa, como também é por ela influenciado
(MOREIRA, 2004, p. 57) – ainda que possa empreender um esforço de suspender
parcialmente seus “pré-juízos” e “pré-conceitos” sobre a mesma.
A Fenomenologia, por sua vez, em lugar de ser considerada como doutrina ou
conjunto fechado de apontamentos, é antes compreendida como um estilo, um movimento de
pensamento (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 20). De acordo com Oliveira, “ao invés, portanto,
de apreendê-la como uma rígida construção metafísica, presa num sistema fixo de ideias,
Merleau-Ponty propõe apresentar-nos a Fenomenologia como um vivo e dinâmico exercício
filosófico [...]” (2006, p. 141). Capalbo reforça que “[...] o método fenomenológico está em
relação direta com determinada temática” (CAPALBO, 2008, p. 139). Nesse sentido,
conforme sugere o autor francês, a relação de cada filósofo e de cada cientista com a
Fenomenologia será menos a busca por encontrar uma filosofia nova do que o desejo de
reconhecer, nela, aquilo que dela já se esperava (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 2). Talvez
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seja esse o sentido de dizer que “é em nós mesmos que encontramos a unidade da
Fenomenologia e seu verdadeiro sentido”, ou ainda, que “a Fenomenologia só é acessível a
um método fenomenológico” (1999, p. 2) ancorado em nossas próprias e singulares
experiências e intencionalidades.
Por essa via de entendimento, proponho, no presente trabalho, a utilização dos temas e
dos procedimentos fenomenológicos como versáteis instrumentos a serem manejados em
função das questões específicas dessa pesquisa – emergentes, como se sabe, da experiência
vivida. Nesse sentido, sublinho a proposta metodológica desta dissertação: de forma sintética,
ela consiste em uma reflexão fenomenológica decorrente de meu retorno ao vivido em âmbito
individual (minha própria experiência docente) e intersubjetivo (meu diálogo estabelecido
com a experiência docente de dois arte-educadores da rede pública paulista). Cabe ainda
reiterar que, para além do viés fenomenológico, o corpo total desta dissertação pode ser
concebido como uma narrativa de si (BUTLER, 2015) que procuro realizar enquanto
educadora.
Antes de aprofundar a apresentação e a justificativa de minhas escolhas
metodológicas, considero importante compreender, em linhas gerais, o lugar histórico e
epistemológico habitado pelas proposições fenomenológicas no campo científico e filosófico.
Nesse panorama, a Fenomenologia irá emergir como um contraponto a determinadas
correntes de pensamento da chamada Modernidade, tal como concebida por Santos (2008), a
ser sucintamente analisada a seguir. Pontuarei, na sequência, a forma com que Merleau-Ponty
(1999) se apropriou dos fundamentos de seu precursor Husserl para caracterizar, com base na
revisão crítica de alguns, as peculiaridades de sua Fenomenologia Existencial. Por fim,
ancorada principalmente em Merleau-Ponty, buscarei tecer articulações entre esse campo
epistemológico mais amplo e os percursos metodológicos específicos desta pesquisa.

2.1 Breve análise do contexto histórico-epistemológico de emergência da Fenomenologia
Conforme Santos (2008) elucida, a Revolução Científica do século XVI introduz o
modelo da racionalidade moderna, marcada principalmente pelo desenvolvimento das
Ciências Naturais. Nessa seara, Copérnico, Galileu, Newton e Kepler configuram-se como os
principais expoentes, enquanto que, no campo da Filosofia, ressaltavam-se os nomes de
Descartes e Bacon (2008, p. 21-22). Quer se trate de âmbito científico ou filosófico, há uma
ambição comum a todos esses protagonistas, qual seja, a de uma deliberada ruptura com o
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saber aristotélico e medieval ainda dominante. Essa ruptura, pontua Santos, encontrará suas
bases não apenas na crença de uma melhor observação dos fatos a ser operada pela nova
ciência, como também na pretensa negação de todas as formas precedentes de dogmatismo e
autoridade (2008, p. 23-24).
É dessa ambiência moderna que se verá despontar uma atitude de desconfiança
sistemática da ciência em relação às evidências da experiência imediata (2008, p. 24). A esse
respeito, Larrosa complementa que, tal como a filosofia clássica, a ciência moderna atribuiu à
experiência o posto de um modo de conhecimento inferior: em alguns casos entendido como
mero ponto de partida, em outros, visto como um efetivo obstáculo a ser superado pelo
verdadeiro conhecimento, pela verdadeira ciência (2016, p. 39). Por essa perspectiva, a
experiência atrelada à concretude do mundo e da vida é algo cuja complexidade deve ser
reduzida em nome da inteligibilidade científica e filosófica. Na direção de tal esquematização
simplificadora, a ciência moderna encontrará nas ideias matemáticas os seus pilares de
investigação e análise (SANTOS, 2008, p. 27), operando assim uma fragmentação arbitrária
da realidade em nome do rigor. Dessa forma, no contexto moderno,
A razão tem que ser pura, tem de produzir ideias claras e distintas, e a
experiência é sempre impura, confusa, muito ligada ao tempo, à fugacidade e à
mutabilidade do tempo, muito ligada a situações concretas, particulares, contextuais,
muito ligada ao nosso corpo, a nossas paixões, a nossos amores e a nossos ódios. [...]
Na ciência moderna o que ocorre com a experiência é que ela é objetivada,
homogeneizada, controlada, calculada, fabricada, convertida em experimento. A
ciência captura a experiência e a constrói, a elabora e a expõe segundo seu ponto de
vista, desde um ponto de vista objetivo, com pretensões de universalidade.
(LARROSA, 2016, p. 39)

Nesse sentido, se conhecer significa quantificar (SANTOS, 2008, p. 27), tudo aquilo
que não é quantificável torna-se cientificamente irrelevante (p. 28), logo, deslegitimado pelo
modelo de racionalismo vigente. Temos, assim, como desdobramentos dessa precaução
moderna com relação à experiência não quantificável, o fortalecimento notadamente
cartesiano das dicotomias, já instituídas em tempos remotos por Platão (PEIXOTO, 2014, p.
316), expressas nas supostas hierarquias do inteligível sobre o sensível, da mente sobre o
corpo, do conhecimento científico sobre o conhecimento do senso comum, da teoria sobre a
prática, bem como na hierarquia da pessoa humana sobre o mundo e a natureza, representada
pelo tradicional dualismo entre sujeito e objeto. Duarte Jr. (2000) assim sintetiza:
Descartes, com seu método da dúvida sistemática, coloca sob suspeita as
verdades até ali estabelecidas e separa a relação homem/mundo em dois polos
distintos, o do sujeito que investiga e o do objeto que se deixa investigar, bem como
restringe o saber confiável àquele passível de ser expresso em números, reduzindo a
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natureza e as coisas do mundo à extensão, isto é, à sua dimensão mensurável. (2008,
p. 47-48)

De acordo com Santos (2008), é nesse cenário que a ordem e a estabilidade do mundo
irão se consolidar como pré-condições bastante favoráveis para seu domínio, sua
transformação tecnológica e sua exploração – expressão maior da prepotente ideia de
supremacia do sujeito com relação ao objeto. Eis o contexto ideal para a emergência da
“grande hipótese universal da época moderna”: o determinismo mecanicista, que veio a se
constituir como “um dos principais pilares da ideia de progresso, que ganha corpo no
pensamento europeu a partir do século XVIII e que é o grande sinal intelectual da ascensão da
burguesia” (2008, p. 31).
Na visão mecanicista, a explicação causal da realidade irá se constituir como uma
atitude mais importante do que propriamente a sua compreensão, ao mesmo tempo em que o
conhecimento do mundo assumirá assumia um teor utilitário e funcional. Não se restringindo
às fronteiras da ciência, tal caráter se estenderá ao âmbito da compreensão do homem e do
mundo, concebendo o primeiro como uma espécie de “corpo objeto” (PEIXOTO, 2014, p.
316) que atuaria como engrenagem de um “mundo-máquina” (SANTOS, 2008, p. 31).
Consolida-se assim, no século XIX, o Positivismo, cujas fundamentações teóricofilosóficas encontrarão importantes pilares em Auguste Comte e John Stuart Mill
(MOREIRA, 2004, p. 45). Pelos princípios dessa teoria, “o homem é visto como um
organismo cujo funcionamento pode ser analisado em termos de papéis sociais e desempenho
de funções, ou como um mecanismo de tipo biopsíquico, entendido como soma de partes,
soma de órgãos”, pontua Capalbo (2008, p. 119).
No âmbito da pesquisa científica, configurar-se-iam como tendências positivistas, por
exemplo, escolhas metodológicas que atribuam à realidade pressupostos como o da ordem, da
estabilidade, da repetição, da previsão e da generalização (SANTOS, 2008, p. 29-30),
privilegiando a mensuração e o cálculo como instrumentos para a viabilidade de um pretenso
conhecimento exato, bem como trabalhando com hipóteses e verificações (MARTINS;
BICUDO, 1983, p. 9). Ainda conforme Martins e Bicudo, o paradigma positivista pauta-se em
uma atitude de idealização, isto é, em uma atitude que “[...] envolve a abstração das
imperfeições percebidas nos dados do mundo sensível e a generalização daquilo que esses
dados possam apresentar de comum” (1983, p. 9).
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Tendo servido por muito tempo ao campo das Ciências Naturais, o paradigma
positivista foi aos poucos demonstrando “sintomas de limitação e esgotamento em sua
capacidade explicativa em face das situações vividas, das transformações sociais e das
necessidades crescentes de produzir ações sociais de transformação” (CAPALBO, 2008, 119).
Temos, assim, o pano de fundo para a emergência das reivindicações de um estatuto próprio
para as Ciências Humanas (SANTOS, 2008, p. 34), cujos anseios consistiam em buscar meios
mais apropriados para lidar qualitativamente com a complexidade dos processos subjetivos e
intersubjetivos que marcam o campo das relações humanas.
Inserida nesse amplo movimento de transição de paradigmas (SANTOS, 2008), a
Fenomenologia, fundada por Husserl na Alemanha do início do século XX (CAPALBO,
2008, p. 9), despontará tanto no campo da filosofia como no campo da ciência com
importantes e singulares proposições epistemológicas. Sobre isso, Aranha e Martins (2003)
apontam que,
à crença na possibilidade de um conhecimento científico cada vez mais neutro, mais
despojado de subjetividade, a Fenomenologia contrapõe a retomada da humanização
da ciência, estabelecendo nova relação entre sujeito e objeto, ser humano e mundo,
polos inseparáveis. (2003, p. 150)

Na visão de Braga e Thevenaz (2017, p. 247), o caminho traçado por Husserl
possibilitou que diversos outros filósofos seguissem rumo à mesma e ampla direção da
Fenomenologia, revendo-a e adaptando-a por meio de contribuições específicas e, ao mesmo
tempo, mantendo sua unidade – como é o caso de Scheler, Heiddegger, Sartre e MerleauPonty. No entanto, em todas as suas variações, ela se preocupará em “descrever os modos
pelos quais meu corpo, a existência dos outros, a existência do mundo, aparecem em minha
experiência”. (CAPALBO, 2008, p. 39).
Abordarei a seguir algumas proposições da Fenomenologia Existencial de MerleauPonty, eleita como um dos principais eixos teórico-metodológicos norteadores desta pesquisa.

2.2 A Fenomenologia Existencial de Merleau-Ponty
Filósofo de origem francesa nascido na primeira década do século XX, Maurice
Merleau-Ponty irá elaborar sua teoria fenomenológica apropriando-se criticamente dos
apontamentos Husserlianos, bem como avançando um pouco mais com relação a seu
precursor.
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Corroborando com Husserl na superação da dualidade entre sujeito (para si) e objeto
(em si), Merleau-Ponty nos dá a ver, em sua grande obra de 1945, Fenomenologia da
Percepção (1999), as suas peculiares definições acerca do corpo e do mundo – instâncias
correlativas e inseparáveis. Longe de se identificar com as concepções dicotômicas e
mecanicistas típicas do Positivismo, nessa obra, o corpo nos é apresentado em sua totalidade.
Nas palavras de Santos, “[...] para além da estrutura orgânica, [o corpo] compreende
toda uma complexidade que envolve o sentir, o perceber, o pensar e o agir dos indivíduos,
revelando a intencionalidade de suas ações [...]” (2014, p. 169). É por essa vertente que
Merleau-Ponty nos expõe sua interessante visão do corpo como uma obra de arte,
configurando-se como um “nó de significações vivas” (1999, p. 210).
Prosseguindo com suas metáforas, o filósofo assinala ainda que “ser corpo é estar
atado a um certo mundo” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 205) tal qual o “coração no
organismo” (p. 271). Nessa direção, mais apropriado que afirmar que “temos um corpo” seria
afirmar que “somos corpo” (p. 271), o que equivale a dizer que somos consciências
encarnadas nos corpos. Como em Husserl, a consciência em Merleau-Ponty não é vista como
substância ou coisa (res) – como queria Descartes –, mas é sempre “consciência de” alguma
coisa, o que marca o caráter de sua intencionalidade. No entanto, para Ponty, não há
consciência absoluta, distante, constituída como um puro “olhar de sobrevoo” separado do
mundo (OLIVEIRA, 2006, p. 155). Há, sim, como dito, uma consciência que o habita, que
coexiste com o mesmo. Nesse sentido, em consonância com o filósofo francês, o próprio
“sujeito”,
[...] ao invés de transparente a si mesmo, desencarnado, fora do tempo e do espaço,
apresenta-se originariamente como ser-no-mundo, situado nele através do corpo; o
que o fixa numa relação intransponível com o tempo e o espaço, dando-lhe a
espessura e a opacidade que turva a transparência que a reflexão outorgava.
(OLIVEIRA, 2006, p. 152, grifos meus)

A racionalidade fenomenológica encontrará, assim, seu solo fértil no campo irrefletido
da experiência vivida, precisamente nas relações estabelecidas entre nós, seres vivos e
senscientes (OLIVEIRA, 2006, p. 146), com a natureza, com a história e com os outros
corpos. Nesse ato, de forma coerente com o que argumentamos até aqui, a conexão com os
outros não se dá por meio de duas consciências isoladas e “interiores”, mas mediante a
exposição de nossos “exteriores” uns aos outros. Por essa via de compreensão, podemos
afirmar que, com efeito, a intersubjetividade sempre ocorre na intercorporeidade. Assim,
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se o outro é verdadeiramente para si para além de seu ser para mim, e se nós somos
um para o outro e não um e outro para Deus, é preciso que apareçamos um ao outro,
é preciso que ele tenha e que eu tenha um exterior, e que exista, além da perspectiva
do Para Si — minha visão sobre mim e a visão do outro sobre ele mesmo —, uma
perspectiva do Para Outro — minha visão sobre o Outro e a visão do Outro sobre
mim. (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 8)

Nesse panorama, a percepção e a sensação serão importantes conceitos utilizados por
Merleau-Ponty para se referir a um conjunto integrado de sentidos por meio dos quais o
mundo, em comunhão comigo, se apresenta a mim. É desse modo que a percepção nos dá a
“própria coisa” (1999, p. 86), não nos oferecendo verdades, mas presenças (OLIVEIRA,
2006, p. 146).
De acordo com Nóbrega (2016, p. 34), “Merleau-Ponty irá, gradativamente,
aproximar-se e aprofundar o sentido psicanalítico dos afetos e das teorias da sexualidade”
como dimensões constitutivas de nossa corporeidade. Seguindo por esse viés, consideramos
ser possível afirmar que a experiência perceptiva se configura, amplamente, como uma
experiência sensível. Dizer isso é dizer que “[...] a sensação não é apenas um dado físico, mas
o sentido para mim, o modo como as coisas, as pessoas e as situações me afetam. Por isso, o
dado físico já aporta um sentido afetivo” (NÓBREGA, 2016, p. 33). Afinal, considerar o
sentir como algo destacado da afetividade significaria atribuir-lhe um caráter de “causalidade
estímulo-resposta” (2016, p. 34), o que certamente não condiz com os argumentos da
Fenomenologia.
Avancemos mais um pouco. Ao afirmar que “a verdadeira filosofia é reaprender a ver
o mundo” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 19), o teórico francês nos propõe o entendimento
de que o mundo, como o vemos, “[...] não é o que parece ser, porque aprendemos a vê-lo de
modo a escondê-lo como, originalmente, se mostra” (OLIVEIRA, 2006, p. 139). Por isso,
tanto na filosofia como na ciência, assumindo uma atitude contrastante com a da tradição
idealista ou empirista, precisaríamos reaprender a ver o mundo. Mas como? Um primeiro
passo seria operarmos a atitude, já anunciada por Husserl, de voltar às coisas mesmas, ou, nas
palavras do autor da Fenomenologia da Percepção, voltar ao mundo da vida, “[...] esse
mundo anterior ao conhecimento do qual o conhecimento sempre fala, e em relação ao qual
toda determinação científica é abstrata, significativa e dependente, como a geografia em
relação à paisagem [...]” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 4).
Por este viés, “[...] o mundo está ali antes de qualquer análise que eu possa fazer dele”
(1999, p. 5), e a reflexão radical, também já previamente mencionada por Husserl, “é
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consciência de sua própria dependência em relação a uma vida irrefletida que é sua situação
inicial, constante e final” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 11). Nessa direção, ao retornar ao
mundo da vida, caberia ao filósofo ou ao cientista a atitude de suspender seus juízos e “préconceitos” para descrever este mundo – o fenômeno – tal como é, com vistas a,
posteriormente, analisá-lo e compreendê-lo pela via da reflexão. Com efeito, tais atitudes de
suspensão e descrição constituem-se como os aspectos fundamentais da chamada redução
fenomenológica, a qual, para Merleau-Ponty, não deve ser a fórmula de uma filosofia idealista
– restrita apenas à operação de uma consciência transcendental, como previa Husserl –, mas
“a fórmula de uma filosofia existencial” (1999, p. 11, grifos meus) que considere, também,
nossa imanência ao mundo da vida.
Corroborando com Eugene Fink, Merleau-Ponty afirma que a melhor fórmula da
redução seria a admiração diante do mundo (1999, p. 10). Nesse sentido a redução seria, a um
só tempo, tanto a valorização da experiência vivida e descrita por um “eu natural”; quanto, de
outro lado, a superação de sua dimensão ingênua a ser operada criticamente pelo “eu
reflexivo” (ou fenomenológico, ou transcendental) em uma atitude de distanciamento.
Oliveira nos auxilia a compreender que, no ato de realização da redução merleau-pontyana,
[...] mais que deixar-se levar pela atitude natural, o filósofo precisa, antes, colocá-la
fora do jogo, tomando expressamente distância dela. Mas, cabe frisar sempre, este
distanciamento não nega a proximidade da atitude natural, ao contrário, é a maneira
de o filósofo tentar reconquistá-la. Merleau-Ponty é explícito em afirmar que a
atitude natural é o tema constante da filosofia. Contudo, como se encontra ingênua e
espontaneamente atrelada ao mundo, presa a ele de modo demasiadamente estreito,
torna-se necessário o recuo à atitude transcendental. É o artifício do filósofo, para
que ela se dê à descrição. (OLIVEIRA, 2006, p. 153-154)

Cabe mencionar ainda o caráter sempre incompleto da redução fenomenológica, posto que,
nela, a vida irrefletida – ou a dimensão do impensado – sempre escapará ao controle da
consciência e da vontade representativa (NÓBREGA, 2016, p. 30). Além disso, há que se
desconstruir a pretensão de uma total suspensão de juízos e de crenças pessoais, já que não
podemos neutralizar por inteiro nossas intencionalidades, tenhamos consciência delas ou não.
Em outras palavras, não existe olhar que seja completamente neutro, desinteressado e livre de
juízos e crenças.
Ao nos esclarecer a respeito da descrição, Merleau-Ponty afirma que ela deve procurar relatar
nossa experiência “[...] tal como ela é, e sem nenhuma deferência à sua gênese psicológica e
às explicações causais que o cientista, o historiador ou o sociólogo dela possam fornecer [...]”
(1999, p. 1). Dito de outro modo, “trata-se de descrever, não de explicar nem de analisar”
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(1999, p. 3). Mediante esse processo, pode-se dizer que as antigas essências ideais4 de
Husserl, trazidas do campo ideal da pura consciência para o campo da existência, passam a ser
concebidas pelo autor da Fenomenologia da Percepção não como fins em si, mas como os
meios que nos levarão ao conceito e à reflexão (1999, p. 11). Nesse sentido, até mesmo na
linguagem, concebida como ato de denominação e expressão “daquilo que as coisas querem
dizer”, as essências não devem estar separadas da existência, de modo que a descrição deve
trazer consigo “[...] as relações vivas da experiência, assim como a rede traz do fundo do mar
os peixes e as algas palpitantes” (1999, p. 12).
Se, de um lado, a experiência perceptiva – concebida como “trama emaranhada de corpo,
consciência, coisas e os outros” (OLIVEIRA, 2006, p. 158) – funda a reflexão filosófica ou
científica, esta, por sua vez, configura-se como uma retomada e uma elucidação da
experiência, manifestando-se “na própria expressão do que viu” (2006, p. 161). Nessa medida,
“é essencial à reflexão saber-se sempre retrospectiva e posterior ao irrefletido” (p. 159). Em
síntese, e com efeito para o trabalho reflexivo a ser realizado nesta pesquisa, sublinho que a
racionalidade ou reflexão fenomenológica, “[...] recolocada no mundo, revela a si mesma à
medida que revela o mundo” (p. 162, grifos meus).
Assim, diante de todas argumentações merleau-pontyanas, cabe sublinhar que não se trata,
aqui, de anular a importância do saber científico. Devemos, contudo, problematizar a sua
soberania. Nas palavras do filósofo francês,
Não podemos nos gabar, na ciência, de chegar, pelo exercício de uma inteligência
pura e não situada, a um objeto puro de todo traço humano, tal como Deus o veria.
Isto nada tira à necessidade da investigação científica; apenas combate o
dogmatismo de uma ciência que se tomaria por saber absoluto e total. Isto faz
simplesmente justiça a todos os elementos da experiência humana e, em particular, à
nossa percepção sensível. (MERLEAU-PONTY; MORÃO, 2003, p. 24-25).

Por fim, cabe aqui o convite de Merleau-Ponty para que busquemos aproximar a razão da
Arte, concebendo ambas como ações humanas que buscam não a representação, mas a
presença do mundo; não a decifração, mas a “realização de uma verdade” (1999, p. 19).

2.3 Aspectos teórico-metodológicos da Fenomenologia articulados às especificidades da
minha pesquisa
Tendo apresentado, nos tópicos anteriores, necessárias e gerais considerações teóricas em
torno da Fenomenologia, pretendo agora evidenciar as articulações desse campo de
4

Aquilo que, na visão de Husserl, é “intencionado por e na consciência” (BRAGA; THEVENAZ, 2017, p. 253).
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conhecimento às especificidades das situações vivenciais abarcadas por este trabalho, com
vistas a registrar um percurso metodológico. Tal percurso será sistematizado em quatro
tópicos:

I- Retorno e descrição do vivido em âmbito pessoal: escrita do memorial de minha
experiência docente (primeiro capítulo);
II- Retorno e descrição do vivido em âmbito intersubjetivo: realização e transcrição
das entrevistas com os arte-educadores de São Paulo;
III- Análise da descrição do vivido (quarto capítulo);
IV- Reflexão e compreensão teóricas a partir dos eixos temáticos emergentes da
análise (quinto capítulo).

2.3.1 Retorno e descrição do vivido em âmbito pessoal: memorial de minha
experiência docente
Bicudo e Espósito (1994) orientam que, recusando os condicionamentos teóricos
prévios, o pesquisador procure direcionar sua atenção ao fenômeno. Importante salientar,
aqui, a diferença entre os termos “fenômeno” e “fato”, já que este último pode pressupor uma
dicotomia entre mundo interior e mundo exterior como realidades em si. Assim, define-se
fenômeno como aquilo que, no contexto de pesquisa, “surge para a consciência e se manifesta
para esta consciência como resultado de uma interrogação” (1994, p. 25). Por sua vez, essa
interrogação, que expressa uma intencionalidade, mantém-se viva e presente, tendo-se em
vista que a compreensão do fenômeno não se esgota nunca (1994, p. 24).
Nesse sentido, “a primeira coisa que se propõe para o investigador fenomenólogo é
dirigir-se à região de inquérito” (MARTINS; BICUDO, 1983, p. 13), a qual, de acordo com
Graças (2000), não se limitaria a um espaço físico, geográfico, podendo caracterizar-se
também como um contexto existencial, ontológico, onde se encontra o que se quer inquirir
(1983, p. 29). Assim, da região de inquérito, com a qual já se possui algum nível de
familiaridade, emergirão as primeiras perguntas – e não hipóteses – do pesquisador acerca do
fenômeno de seu interesse. A esse respeito, Bicudo e Espósito (1994) ampliam nossa
compreensão:
A pesquisa na abordagem fenomenológica inicia-se com uma interrogação.
Inicialmente, esta interrogação não está muito bem delineada para o pesquisador. Ela
corresponde a uma insatisfação do pesquisador em relação a aquilo que ele pensa
saber sobre algo. Sente-se pouco à vontade em relação a isto. Algo o incomoda.
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Cria-se uma "tensão" que acompanha e "alimenta" o pesquisador na busca da
intuição da essência do fenômeno interrogado. Ao mesmo tempo que o fenômeno
lhe causa certa estranheza, ele também lhe é familiar pois faz parte do seu "mundo
vida". Esta familiaridade, entretanto, não é ainda conhecimento. Assim, delineia-se o
primeiro momento da pesquisa fenomenológica que se denomina pré-reflexivo [...].
(1994, p. 26-27)

Conforme já mencionado, meu percurso profissional em duas escolas públicas e
estaduais de Belo Horizonte – tomado sob o enfoque de minhas inquietações docentes e das
inventividades pessoais para lidar com as mesmas – configura-se como o ponto de partida
para maiores reflexões a serem constituídas nesta pesquisa, correspondendo, portanto, à
referida região de inquérito metodologicamente delineada por Bicudo e Espósito. Como
veremos adiante, esta região será ampliada de um âmbito individual para um âmbito
interpessoal, ao serem colocados em cena os dois arte-educadores da rede pública e municipal
do estado São Paulo, sujeitos com os quais dialogarei.
Em termos fenomenológicos, minha experiência docente pode ser concebida como o
mundo da vida, a dimensão do vivido, o lugar de ação do “eu natural” e pré-reflexivo, aberto
à multiplicidade de percepções, afetos e afecções que se fizeram emergir das relações
cotidianas – intercorporais e, portanto, intersubjetivas – com o ambiente escolar e seus
sujeitos: estudantes, professores, gestores, pais e funcionários. Nesse contexto, ainda que não
houvesse, naquele momento, a consciência de que tal experiência pudesse vir a se tornar
material de pesquisa, certamente podemos afirmar, de modo fenomenológico, a existência de
uma intencionalidade operante (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 561), irrefletida e institutiva,
orientadora das escolhas e ações que marcaram minha lida com as situações escolares do diaa-dia.
Os primeiros momentos de elaboração desta pesquisa de mestrado configuram-se, por
sua vez, como uma atitude fenomenológica de retorno ao vivido mediante recordação,
suspensão de juízos, descrição (em forma de memorial) e identificação dos principais
significados emergentes de minha experiência docente. Tal atitude de voltar às coisas mesmas
encontra-se agora imbricada a outro contexto de “mundo da vida”, a saber, a universidade, a
ambiência acadêmica, a cidade de São João del-Rei. Nesse novo panorama, a
intersubjetividade e a intercorporeidade não mais se dão na lida com os sujeitos escolares de
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outrora, mas nas relações com meu orientador, com meus colegas do mestrado e do grupo de
estudos NECCEL5, como também com os sujeitos desta pesquisa.
Essa atitude de retorno ao vivido também se faz orientada por uma intencionalidade –
nas palavras de Merleau-Ponty, uma “intencionalidade de ato [...] que converte o isto em
ideia” (1999, p. 560-561), que toma distância para descrever e apreender os sentidos de
determinada experiência e que, em nosso caso, se expressa na já aludida interrogação em
torno de minhas inquietações – e das respostas inventivas a essas inquietações – no contexto
de minha atuação docente.
Ao realizar leituras e releituras de minha descrição, pude intuir, com um olhar atento,
diversas Unidades de Sentido6 emergentes da experiência docente em questão, tal como esse
fenômeno a mim se manifestou. Esses sentidos, por si próprios, já seriam potentes pontos de
partida para fundamentar uma reflexão. No entanto, para que a presente pesquisa valorizasse
ainda mais a importância das já referidas dimensões da intersubjetividade na elaboração do
conhecimento científico, justifico minha opção por realizar, neste trabalho, uma interlocução
com dois arte-educadores que, de acordo com minha percepção, manifestaram-se engajados
em buscas políticas e pedagógicas semelhantes às que tenho realizado.
Desse modo, tendo participado, em março de 2018, do curso online “Fazer a Ponte no
Brasil7” visualizei os colegas inscritos comigo como potentes alteridades com as quais eu
poderia estabelecer um diálogo, apostando na possibilidade de ricas trocas e de mútuo
aprendizado entre nós – educadores com percursos singulares, mas com semelhantes
5

O Núcleo de Estudos: Corpo, Cultura, Expressão e Linguagem (NECCEL) é um grupo multidisciplinar
integrante do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPEDU) da UFSJ que, em linhas gerais, trabalha as
relações entre Corporeidade e Educação em suas dimensões: Pedagógicas, Antropológicas, Estéticas, Éticas e
Epistemológicas. Cf.: <Fonte: https://ufsj.edu.br/mestradoeducacao/grupos_de_pesquisa.php>. Acesso em: 18
jul. 2018.
6
Tomando por referência as Unidades de Significado de Giorgi (2008; 2010), tais Unidades de Sentido, termo
pelo qual optei por cunhá-las de forma mais coerente com a Fenomenologia, serão melhor descritas no tópico
referente à Análise das Descrições, situado ao final deste capítulo.
7
O curso virtual “Fazer a Ponte no Brasil” foi promovido pela Aquifolium Educacional entre 5 e 23 de março de
2018, sob coordenação de Wilson Azevedo. Conforme as informações contidas no sítio eletrônico da instituição
organizadora, o curso é apresentado da seguinte maneira: “’Fazer a Ponte’ é uma expressão que temos associado
desde alguns anos para cá às inovações introduzidas pelo processo de reinvenção da escola que tem tido por
referência o que há mais de 40 anos se faz na Escola da Ponte, em Portugal. [...]. O curso “Fazer a Ponte no
Brasil” oferece aos que dele participarem a oportunidade de conhecer melhor uma das experiências de
introdução dessas inovações em andamento já desde alguns anos no nosso país, dentro de nossa realidade social,
econômica e cultural, em uma escola privada, sem fins lucrativos, gratuita para os alunos, mantida pelo Projeto
Âncora em Cotia, na periferia da cidade de São Paulo, com alunos, pais, professores e gestores brasileiros.
Espera-se que aqueles que participarem desse curso saiam dele não apenas com mais e mais detalhadas
informações sobre essa experiência, mas principalmente que se sintam assim mais solidamente embasados e
motivados a aplicar em suas escolas e no seu cotidiano ideias, estratégias e procedimentos inspirados nesta outra
forma de se fazer educação”. Cf.: </http://www.aquifolium.com.br/educacional/ pontenobrasil/>. Acesso em: 18
jul. 2018.
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inquietações e anseios, além de estarmos submetidos a certas condições normativas em
comum. Ademais, a própria procura e a inscrição no curso, realizadas voluntariamente por
cada um desses sujeitos, são fatos que sinalizam um aspecto comum a todos, a saber, uma
identificação, por mínima que seja, com as proposições políticas e pedagógicas da Escola da
Ponte, marcadas por uma rigorosa crítica ao que identificam como o “modelo tradicional”
presente na grande maioria das instituições escolares – pautadas, por sua vez, no “[...]
paradigma das salas de aula, das turmas, das séries, das horas/aula, da aula formal, do
planejamento no formato usual, das provas” (SANTA ROSA, 2008, p. 62-63).
A escolha dos dois educadores interlocutores orientou-se pelos seguintes critérios: a)
atuação docente no contexto da educação básica em uma instituição escolar pública; b)
atuação docente articulada ao campo de conhecimento “Arte”; c) expressões referentes às
dimensões do que denomino “desafios”; “inquietações”; “incompatibilidades” e / ou
“inventividades”, explícitas em seus discursos de autoapresentação na plataforma digital do
curso8.
A opção por uma reduzida quantidade de sujeitos justifica-se por algumas razões. Em
primeiro lugar, esta pesquisa opta por romper com a pretensão da generalização de verdades
científicas, bem como com a suposição da representatividade dessas verdades por um grupo
seleto de sujeitos – critérios típicos da tradição positivista. Em segundo lugar, pretende-se
valorizar um modo de lidar qualitativamente com a peculiaridade dos discursos desses
sujeitos.

2.3.2 Retorno e descrição do vivido em âmbito intersubjetivo: realização das
entrevistas com os arte-educadores de São Paulo
Dando sequência a um ciclo contínuo de reduções fenomenológicas, caracterizadas,
como se sabe, pela suspensão de juízos e pela descrição do fenômeno, a etapa da “coleta” – ou
configuração – de dados será novamente marcada pela proposta de “volta às coisas mesmas”.
Em uma nova ambiência, isto é, o próprio contexto físico e existencial de atuação dos
educadores, farei o exercício de suspensão de juízos e de “pré-conceitos” para valorizar a
manifestação do fenômeno em si mesmo, ou seja, o depoimento oral dos sujeitos a serem
8

Fonte de dados obtida e arquivada pela pesquisadora em formato pdf., assim como todos os outros materiais do
curso. O próprio texto de autoapresentação dos docentes se encontra disponível na página no Anexo I ao fim
deste trabalho.
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entrevistados. Essa ida a campo será direcionada por uma nova intencionalidade, elaborada a
partir das Unidades de Sentido (GIORGI, 2008; 2010) de meu próprio memorial. Cumpre
lembrar, aqui, a dimensão da exposição intercorporal que, de acordo com a Fenomenologia de
Merleau-Ponty, permeia nosso encontro com os outros, abrindo campo para uma interação
afetiva entre pesquisadores e pesquisados.
Nesse sentido, o foco específico do processo de configuração dos dados consiste em
compreender de que forma os sujeitos se percebem como seres no mundo e que sentido eles
dão às situações em que se encontram envolvidos (GRAÇAS, 2000, p. 29). Assim, elegemos
a entrevista semiestruturada como o instrumento mais adequado para valorizar as nuances das
percepções contidas na própria fala de cada um dos educadores.
Moreira (2004) aponta que, na utilização da entrevista semiestruturada,
O entrevistador pergunta algumas questões em uma ordem predeterminada, mas
dentro de cada questão é relativamente grande a liberdade do entrevistado. Além
disso, outras questões podem ser levantadas, dependendo das respostas dos
entrevistados, ou seja, podem existir questões suplementares sempre que algo de
interessante e não previsto na lista original de questões aparecer. (2004, p. 55)

Segundo Forghieri (2009), alguns cuidados devem ser tomados pelo pesquisador para
que as informações fornecidas pelos sujeitos sejam “claras, autênticas e próximas de sua
experiência imediata” (2009, p. 63). A autora afirma que,
como o sujeito tem participação direta e consciente no fornecimento do material de
estudo, além de querer participar da pesquisa, é necessário que ele compreenda a
importância desta e de sua colaboração na mesma, e sinta alguma segurança para
poder se soltar ao fluxo de sua vivência e para se dispor a relatá-la. (2009, p. 64)

Nesse sentido, alguns encaminhamentos práticos consistiriam na construção, por parte
do pesquisador ou da pesquisadora, de uma atmosfera de afeto, empatia e respeito para a
realização da entrevista, fundamentada na compreensão pela intuição e pelo “sentir” com
relação ao outro. Orienta-se que o investigador ou investigadora desenvolva uma escuta aberta
e atenta, encorajando uma descrição que traga consigo o máximo de detalhes a partir das
experiências vivenciadas pelos sujeitos.
Nesse percurso, questões espontâneas poderão surgir a partir do vínculo intersubjetivo
presente (BARREIRA; RANIERI, 2010, p. 4). Em todo caso, quer sejam planejadas ou não
planejadas, é desejável que as indagações do entrevistador se deem sempre de forma ampla e
não condicionadora (GRAÇAS, 2000, p. 29), sem que não se perca vista o foco de interesse
de sua investigação. Forghieri ainda sugere que o entrevistador estimule o próprio sujeito
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entrevistado a realizar, também, o ato de redução fenomenológica (2009, p. 64), procurando
suspender conceitos e teorias alheios à experiência que pretende relatar por meio da descrição.
Pautando-me por estas orientações gerais, elaborei um roteiro de questões semiestruturadas
que pode ser verificado no Apêndice G ao final deste trabalho.
Cabe ainda pontuar que, seguindo as recomendações de Ludke e André (1986), foram
escolhidas tanto a técnica da gravação das falas dos entrevistados quanto o recurso das
anotações realizadas por mim durante o momento do diálogo. Tais escolhas se justificam pelo
fato de que ambas cumprem papéis complementares no sentido de captar não só a totalidade
da fala, mas também dos sinais não verbais expressos pelos interlocutores em questão. Afinal,
não se pode desconsiderar que “há toda uma gama de gestos, expressões, entonações, sinais
não verbais, hesitações, alterações de ritmo, enfim, toda uma comunicação não verbal cuja
captação é muito importante para a compreensão e validação do que foi efetivamente dito”
(LUDKE; ANDRÉ, 1986, p. 36).

2.3.3 Análise da descrição do vivido
Na análise dos aspectos emergentes das falas dos educadores, a orientação que Bicudo
e Espósito (1994) fazem ao pesquisador é que este atue deliberadamente como um polo de
convergência de sentidos, sempre atento aos sinais que ofereçam nuances que contemplem
suas indagações. Por esse viés, deve-se operar uma análise “[...] de forma respeitosa e fiel ao
que foi expresso, mas, também, condizente aos ideais e intenções da pesquisa” (BRANCO,
2014, p. 195).
Nessa direção, Giorgi9 (2008; 2010) aponta que, após o registro dos aspectos
vivenciados e percebidos durante a ida a campo, o próximo passo consiste em uma transcrição
cuidadosa dos mesmos, seguida de uma primeira ampla leitura – pautada em uma nova
suspensão de juízos – e de uma síntese geral de todo o material transcrito. Expressando-se em
outros termos, Branco (2014) nos auxilia a compreender melhor essa proposta:
Após a transcrição do material colhido, efetua-se mais uma suspensão
fenomenológica do que já é conhecido sobre o fenômeno investigado, para
interrogá-lo, como se o acessasse pela primeira vez. Procede-se, ao final da leitura
de cada entrevista transcrita, a uma síntese geral do que está sendo percebido e
evidenciado por parte do pesquisador. (2014, p. 194)

9

De maneira mais coerente com o vocabulário da Fenomenologia, os termos “Unidades de Significado”,
“Grupos de Significado” e “Categorias Temáticas” propostos por este autor foram substituídos, respectivamente,
por “Unidades de Sentido”; “Configurações de Sentido” e “Eixos Temáticos”.
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Em seguida, orienta-se que o pesquisador proceda à elaboração das chamadas
Unidades de Sentido, processo que exigirá do pesquisador uma atitude ativa de inferência
norteada pelas intencionalidades de sua investigação. Tais unidades correspondem à
codificação de longos trechos das falas dos entrevistados em frases um pouco mais sintéticas,
as quais se constituem, de acordo com Giorgi (2008),
[...] sob lenta releitura da descrição: cada vez que o pesquisador percebe uma
mudança de sentido, ele posiciona a direção, e depois prossegue sua leitura até a
unidade de significação seguinte, e assim, sucessivamente [...]. As unidades de
significação não existem como tais ‘nas descrições’, mas resultam da atitude e
assertividade do pesquisador. (p. 399)

Uma vez que as Unidades de Sentido são transformadas de dados “brutos” a dados
minimamente organizados e sistematizados, procede-se então a mais uma depuração das
características essenciais do fenômeno, aglutinando-as nas chamadas Configurações de
Sentido, ainda mais sintéticas que as Unidades de Sentido. Essa etapa, atenta às semelhanças e
às idiossincrasias emergentes dos discursos, é marcada pela realização da chamada “técnica
de variação livre e imaginária”, que consiste em reexaminar as Unidades de Sentido de todas
as entrevistas transcritas, de modo a “[...] identificar os sentidos comuns, verificar suas
interdependências e organizá-los conforme uma única descrição [...]” (BRANCO, 2014, p.
194).

2.3.4 Reflexão e compreensão teóricas a partir dos eixos temáticos emergentes da
análise
Por fim, realiza-se então mais uma síntese das Configurações de Sentido, chegando-se aos
chamados Eixos Temáticos. Esses, por sua vez, serão compreendidos à luz das teorias
consideradas as mais pertinentes pelo investigador, sempre norteado pelas intencionalidades
de sua pesquisa, em um processo de reflexão. Branco assinala que
essa fase evidencia a intencionalidade (o direcionamento) da consciência do
pesquisador sobre o fenômeno pesquisado. Nesse ponto, elabora-se uma intelecção
condizente à área de conhecimento da pesquisa, para fundamentar o que foi
observado em relação à vivência estudada e comunicá-la à comunidade científica.
(BRANCO, 2014, p. 194)

Conforme sugerido por Damian (2017) e Giorgi (2008; 2010), a reflexão em torno dos
Eixos Temáticos procurará expor tanto a sua significação fenomenal, isto é, a atribuída pelos
sujeitos

pesquisados,

quanto

a

sua

significação

objetiva,

ou

seja,

a

atribuída

epistemologicamente por teóricos do campo das Ciências Humanas e da Educação – o que
será realizado no quinto capítulo desta dissertação.
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3. A NARRATIVA DE SI EM JUDITH BUTLER

[...] a vida pode ser entendida exatamente como aquilo que excede qualquer relato
que dela possamos dar. (BUTLER, 2015a, p. 61)

Filósofa judia-americana de ascendência russa e húngara10, Judith Butler é autora de
uma teoria multifacetada e notavelmente atravessada por aspectos de sua história de vida.
Tendo recebido maior destaque em função de suas importantes contribuições aos chamados
estudos de gênero, à Teoria Feminista e à Teoria Queer (FURLIN, 2013, p. 395), as
proposições de Butler não se limitam, contudo, a essas áreas, uma vez que “[...] ampliam o
leque para a compreensão de fenômenos socioculturais abordados pelas ciências sociais e
humanidades” (p. 395). Assim, basta um breve olhar sobre os títulos de suas obras já
publicadas para perceber o modo como seus problemas teóricos variam e abrangem campos
diversos, tais como os da Política, da Ética e da Linguagem (CURSO DE EXTENSÃO...,
2018a).
Igualmente diversos se apresentam os diálogos críticos que Butler estabelece com
outros pensadores e pensadoras. Dentre estes e estas, Salih (2015, p. 15) aponta Hegel como
uma referência fundamental para a teórica norte-americana, de forma que “[...] seu primeiro
livro, Subjects of Desire (1987)11, analisa a recepção da Fenomenologia do Espírito por duas
gerações de filósofos franceses do século XX”. Salih elucida ainda que os trabalhos
subsequentes escritos pela autora “[...] recorrem amplamente a teorias psicanalíticas,
feministas e pós-estruturalistas” (2015, p. 9). Em torno do primeiro eixo teórico figuram, por
exemplo, Sigmund Freud e Jacques Lacan (2015, p. 16). Já no que se refere ao segundo eixo,
nota-se um diálogo com Simone de Beauvoir, Luce Irigaray e Adrienne Rich (FURLIN, 2013,
p. 396). Por sua vez, no chamado “horizonte pós-estruturalista”, Foucault e Derrida são
exemplos de autores que despontarão como importantes interlocutores de Butler (SALIH,
205, p. 13).
Não se restringindo a nenhuma identidade teórica, mas utilizando-se de diversos
paradigmas “[...] sob as mais variadas, e por vezes inesperadas, combinações” (SALIH, 2015,
p. 16), Judith Butler apresenta-se como uma filósofa de difícil categorização. Nisso
consistiriam suas ressonâncias com o termo queer, cujo “[...] radicalismo reside, pelo menos
10

Cf.: <https://www.revistaforum.com.br/digital/160/judith-butler-eu-reivindico-um-judaismo-nao-associadoviolencia-estado/>. Acesso em: 30 jan. 2019.
11
Cf.: BUTLER, Judith. Subjects of Desire: Hegelian Reflections in Twentieth-Century France. Nova York:
Columbia University Press, 1987.
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em parte, na sua resistência à definição – por assim dizer – fácil. [...] O queer não está
preocupado com definição, fixidez ou estabilidade, mas é transitivo, múltiplo e avesso à
assimilação” (2015, p. 19).
Ao lado da dificuldade de categorizar Butler está o desafio de desbravar seu estilo de
escrita, cujo caráter de processo ou de devir revela-se fortemente influenciado, conforme
aponta Salih (2015), pelos procedimentos de uma dialética hegeliana:
Na dialética, método de investigação filosófica geralmente associado a Hegel [...],
propõe-se uma tese que é depois negada por sua antítese e resolvida numa síntese.
Essa síntese ou resolução não é, entretanto, final, mas serve de base para a próxima
tese, a qual mais uma vez leva à antítese e à síntese até que todo o processo inicie
novamente. No modelo dialético de Butler, o conhecimento avança através da
oposição e da negação, nunca alcançando uma certeza “absoluta” ou final, mas
simplesmente propondo ideias que não podem ser fixadas como “verdades”. (2015,
p. 12)

Desse modo, ainda para essa autora,
se tentássemos representar o trabalho de Butler num gráfico, não veríamos suas
ideias progredindo numa linha direta [...]; em vez disso, o movimento de seu
pensamento se assemelharia mais a uma faixa de Möebius ou a uma série delas, pois
suas teorias rodeiam ou contornam as questões sem tentar resolvê-las. (2015, p. 12)

Dada a densidade e a complexidade inerentes à leitura e à apropriação da teoria
butleriana e, ainda, considerando-se a especificidade dos objetivos da presente dissertação,
faz-se imprescindível delimitar o recorte de meu diálogo com as proposições dessa filósofa.
Nesse sentido, para me manter fiel ao recorte estabelecido, ainda que mencione alguns autores
com os quais Butler irá dialogar, não me aventurarei a destrinchar os pormenores de suas
teorias – em caso contrário, seriam necessárias longas digressões.
Assumo, desse modo, a opção por selecionar apenas os “conceitos” da autora
considerados pertinentes à intencionalidade maior desta pesquisa – qual seja, em linhas gerais,
a de compreender certas possibilidades e limites para a realização de práticas docentes
inventivas em determinados contextos educativos desafiadores. Com esse propósito,
trabalharei com as ideias de enquadramento (BUTLER, 2015b); violência ética (2006; 2011;
2015a; 2015b); precariedade (2006; 2011; 2015b); vida que excede; questiona e ressignifica
o quadro normativo (2006; 2011; 2015a; 2015b); narrativa de si (2015a); reconhecimento
(2006; 2011; 2015a; 2015b) e responsabilidade ética (2006; 2011; 2015a; 2015b 2017b), de
forma não necessariamente vinculada aos contextos específicos12 abordados pela autora, mas
12

A guerra; os contextos formais de interpelação pelos dispositivos do Estado; os debates sobre gênero, dentre
outros.
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operando o deslocamento das imagens delineadas por Butler para o contexto específico que
desejo deslindar, isto é, o contexto educativo.

3.1 Por uma ontologia do corpo
Antes de qualquer aprofundamento teórico, faz-se pertinente, contudo, pincelar os
matizes da concepção de sujeito em Butler. Sabe-se que, pela perspectiva dessa autora, o
sujeito não atende a um caráter soberano ou individualista, tampouco se configura como “[...]
uma entidade preexistente, essencial” (SALIH, 2015, p. 23). Ao contrário, pela mirada
butleriana, o sujeito é compreendido como um efeito do fazer, isto é, como um efeito da ação
que realiza em determinado contexto de relação e aparição (CURSO DE EXTENSÃO...,
2018c).
Na mesma direção, é importante ter em vista, com Butler, que as próprias ontologias
seriam categorias historicamente contingentes, de modo que “[...] nossa própria capacidade de
discernir e nomear o ‘ser’ do sujeito depende de normas que facilitem esse reconhecimento”
(2015b, p. 17). Não obstante, a autora pautará suas elaborações teóricas referenciando-se em
uma espécie de “ontologia corporal” (BUTLER, 2015b, p. 15) – necessariamente
interdependente do complexo contexto em que o sujeito se insere. Assim, no lugar de uma
ontologia isolada e individualista, Butler propõe um sujeito necessariamente articulado ao
“mundo da vida”, tal como propõe Merleau-Ponty.
Nesse sentido, o “ser” do corpo “[...] é um ser que está sempre entregue a outros, a
normas, a organizações sociais e políticas que se desenvolveram historicamente [...]”
(BUTLER, 2015b, p. 15), estabelecendo ainda, vale notar, “relações com o meio ambiente e
com formas não humanas de vida, consideradas amplamente” (p. 38). De maneira sintética e
substancial, para a filósofa, “não é possível definir primeiro a ontologia do corpo e depois as
significações sociais que o corpo assume. Antes, ser um corpo é estar exposto a uma
modelagem e a uma forma social, e isso é o que faz da ontologia do corpo uma ontologia
social” (BUTLER, 2015b, p. 15-16).
Butler afirma que há ainda uma dimensão psicanalítica de nossa dependência
fundamental dos outros enquanto corpos-sujeitos. Em diálogo com Freud, Laplanche e
Levinas, a autora afirma que, de certo modo, desde o princípio da vida, o outro “[...] é a
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condição de possibilidade de minha vida afetiva, acomodado dentro de mim como objetofonte que dá origem a minhas pulsões e meus desejos” (2015a, p. 102). Por esta perspectiva é
que podemos dizer que, com efeito, somos psiquicamente constituídos desde cedo não só por
nossas trocas relacionais mais íntimas com os outros, como também pelas condições
normativas que experienciamos das mais variadas maneiras. Com relação a esse último
aspecto, Butler elucida: “[...] O poder que a princípio aparece como externo, imposto ao
sujeito, que o pressiona à subordinação, assume uma forma psíquica que constitui a [sua]
identidade” (2017a, p. 11).
De forma geral, quais seriam, para a filósofa, as nuances dessa relação estabelecida
entre o indivíduo e os esquemas vigentes de poder?

3.2 Enquadramento, Violência ética e Precariedade
Em Quadros de Guerra (2015b), obra que reúne cinco ensaios escritos “[...] em
resposta às guerras contemporâneas” (p. 13), Butler nos dá a ver aquilo a que chama
enquadramento mediante uma interessante exploração de seus sentidos literais e figurados:
Como sabemos, to be framed (ser enquadrado) é uma expressão complexa em
inglês: um quadro pode ser emoldurado (framed), da mesma forma que um
criminoso pode ser incriminado pela polícia (framed), ou uma pessoa inocente (por
alguém corrupto, com frequência a polícia), de modo que cair em uma armadilha ou
ser incriminado falsa ou fraudulentamente com base em provas plantadas que, no
fim das contas, “provam” a culpa da pessoa, pode significar framed. (BUTLER,
2015b, p. 23)

Debrucemo-nos um pouco mais sobre o primeiro desses sentidos. Compreendido
como moldura, o enquadramento condiciona implicitamente não apenas a materialidade do
quadro, como também a sua aparência e, consequentemente, sua interpretação. Ora,
deslocando tal metáfora para o âmbito social, a moldura pode ser vista como algo que
condicionaria tanto a experiência humana propriamente dita quanto a sua visibilidade pública.
É nesse sentido que Butler sinaliza conceber o enquadramento como um conjunto de normas
estabelecidas por e nas relações de poder, capazes de engendrar não apenas diferentes formas
de “[...] esculpir seletivamente a experiência” (2015b, p. 47), como também diferentes
maneiras de “[...] conter, transmitir e determinar o que é visto” (p. 25).
Por outra via, os sentidos referentes à interpelação e à violação de determinado
indivíduo por uma autoridade – no caso apontado acima, a polícia –, podem ser lidos como a
dimensão metafórica daquilo que, em um contexto mais amplo, a autora irá denunciar nos
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termos de uma violência ética (BUTLER, 2011; 2015a; 2015b) deliberadamente
operacionalizada pelo enquadramento. Nesse sentido, há uma violência normativa responsável
tanto por precarizar a experiência de alguns indivíduos quanto por torná-los mais ou menos
reconhecíveis em termos de dignidade ou precariedade. Essa violência, não raro vinculada à
forma política do Estado-Nação (2015b, p. 47), se expressaria nos termos de uma verdadeira
licença concedida para justificar a precarização ou a extinção de alguns em benefício de
outros – ou de uma suposta ideia de maioria. Dentro dessa lógica, portanto, “[...] aqueles cujas
vidas não são “consideradas” potencialmente lamentáveis e, por conseguinte, valiosas, são
obrigados a suportar a carga da fome, do subemprego, da privação de direitos legais e da
exposição diferenciada à violência e à morte” (BUTLER, 2015b, p. 45-46).
Em consonância com essa visão, Adorno (2001), citado por Butler, registra a relação
entre tal violência ética e as pretensões de universalidade que dão base à difusão, em larga
escala, de certo conjunto de determinações morais. Para Adorno, o cenário dos costumes
coletivos – isto é, o éthos coletivo – “[...] instrumentaliza a violência para manter sua
aparência de coletividade” (BUTLER, 2015a, p. 15). Nesse horizonte, o universal aparecerá
como “[...] algo violento e extrínseco, sem nenhuma realidade substancial para os seres
humanos” (ADORNO apud BUTLER, 2015a, p. 15).
Isso posto, cabe perguntar: estaríamos fadados à imposição da precariedade de nossas
experiências pelos esquemas normativos? Não nos restaria outro caminho a não ser o da
aceitação ou da indiferença com relação ao efeito desumanizador dessa violência – real ou
simbólica – que nos enquadra?
Butler afirma que não. Afinal, ainda que as normas atuem no sentido de condicionar a
experiência humana, seria um equívoco entender sua operação de maneira determinista
(2015b, p. 17). Com efeito, algumas brechas se apresentam à ação do sujeito e, nessa direção,
faz-se possível inferir da teoria butleriana três “imagens”, três chaves de compreensão
pertinentes às intencionalidades desta pesquisa, quais sejam, as ações de “exceder”;
“questionar” e “ressignificar” as molduras do enquadramento. Apresentarei, a seguir, os
respaldos teóricos para tanto.

3.3 Vida que excede a moldura
Em sua análise do enquadramento, Butler escreve:
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Se uma vida é produzida de acordo com as normas pelas quais a vida é reconhecida,
isso não significa nem que tudo que concerne uma vida seja produzido de acordo
com essas normas nem que devamos rejeitar a ideia de que há um resto de vida –
suspenso e espectral – que ilustra e perturba cada instância normativa da vida.
(2015b, p. 22)

Por essa perspectiva, há sempre uma dimensão da vida humana que excede, que não se
conforma, que se remodela face ao enquadramento. Cabe observar, contudo, que “[...] exceder
não é escapar, e o sujeito excede precisamente aquilo a que está vinculado” (BUTLER, 2017a,
p. 26). Note-se ainda que, aos olhos da filósofa, não é que a vida tenha como essência uma
resistência à normatividade, mas apenas que “toda e qualquer construção [normativa] da vida
requer tempo para fazer o seu trabalho” e este trabalho “nunca está feito definitivamente”
(2015b, p. 18). Por essa chave de entendimento, a vida excede os enquadramentos
epistemológicos e políticos precisamente porque neles há falhas e limites.
Essas afirmações podem se tornar um pouco mais claras se considerarmos o pano de
fundo em meio ao qual a autora as delineia, isto é, se considerarmos os contextos bélicos.
Nesse panorama, Butler (2015b) irá afirmar que o enquadramento, representado pelos
dispositivos desenvolvidos pela mídia dominante para constituir a visibilidade pública do
conflito social, nunca poderá conter, por exemplo, a circulação das fotografias de guerra ou
das poesias escritas pelos prisioneiros de Guantánamo13. Assim,
[...] a poesia deixa a prisão [...] mesmo quando o prisioneiro não pode fazê-lo; as
fotos circulam na internet, mesmo quando esse não era seu propósito. As fotos e a
poesia que não conseguem entrar em circulação – seja porque são destruídas, seja
porque nunca recebem permissão para deixar a cela da prisão – são incendiárias
tanto por aquilo que retratam quanto pelas limitações impostas à sua circulação [...].
Essa mesma capacidade de circular é parte do que é destruído (e se esse fato acaba
‘vazando’, o relato sobre o ato destrutivo circula no lugar do que foi destruído).
(BUTLER, 2015b, p. 24-25)

É nesse sentido que, transbordando os limites previstos pelo confinamento, as imagens
e textos se configuram como
[...] uma espécie de “evasão” de modo que, embora nem a imagem nem a poesia
possam libertar ninguém da prisão, nem interromper um bombardeio, nem, de
maneira nenhuma, reverter o curso da guerra, podem, contudo, oferecer as condições

13

Aqui a autora faz referência à coletânea Poems from Guantánamo, que inclui 22 poemas escritos por detentos
– considerados terroristas – da prisão militar estadunidense instalada na referida cidade cubana. Butler explica
que, ao passarem pela censura do Departamento de Defesa norte-americano, a maioria dos poemas “[...] foi
destruída ou confiscada e certamente não foi permitido que eles fossem passados para os advogados e ativistas
pró-direitos humanos que organizaram esse pequeno volume. Aproximadamente 25 mil versos escritos por
Shaikh Abdurraheem Muslim Dost foram destruídos pelos militares. Quando o Pentágono ofereceu suas razões
para a censura, alegou que a poesia ‘representa um grande risco’ para a segurança nacional em razão de seu
‘conteúdo e formato’” (BUTLER, 2016, p. 88).
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necessárias para libertar-se da aceitação cotidiana da guerra e para provocar um
horror e uma indignação mais generalizados”. (BUTLER, 2015b, p. 26-27)

Eis aqui um oportuno diálogo com a já citada visão merleau-pontyana da vida que
sempre excederá o controle da consciência e da vontade representativa, mas a filósofa fará
ainda outra referência à questão da evasão: ao analisar o enquadramento midiático de certos
rostos14 considerados inimigos pelos poderes dominantes, Butler afirma, ancorada em
Levinas15, que a dimensão do verdadeiramente humano não corresponderia àquilo que se
encontra representado na fotografia, mas precisamente àquilo que, demandando-nos uma
postura ética de solidariedade, habitaria a falha – isto é, o que escapa à representação:
A abordagem do rosto é o mais básico modo de responsabilidade [...]. É o outro
diante da morte, olhando através dela e a expondo. [...] O rosto é o outro que me
pede para que não o deixe morrer só, como se o deixar seria se tornar cúmplice de
sua morte (LEVINAS apud BUTLER, 2011, p. 16).

Destarte, mais do que mirar as brechas, mais do que sair pelas tangentes, outra
possibilidade se delineia para esta vida que excede: a de dar meia volta e encarar o
enquadramento, colocá-lo em questão: enquadrá-lo. Como se daria esse movimento?

3.4 Vida que questiona e ressignifica a moldura
Ancorada em Trinh Minh-ha16, Butler assinala que o ato de questionar a moldura
significa mostrar não apenas que “[...] já havia algo de fora que tornava o próprio sentido de
dentro possível, reconhecível” (2015b, p. 24), mas também que a moldura “[...] nunca conteve
de fato a cena a que se propunha ilustrar” (p. 24). Por outro viés, retomando sua referência à
situação em que a interpelação é levada a cabo por uma autoridade, a filósofa reconhece ainda
a possibilidade de enquadrar o “enquadrador”, o que envolveria “[...] expor o artifício que
produz o efeito da culpa individual” (p. 23).
Nessa direção, a partir da imagem evidente no quadro, a autora nos convida a refletir
sobre o implícito, sobre as nuances da moldura, os bastidores da cena. Afinal, admitir sua
existência, reconhecer seus artifícios e compreender que não são permanentes nem estanques
14

“Talvez tenhamos que pensar sobre as diferentes maneiras em que a violência pode acontecer: uma é
precisamente por meio da produção do rosto, o rosto de Osama Bin Laden, o rosto de Yasser Arafat, o rosto de
Saddam Hussein [...]. São retratos da mídia que são geralmente manobras a serviço da guerra, como se o rosto de
Bin Laden fosse o próprio rosto do terror, como se Arafat fosse o rosto do engano e como se o rosto de Saddam
Hussein fosse o rosto da tirania contemporânea” (BUTLER, 2011, p. 24).
15
Cf.: LEVINAS, Emmanuel; KERNEY, Richard. Dialogue with Emannuel Levinas. Face to Face with
Levinas, Albany: SUNY Press, 1986.
16
Cineasta, escritora e compositora vietnamita. Cf.: <trinhminh-ha.com>. Acesso em: 25 jan. 2019.
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– mas sempre contingentes e temporários – seria um primeiro passo para desmistificá-los e
desconstruí-los.
Dizendo de outra maneira, a partir do momento em que determinado sujeito percebe
que os sentidos dos bastidores normativos não estão dados, mas sempre em disputa e em
construção, dispõe-se o desejo de estabelecer novos sentidos com vistas a novos
enquadramentos que aumentariam a possibilidade do reconhecimento – e da valorização – de
certas experiências humanas em situação precária. Vejamos, a seguir, em que condições isso
se daria.

3.5 A emergência do sujeito moral
Na compreensão da autora, a frustração de seu reconhecimento ou, de certa forma, a
incompatibilidade de determinada experiência humana com relação ao enquadramento, é o
que atuaria como um significativo “ponto crítico de partida para o questionamento das normas
disponíveis” (BUTLER, 2015a, p. 37).
Para trazer ainda mais luz a essa proposição, cabe aqui registrar alguns aspectos da
elaboração butleriana em torno de uma filosofia moral, “[...] questão que tem a ver com a
conduta e, portanto, com o fazer” (BUTLER, 2015a, p. 13). Nessa oportunidade, a filósofa irá
estabelecer um profícuo diálogo com diversos autores – dentre os quais, Adorno (2001) e sua
visão acerca das condições para o “surgimento” do sujeito moral. Na visão desse teórico,
quando certas normas éticas se revelam inapropriadas ao contexto em que são impostas, estas
devem ser revistas pelos indivíduos a elas submetidos ou permanecerão atuando como
violentas. Dito de outro modo, se determinado éthos não se revela possível de ser apropriado
pelos indivíduos de maneira orgânica e vital, a permanência de tal éthos não se justifica,
devendo, portanto, ser submetida à revisão crítica (BUTLER, 2015a, p. 16-17). Nesse sentido,
a prática moral (operada por determinado sujeito) ocorre necessariamente a partir do
momento em que este detecta uma divergência entre o suposto interesse universal e as
demandas concretas dos indivíduos.
Quais são as condições em que acontece essa divergência? Adorno alude a uma
situação em que “o universal” deixa de concordar com o individual ou de incluí-lo, e
a própria pretensão de universalidade ignora os “direitos” do indivíduo. […] Se ela
ignora as condições sociais, […] aquele éthos torna-se violento. (BUTLER, 2015b,
p. 17)
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Caberia ao sujeito, portanto, desvendar suas relações com as determinações morais do
quadro normativo vigente, ressignificando-as e opondo-se a sua violência ética. Para a autora
norte-americana, “[...] as normas estão aí, a uma distância exterior, e a tarefa é encontrar uma
maneira de se apropriar delas, de assumi-las, de estabelecer com elas uma relação vital [...],
descobrir uma forma de lidar com elas” (BUTLER, 2015b, p. 20). Na mesma direção, já
ancorada em Foucault, Butler reforçará a ideia de que a deliberação moral a ser realizada por
determinado sujeito constitui-se necessariamente como fruto de um exercício crítico no qual
este deve se engajar (BUTLER, 2015a, p. 19), conforme será apresentado a seguir.
Pela leitura de Butler, Foucault se refere ao enquadramento normativo nos termos de
um regime de verdade que atuará sobre o indivíduo, condicionando-o. Importante reiterar,
contudo, que ainda que exerça significativa influência sobre nossos modos de ser, pensar e
agir, tal regime de verdade não determina ou restringe completamente nossas ações. Esta
“brecha” nos permitiria operar uma reflexão e uma tomada de posição, de forma sempre
limitada, diante das mesmas:
Para Foucault, sempre haverá uma relação com esse regime, um modo de
engendramento de si que acontece no contexto das normas em questão e,
especificamente, elabora uma resposta para a pergunta sobre quem será o ‘eu’ em
relação a essas normas. (BUTLER, 2015a, p. 35)

Tal processo de engendramento de si – também nomeado por Foucault, dentre outros
termos, como “estética de si” (FOUCAULT, 2001, p. 166 apud BUTLER, 2015a, p. 163) –,
não sendo nem “totalmente determinado nem radicalmente livre” (BUTLER, 2015a, p. 31),
configurar-se-ia como a maneira pela qual o indivíduo, em sua relação consigo e por meio de
certos procedimentos, permite constituir-se como sujeito de sua própria existência. Em outras
palavras, trata-se de uma atitude de autoelaboração do sujeito diante das normas mediante o
uso de determinadas técnicas, por meio das quais
[...] o indivíduo circunscreve a parte dele mesmo que constitui o objeto dessa prática
moral, define sua posição em relação ao preceito que respeita, estabelece para si um
certo modo de ser que valerá como realização moral dele mesmo; e, para tal, age
sobre si mesmo, procura conhecer-se, controla-se, põe-se à prova, aperfeiçoa-se,
transforma-se. (FOUCAULT, 2009, p. 37 apud BUTLER, 2015a, p. 30)

De seu ponto de vista, Butler elucida que a constituição de si foucaultiana
[...] expõe os limites do esquema histórico das coisas, o horizonte epistemológico e
ontológico dentro do qual os sujeitos podem surgir. Criar-se de tal modo a expor
esses limites é precisamente se envolver numa estética do si-mesmo que mantém
uma relação crítica com as normas existentes. (2015a, p. 29)
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O olhar da filósofa estadunidense para o teórico francês a permite ainda afirmar que,
para este, “[...] a moral é inventiva, requer inventividade” (2015a, p. 30), o que equivale a
dizer que “[...] a moral reorganiza um impulso criativo” (BUTLER, 2015a, p. 30). Dispõe-se
assim, para além da dimensão crítica de tal exercício, a dimensão de uma poiesis, isto é, de
uma autotransformação criativa do sujeito a partir da reflexividade crítica em torno das
normas.

3.6 A Narrativa de Si
Apropriando-se das cruciais contribuições de Adorno (2001) e Foucault (2001; 2009),
Butler (2015a) nos dá a ver suas próprias considerações acerca deste exercício de deliberação
por meio do qual “[...] um sujeito produzido pela moral17 deve descobrir sua relação com ela”
(p. 21), exercício que encontrará no relato autonarrativo – sempre parcial, sempre limitado – o
veículo de sua expressão (p. 17-18).
Antes de prosseguir, penso ser válido registrar dois sentidos da narrativa que emergem
da proposta de Butler: o primeiro deles, referenciado em Nietzsche18, apresenta o relato do
sujeito como um ato que se desdobra de uma cena de interpelação coercitiva levada a cabo
por determinada autoridade vinculada ao Estado, autoridade esta que interroga ao sujeito:
“quem és?”. Nesse contexto, “[...] relatamos a nós mesmos simplesmente porque somos
interpelados como seres que foram obrigados a fazer um relato de si mesmos por um sistema
de justiça e castigo” (2015a, p. 21). Este, contudo, não será o viés eleito para ser aprofundado
por este trabalho, ainda que ao final deste capítulo eu retorne à questão da interpelação formal
para pensar uma ética da responsabilidade que fundamente meu diálogo com os arteeducadores paulistas.
Nesta pesquisa, portanto, assumo meu maior interesse no segundo sentido da narrativa
butleriana, o qual, por sua vez, apresenta-se como expressão ativa de um sujeito moral que,
diante de certa incompatibilidade com as normas, protagoniza o exercício de dizer quem ele
será diante das mesmas, numa perspectiva de crítica e de poiesis que se aproxima de Foucault.
Por essa via, compreende-se que,

17

Compreendida aqui enquanto éthos coletivo, em consonância com a perspectiva de Adorno (2001).
Cf.: NIETZCHE, Friedrich. On the Genealogy of Morals. Tradução para o inglês de Walter Kaufmann. Nova
York: Random House, 1969.
18
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enquanto Nietzsche pensa que a ética pode derivar de uma cena aterrorizante de
punição, Foucault [...] concentra-se na criatividade peculiar na qual se envolve a
moral [...]. Na verdade, enquanto Nietzsche considera a força do castigo como
instrumental para a interiorização da raiva e a consequente produção da má
consciência (e outros preceitos morais), Foucault recorre cada vez mais a códigos
morais, entendidos como códigos de conduta - e não primordialmente códigos de
castigo -, para refletir sobre como os sujeitos se constituem em relação a esses
códigos [...]. (BUTLER, 2015a, p. 27-28)

Delineia-se, nessa direção, a narrativa butleriana como a possibilidade de uma vida
que excede, questiona e ressignifica as delimitações do enquadramento, reconfigurando-se a si
mesma e, quiçá, as condições normativas vigentes. Constitui-se, assim, como um esforço de
criação poética a partir da reflexividade crítica em torno das normas que condicionam nossos
modos de ser, pensar e agir. Com isso em vista, avancemos mais um pouco nas elaborações
butlerianas a respeito da narrativa.

3.6.1 Alteridade, Interpelação e Reconhecimento
Conforme já considerado, o relato autonarrativo se desdobra de um anseio de
reconhecimento por parte do indivíduo – um anseio que o permita, com efeito, “tornar-se
reconhecidamente humano” (BUTLER, 2015a, p. 44) em uma cena de interpelação, isto é, em
uma esfera de aparição pública e de relação com determinada alteridade. Desse modo, “[...] só
se pode contar uma autobiografia para o outro, e só se pode fazer referência a um ‘eu’ em
relação a um ‘tu’: sem o ‘tu’, minha própria narrativa se torna impossível” (p. 46).
Mas quem é esse outro por quem desejo ser reconhecido ou a quem desejo
reconhecer? A autora nos induz a uma ampla definição. Individual ou coletivo, passado ou
presente, consciente ou inconsciente, pessoal ou impessoal, o outro me constitui e me
interpela de forma implícita ou explícita, me convida a dizer algo sobre mim – algo que, no
entanto, “[...] é desorientado pelo que não é meu, ou pelo que não é só meu” (BUTLER,
2015a, p. 52), dado o caráter de interdependência com relação a tudo e todos que, desde a
infância, compõe a minha ontologia.
Na esteira de Butler, para além da relação que determinado sujeito pode estabelecer
com uma alteridade social “genérica” representada pelo éthos coletivo, dispõe-se também a
possibilidade de uma relação imediata e prática com uma ou mais alteridades individuais19. É
nesse sentido que podemos compreender o relato de si como uma ação na relação

19

Para Butler, a relação com o outro na cena do reconhecimento não é necessariamente diádica (2017a, p. 205).
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intersubjetiva e intercorporal; em outras palavras, como uma expressão performada diante dos
outros, sejam estes outros concretos ou simbólicos.
Por essa perspectiva, uma vez inseridos corporalmente na esfera pública (2015a, p.
47), ao narrarmos a nós mesmos protagonizamos “uma ocasião linguística e social” (p. 165)
para a autoformação e para a autotransformação, de forma necessariamente exposta e
articulada ao mundo que nos cerca e que nos constitui. Por esse viés, quando falamos,
produzimos não só sentidos e materialidades, mas também a nós mesmos (CURSO DE
EXTENSÃO..., 2018b), e é nesse sentido que se pode afirmar, de forma enfática, que
enunciar algo é realizar um feito.
Logo, se o sujeito é constituído por todo o contexto que o cerca, a realização de seu
relato irá demandar, em tese, uma compreensão das complexas dimensões que fazem parte
dessa ontologia de interdependência. Isto quer dizer que demandará não só o entendimento
das normas que nos constituem enquanto seres sociais expostos na esfera pública, mas
também a compreensão dos modos pelos quais essas normas nos constituem psiquicamente
em nossos modos de ser, pensar e agir – inclusive de nossos modos de relatar a nós mesmos.
Butler, no entanto, coloca em questão: qual a viabilidade de realizarmos isto de forma
integral? É possível, de fato, dar um relato completo de si mesmo?

3.6.2 Os limites da narrativa
Como resposta a essa pergunta, a filósofa afirma que determinado sujeito pode até
tentar realizar um relato narrativo sobre si mesmo que busque elaborar uma resposta “para a
pergunta sobre quem será o [seu] ‘eu’ em relação a essas normas” (2015a, p. 35), esforçandose, para tanto, por desvendar o quadro normativo que condiciona – em âmbito social e
psíquico – não apenas seu modo de ser, como também seu modo de se compreender nesse
contexto e, ainda, seu modo de relatar a si.
No entanto, há que se reconhecer a impossibilidade de cumprirmos essa tarefa de
forma integral. A esse respeito, a autora reforça: “Certamente podemos continuar contando
nossas histórias, e haverá muitas razões para fazermos isso. Mas não teremos condições de
transparecer muita confiança quando tentamos dar um relato completo com estrutura
narrativa” (BUTLER, 2015a, p. 52). Nessa direção, o que parece estar no alvo do argumento
da filósofa seria exatamente certa pretensão de “[...] um ‘eu’ transparente que se pressupõe

71

como ideal ético” (2015a, p. 104). Afinal, admitir que a narrativa excede o enquadramento é
também admitir que a vida, da mesma forma, também excederá “[...] qualquer relato que dela
possamos dar” (2015a, p. 61) – eis aqui, mais uma vez, outra ponte de conexão com os
apontamentos da Fenomenologia em torno da ideia de um conhecimento do mundo que é
sempre inesgotável e inacabado, conforme abordado no capítulo anterior.
Em segundo lugar, é preciso levar em conta o fato de que as normas sociais, em sua
temporalidade “indiferente” à existência individual, não só excedem, mas também impedem
minha ação narrativa: “quando o ‘eu’ busca fazer um relato de si mesmo, pode começar
consigo, mas descobrirá que esse ‘si mesmo’ já está implicado numa temporalidade social que
excede suas próprias capacidades de narração [...]” (2015a, p. 18).
Compreender isso é compreender que a “[...] temporalidade do surgimento das normas
não é a mesma temporalidade do surgimento de minha vida [...]” (p. 50). Nesse sentido, “[...]
não posso estar presente numa temporalidade que precede minha própria capacidade de
autorreflexão, e qualquer história que eu possa dar sobre mim tem de levar em consideração
essa incomensurabilidade constitutiva” (p. 55). Além disso, a própria linguagem de nosso
relato não nos pertence e possui uma dimensão normativa: “[...] os termos usados para darmos
um relato de nós mesmos, para nos fazer inteligíveis para nós e para os outros, não são criados
por nós: eles têm caráter social e estabelecem normas sociais [...]” (p. 33).
Como um terceiro ponto, “[...] o corpo tem uma história formativa que é irrecuperável
para a reflexão” (2015a, p. 33), sendo impossível capturar nossa experiência corporal desde
seus primórdios e adequá-la ao formato de uma narrativa. Butler explica que
Há um referente corporal [...], uma condição minha à qual não posso aludir e que
não posso narrar precisamente, mesmo que não haja dúvidas sobre onde meu corpo
esteve e o que fez ou deixou de fazer. As histórias não captam o corpo a que se
referem. Mesmo a história desse corpo não é totalmente narrável. De certa forma,
ser um corpo é o mesmo que ser privado da recordação completa da própria vida.
Meu corpo tem uma história da qual não posso ter recordações. (BUTLER, 2015a, p.
54)

Por essa visão, há uma espécie de opacidade inerente ao si-mesmo que procura realizar
seu relato. Essa opacidade, de caráter incontornável pelo sujeito, seria um desdobramento de
sua já aludida natureza relacional, “cujas relações primeiras e primárias nem sempre podem
ser apreendidas pelo conhecimento consciente” (2015a, p. 32), e assim, nem sempre podem
ser tematizadas de maneira explícita e reflexiva em um relato sobre si.
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Ancorada em Hegel20, Butler chama ainda a atenção para o fato de que, na cena de
interpelação em que construo o meu relato, há sempre uma dimensão de ambivalência na
relação que estabeleço com o outro (2017b, p. 201) – o qual, no momento exato em que me
faz existir, também me despossui de mim mesma. Dessa forma, há sempre uma modificação
ou até mesmo uma perda do “eu” no processo de reconhecimento, já que esse “eu”, ao ser
implícita ou explicitamente dirigido ao outro, sempre se transforma no ato da narração,
tornando-se assim um “eu” que nunca havia sido. Ocorre ainda que, na medida em que estou
exposta à alteridade, eu mesma realizo a interpelação de meu próprio relato afetada por aquilo
que a presença do outro significa para mim, o que significa que várias podem ser as versões
de uma narrativa em função da cena relacional na qual ela acontece. Nessa direção, há que se
reconhecer que toda narrativa consiste não só em uma despossessão, mas também em uma
recriação de nós mesmos: “[...] na construção da história, crio-me em novas formas,
instituindo um ‘eu’ narrativo que sobrepõe ao ‘eu’ cuja vida passada procuro contar” (2015a,
p. 55).
À guisa de conclusão deste tópico, apresentam-se de forma sintética os seguintes
elementos que, de acordo com Butler, atuariam como limitantes à realização de uma narrativa
de si:
Há (1) uma exposição que não pode ser colocada em forma narrativa e estabelecer
minha singularidade, e há (2) relações primárias, irrecuperáveis, que formam
impressões duradouras e recorrentes na minha história de vida, e por isso (3) uma
história que estabelece minha opacidade parcial para comigo mesma. Por fim, há
(4) normas que facilitam meu ato de contar sobre mim mesma, mas que não crio e
fazem de mim substituível no momento exato em que busco estabelecer a história de
minha singularidade. Essa despossessão na linguagem é intensificada pelo fato de
que dou um relato de mim mesma para alguém, tanto que a estrutura narrativa desse
ato de relatar é suplantada pela (5) estrutura de interpelação na qual ela acontece.
(2015a, p. 55, grifos da autora)

Assumindo-se, portanto, que a realização de um relato de si seja algo limitado, seria
esse um motivo para rechaçá-lo enquanto projeto? Butler nos responde que não. Para a
filósofa, é possível e necessário, em alguma medida,
[...] tentar dar forma narrativa a certas condições de meu surgimento, ou tentar, por
assim dizer, contar uma história sobre quais significados a “exposição ao outro”
pode ter tido para mim, como foi ser esse corpo emergente na esfera íntima ou
pública, ou também contar uma história sobre as normas do discurso – quando e
onde eu as aprendi, o que pensei delas, quais foram imediatamente incorporadas e de
que maneira. (2015a, p. 53)

20

Cf.: HEGEL, G. W. F. The Phenomenolohy of Spirit. Oxford: Oxford University Press, 1977.
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No entanto, é fundamental sublinhar: “[...] qualquer esforço de ‘fazer um relato de si
mesmo’ terá que fracassar para que chegue perto de ser verdade” (2015a, p. 61).

3.7 Responsabilidade ética
Avancemos um pouco mais. Para além do anseio por ser reconhecido, para além do
anseio de dizer ao mundo “quem se é”, dispõe-se também ao sujeito a possibilidade de
oferecer reconhecimento, ou seja, de formular ao outro a pergunta: “quem és?”. Duas outras
possibilidades se desdobram a partir daí: o caminho da responsabilidade ética ou, ao contrário,
o caminho da reiteração da violência. No caso da responsabilidade ética, o reconhecimento de
uma experiência como precária se traduz como um primeiro passo para protegê-la contra a
violação física ou simbólica e apoiá-la na reivindicação de melhores condições de vida:
[...] Deveria haver uma maneira mais inclusiva e igualitária de reconhecer a
precariedade, e [...] isso deveria tomar forma como políticas sociais concretas no que
diz respeito a questões como habitação, trabalho, alimentação, assistência médica e
estatuto jurídico. (BUTLER, 2015b, p. 30)

Já com relação ao risco da reiteração da precariedade – justificada por uma ética da
violência – o que a filósofa teria a nos dizer?
Antes de tudo, Butler elucida que as normas que governam a reconhecibilidade
determinam o que pode se encaixar na categoria do outro a quem interpelo, isto é, do outro
que se faz meu destinatário. Em suas palavras, “[...] o outro só aparece para mim, só funciona
para mim como outro, se há um quadro de referência dentro do qual eu posso vê-lo e
apreendê-lo [...]” (2015a, p. 38). Nessa direção, a autora nos convida a atentar para um fato
sutil: é possível que alguns sujeitos sejam deixados de fora dos limites delineados por essas
normas para a definição do que vem a ser determinada alteridade. Essa compreensão fica
mais clara quando pensamos em um exemplo relacionado aos debates em torno da questão de
gênero. Nesse contexto específico, Butler sinaliza renunciar ao enquadramento de um sujeito
a determinado padrão identitário preestabelecido – e o mesmo tipo de renúncia se estenderia,
para além do gênero, a quaisquer outros padrões sociais.
Dito de outra maneira, quando interpelo alguém, estou me baseando em certos
critérios para estabelecer o que será ou não reconhecível – e também o que será ou não
julgado – nesse alguém. Contudo, posso não levar em conta que tais critérios, estabelecidos
por mim e pelo quadro normativo, nem sempre criarão um espaço realmente amplo que seja
capaz de acolher toda e qualquer alteridade que fuja aos meus padrões de categorização. É
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nesse sentido que se pode afirmar que, em uma cena de interpelação, um sujeito é “usado”
pela norma no processo de reconhecimento do outro, corroborando com a violência de
determinado sistema de valores pretensamente éticos. A autora nos explica melhor:
Em certo sentido, submeto-me a uma norma de reconhecimento quando te ofereço
reconhecimento, ou seja, o “eu” não oferece reconhecimento por conta própria. Na
verdade, parece que o “eu” está sujeito à norma no momento em que faz a oferta, de
modo que se torna instrumento da ação daquela norma. Assim, o “eu” parece
invariavelmente usado pela norma na medida em que tenta usá-la. Embora eu pense
que estivesse tendo uma relação com o “tu”, descubro que estou presa em uma luta
com as normas. (BUTLER, 2015a, p. 39, grifos da autora)

Cabe então indagar: que possibilidades concretas teríamos para, na prática da
interpelação, agirmos eticamente? Como um primeiro ponto, o desejo do reconhecimento
deve contentar-se em não se resolver, em não se satisfazer por completo:
Quando pedimos para conhecer o outro, ou pedimos para que diga, final ou
definitivamente, quem é, é importante não esperar nunca uma resposta satisfatória.
Quando não buscamos satisfação e deixamos que a pergunta permaneça aberta e
perdure, deixamos o outro viver [...]. (BUTLER, 2015a, p. 61)

Nessa direção, a autora faz a defesa de um sujeito moral que, sendo capaz de
identificar e perdoar a opacidade e os limites inerentes a seu próprio relato, também o faça
com relação ao relato do outro. Há nisso uma dimensão ética: seja diante da já mencionada
interdependência afetiva e corporal que possuímos com os outros que nos constituem desde o
princípio de nossa vida, seja diante da exposição e da vulnerabilidade do outro submetido à
minha concreta e imediata interpelação, sou demandada a assumir uma postura de
responsabilidade. Amparada por Cavarero21 e Arendt22, Butler esclarece:
[...] Cavarero argumenta que somos seres que, por necessidade, têm sua
vulnerabilidade e singularidade expostas aos outros, e que nossa situação política
consiste parcialmente em aprender a melhor maneira de manejar – e honrar – essa
exposição constante e necessária. (2015a, p. 46, grifos da autora)

Sobre esse ponto, há ainda uma ressalva feita por Butler: o ato de “reconhecer nossa
própria opacidade ou a opacidade do outro não a transforma em transparência” (2015a, p. 60);
contudo, este ato nos oferece as bases para identificar, no outro, a mesma lacuna que há em
nós, conduzindo-nos eticamente a suspender juízos e preconceitos que poderíamos lhe
destinar. (Vale registrar nesta discussão uma outra ponte com a Fenomenologia não somente
no que se refere à ideia da vida que excede o ato de (re)conhecimento, mas também à questão
21
22

Cf.: CAVARERO, Adriana. Relating Narratives: Storytelling and Selfhood. Londres: Routdledge, 2000.
Cf.: ARENDT, Hannah. A condição humana. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010.
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da suspensão de juízos diante do vivido e diante das relações intersubjetivas que nele se
manifestam).
Retomando Butler, esse preceito poderia ser útil, por exemplo, em um contexto
jurídico formal em que se determina legalmente a culpa ou a inocência de determinado
indivíduo. De acordo com a filósofa, haveria também, nesse contexto, uma prévia tendência
de reconhecimento normativo atuando por parte de quem julga com relação a quem é julgado.
Agir eticamente em um julgamento seria, portanto, ter consciência de tal fato e escolher a
melhor forma para lidar com isso: “[...] se existe alguma ética na interpelação, e se o juízo,
incluindo o juízo legal, é uma forma de interpelação, então o valor ético do juízo será
condicionado pela forma de interpelação que ele assume” (BUTLER, 2015a, p. 65). Outra
orientação significativa de Butler – novamente apoiada em Cavarero (2000) – consiste em
substituirmos a intencionalidade da pergunta em torno do “o que sou/ és” para o âmbito do
“quem sou/ és”. A primeira pressuporia preencher uma categoria preestabelecida, “preencher
o conteúdo de nossa personalidade” (2015a, p. 45); enquanto a segunda indagação
expressaria, para Butler, uma dimensão verdadeiramente aberta e altruísta. Nessa direção, um
reconhecimento que se pretenda ético não deve exigir que o outro a quem interpelo tenha a
mesma estrutura que eu, tampouco que tenha uma estrutura restrita e estanque.
A pergunta mais central para o reconhecimento é direta e voltada para o outro:
“quem és tu?”. Essa pergunta pressupõe que diante de nós existe um outro que não
conhecemos e não podemos apreender totalmente, alguém cujas unicidade e não
substituibilidade impõem um limite ao modelo de reconhecimento recíproco
oferecido no esquema hegeliano e, em termos mais gerais, à possibilidade de
conhecer o outro. (BUTLER, 2015a, p. 45)

Complementando essa compreensão, Safatle afirma, no posfácio da referida obra de
Butler, que a autora nos convida a pensar o reconhecimento para além dos parâmetros
normativos do indivíduo moderno e suas exigências individualistas – fundadas na pretensa
posse de si e na pretensa posse “[...] de atributos, de predicados, de narrativas, de objetos”
(2015a, p. 178). Por essa via, parece assertivo afirmar que, mesmo que Butler aborde mais
profundamente a questão do gênero, da guerra e dos contextos formais de interpelação pelos
aparelhos do Estado, sua teoria pode se constituir como uma imensa contribuição para o
debate geral sobre de que forma cada um de nós está sujeito a algum tipo de violência ética –
e, sobretudo, de que forma cada um irá se posicionar com relação a isto.
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3.8 Articulações da teoria de Butler com esta pesquisa e com o contexto educativo
Inspirada nas teorizações de Butler, a proposta que faço é que a presente dissertação
de mestrado, em sua forma integral, seja compreendida como uma narrativa de si
propriamente dita. Nessa empreitada, a partir da compreensão dos desafios, inquietações e
incompatibilidades com relação às normas que condicionam não apenas minha prática
educativa – como também a dos arte-educadores Angela Consiglio e Sergio Tück –, me
proponho a compreender quais são as possibilidades e os limites para a realização de
inventividades docentes, isto é, de práticas vivas que excedem os limites das prescrições
vigentes em nossos contextos profissionais. Responder a essa pergunta me leva a vivenciar,
enquanto educadora, dimensões de compreensão crítica, autotransformação e autocriação
diante dos aspectos emergentes de minha própria trajetória – nisso residiriam as
potencialidades politicamente poéticas da construção deste relato. É também nesse sentido
que tal narrativa pode ser concebida como uma dimensão de vida que excede, questiona e
ressignifica as molduras normativas, reconfigurando a si mesma – e quem sabe
reconfigurando, a longo prazo, as próprias normas.
Baseada na visão butleriana acerca da interpelação e do reconhecimento, cabe-me
ainda pensar de forma mais ampla as dimensões da alteridade imbricadas a esta pesquisa.
Pergunto-me: quem é o outro que me constitui enquanto narradora neste trabalho? Suponho
uma possível resposta: são todos aqueles que me constituem desde o princípio de minha vida,
em toda a minha formação humana e profissional (infância, escola, universidade, ambiente de
trabalho, grupos sociais com os quais possuo ou possuí algum tipo de vínculo). Outra
pergunta seria: que contexto motiva meu “anseio por ser reconhecida” mediante a escrita
deste relato? Respondo: minha incompatibilidade com certos aspectos do enquadramento
normativo que estabelece padrões para a prática educativa, tal como já exposto nas
inquietações de meu memorial. Nesse sentido, quem me interpela, “exigindo” que eu assuma
quem sou como educadora? Talvez, os sujeitos – concretos ou anônimos – que compõem este
cenário educacional em suas dimensões políticas, legais e institucionais: governantes,
legisladores, gestores, docentes e estudantes, membros da sociedade civil. E a quem
interpelo? A dois arte-educadores que serão meus interlocutores nesta pesquisa e me
auxiliarão a constituir uma reflexão a partir de nossas experiências existenciais concretas.
Indago, por fim: quem me interpelará? A banca de mestrado, os leitores desta dissertação.
Quais outros?
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Seguindo esse trajeto, tanto no processo de elaboração do roteiro (APÊNDICE G)
como no de realização da entrevista com os arte-educadores, tive o cuidado de não enquadrálos em uma identidade docente preestabelecida pelo quadro normativo ao perguntar “quem és
tu?”. Daí a importância de optar por indagações que fossem suficientemente abertas, sem
direcioná-las para nenhuma categoria restrita aos meus padrões de reconhecimento. Em
termos metodológicos, Butler me aponta a possibilidade de enquadrar o enquadramento, de
forma que, nesta pesquisa, as descrições das três experiências docentes, concebidas como
elementos da “tela” emoldurada, serão o ponto de partida para uma reflexão que empreenderei
acerca da moldura – isto é, acerca de alguns aspectos inerentes aos “bastidores” dos
enquadramentos normativos que condicionam nossas práticas.
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4. ANÁLISE DAS ENTREVISTAS

[...] O eu nunca retorna a si mesmo livre do Outro.
(BUTLER, 2017b, p. 202)

Iniciarei este capítulo descrevendo certos aspectos de meu encontro presencial com os
educadores paulistas Sergio e Angela, apresentando ainda algumas informações gerais
consideradas importantes para a familiarização dos leitores desta pesquisa com os contextos
de trabalho de cada um. Em seguida, recuperarei as orientações metodológicas de Giorgi
(2008; 2010) referentes ao processo de transformação dos “dados brutos” consolidados em
campo em eixos temáticos para a reflexão teórica. Por fim, organizarei em quadros (dispostos
nos apêndices) os aspectos de meu memorial e das entrevistas dos educadores que
corresponderam aos dois eixos de intencionalidades que guiaram minha análise, a saber, o
eixo “Desafios, Inquietações e Incompatibilidades Docentes” e o eixo “Inventividades
Docentes”.
Faz-se oportuno relembrar a questão sempre presente da redução fenomenológica, ou
seja, a intenção da suspensão de crenças e juízos do pesquisador para que as descrições das
experiências vividas – no caso, as falas dos três educadores – possam se manifestar em sua
autenticidade.

4.1 Meu encontro com os arte-educadores em São Paulo

4.1.1 Meu encontro com o Educador Sergio
Uma manhã chuvosa de segunda-feira aguardava minha chegada à cidade paulista de
Atibaia, onde pus os pés no dia 17 de setembro de 2018 após passar a madrugada viajando – e
repousando – no ônibus em que embarquei, na noite do dia anterior, em São João del-Rei. Eu
e Sergio combinamos de nos encontrarmos ao final de seu expediente, às 16 horas, na porta da
Escola Municipal Professor Hélio Damante, seu local de trabalho em Bom Jesus dos Perdões,
a aproximadamente 15 km de Atibaia.
Após seguir suas coordenadas para chegar à referida escola, situada em um bairro
residencial visivelmente habitado por pessoas com baixa renda, fui acolhida de forma
generosa por Sergio e por um grupo de crianças no pátio da escola – as quais me
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perguntavam, curiosas, o motivo de minha visita. Depois de alguns breves diálogos com os
estudantes, nos dirigimos para uma ampla sala no segundo andar da escola – a sala de música,
conforme eu logo viria a descobrir. Naquele local, onde ainda era possível ouvir a sonoridade
externa dos processos de encerramento do dia letivo na escola, iniciamos, enfim, nossa
conversa.
A seguir, entre os tópicos 1.1.1 e 1.1.3, descrevo aspectos gerais relatados por Sergio
diante das seguintes questões iniciais do roteiro de entrevista:
- Há quanto tempo você trabalha como educador(a)?
- Em que contextos você já trabalhou profissionalmente como educador(a)?
- Você pode dar detalhes sobre seu regime de trabalho?
- O que te levou a se tornar um(a) educadora(a)?
- Como foi sua formação como educador(a)? Você pode relatar alguns aspectos
significativos que te marcaram nessa formação?
(ROTEIRO DE ENTREVISTA, APÊNDICE G)

Tempos, espaços e condições de trabalho
Diante de minha indagação sobre os locais em que já atuou como educador ao longo
de sua vida, Sergio comenta que sua relação mais antiga com a educação se iniciou em 2009,
com o trabalho voluntário em um cursinho pré-vestibular comunitário onde atua até hoje. Em
2011, já de forma remunerada, ofereceu reforço escolar para crianças mais novas por meio da
Arte e, em 2012, foi nomeado via concurso público como professor efetivo do município de
Bom Jesus dos Perdões. Desde então atua na Escola Municipal Professor Hélio Damante na
área de conhecimento “Arte” (SERGIO, APÊNDICE H, QUADRO 3).
Conforme relatado pelo educador, seu regime de trabalho na referida instituição
consiste em 28 horas semanais, dentre as quais 24h são cumpridas em sala de aula. Sergio
trabalha com 10 turmas de 1º ao 5º anos, cada qual com uma média de 30 a 35 alunos, no
período da manhã e da tarde23. Sendo assim, Sergio se relaciona com cerca de 350 crianças
por semana.
Para além das horas destinadas ao trabalho no interior da sala de aula, há ainda a
complementaridade de 4 horas destinadas a reuniões de professores, bem como
preenchimento de diários, avaliações de trabalhos e planejamentos – horas essas que Sergio

23

O período vespertino é composto pelas chamadas “turmas integrais” vinculadas ao Programa “Mais
Educação”.
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afirma precisar “extrapolar com frequência”, o que demonstra não serem suficientes para o
trabalho qualitativo que deseja realizar. Nesse sentido, Sergio comenta: “Eu já passei três dias
planejando algumas coisas. Se você fosse contar o tempo que passa planejando, estaria rico!”.
Sigamos com outros aspectos de suas condições de atuação profissional:
diferentemente da educadora Angela, que, conforme veremos a seguir, precisa realizar
anualmente uma mudança de escolas em conformidade com o que prevê a legislação
municipal, Sergio conseguiu permanecer e aprofundar seu trabalho sempre na mesma
instituição. Conforme o educador afirma, o estatuto municipal de Bom Jesus dos Perdões
prevê que o professor trabalhe em uma escola-sede, optando por suplementar a carga horária
em outras unidades, se assim desejar. Cabe ainda pontuar, neste tópico, que Sergio atualmente
conta com um espaço físico propício para seu trabalho de Arte-educação com as crianças,
espaço este que foi fruto de um esforço pessoal para sua conquista.
Já sua atuação no âmbito do cursinho pré-vestibular comunitário ocorre em um espaço
– cedido por uma escola particular – onde se realizam encontros em todos os finais de semana
do mês, sendo dois desses encontros marcados pelo trabalho com o conteúdo de Arte. Nesse
contexto, o educador afirma utilizar-se metodologicamente de um maior número de aulas
teóricas em torno da História da Arte. No entanto, pontua seu esforço gradativo por romper
com os “formatos tradicionais”, por vezes propondo aos alunos debates em círculos e
assembleias, bem como iniciando as aulas com perguntas que sondam seus interesses e
despertam suas curiosidades.

Formação
Ao ser indagado sobre suas motivações para se tornar um educador, Sergio inicia sua
resposta dizendo que, pelo fato de não ter se identificado em absoluto com a escola particular
onde havia estudado, prometeu, ao se formar no Ensino Médio, que definitivamente não
voltaria para o ambiente escolar no futuro. Envolveu-se então com a área de publicidade e
começou a trabalhar oito horas por dia em um escritório. Ao longo do tempo, no entanto,
percebeu que aquele era um trabalho demasiadamente solitário, o que, de acordo com suas
palavras, gerou o anseio por “mais trocas humanas”, aspecto que parece ter encontrado na
Educação (SERGIO, APÊNDICE H, QUADRO 3).
Nesse sentido, Sergio cita alguns aspectos positivos do trabalho na escola em
comparação com seu trabalho anterior no escritório, a exemplo de uma maior flexibilidade na
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organização da carga horária e do regime de trabalho, além de maior espaço para imprimir a
própria personalidade em sua atuação. Observou que o início de seu percurso na educação já
havia contribuído para um desenvolvimento pessoal e percebeu que gostaria de continuar
nesse caminho: “[...] esse lado do professor me aflorou muitas coisas boas, então isso me deu
força para falar: ah, eu quero ir por esse lado mesmo”. Pontua, no entanto, que seu desejo não
é limitar-se a uma identidade ou a uma categoria profissional rígida e permanente: “eu não
quero me rotular e ficar preso numa opção” (APÊNDICE H, QUADRO 2). Nesse sentido,
demonstra sua abertura para atuar paralelamente em outras áreas, como a pesquisa e a prática
musical.
Em sua resposta sobre as motivações para se tornar um educador, Sergio considera
ainda a possibilidade de ter seguido a influência de seu pai, que trabalhou durante algum
tempo na área. Sergio observa ainda que ele próprio e seu pai, ao falarem sobre suas
experiências na educação com certo encantamento, podem ter influenciado suas irmãs a
também se enveredarem por esses percursos profissionais, fato que afirma a dimensão das
paixões – e não apenas das inquietações – do referido com relação à prática educativa.
No que tange a sua formação acadêmica, Sergio salienta seus aspectos enfaticamente
teóricos e “muito distantes da realidade”, mas pontua algumas questões importantes
relacionadas aos estágios:
A minha formação específica foi com muita teoria, muito teórica. Eu aprendi
algumas coisas que eu ainda acho relevantes na parte do estágio, quando eu fui ver
outros professores de arte trabalhando. Algumas coisas que me assustavam era ver
professor gritando, por exemplo. E aí tinham algumas coisas técnicas, teve um
professor lá que fez papietagem e eu nunca tinha visto, então você vai tomando
conhecimento de coisas práticas. (SERGIO, APÊNDICE H, QUADRO 3)

Afirma ainda que os aprendizados mais significativos ocorreram em sua formação
informal, paralela ou posterior à academia.

Diálogos pós-entrevista
Após a realização da entrevista, em um clima de solidariedade e empatia, continuamos
livremente nossos diálogos durante a carona de carro que Sergio me ofereceu de volta à
cidade de Atibaia – local onde ele reside e ponto de partida de um ônibus que eu pegaria até a
capital paulista, que, por sua vez, me aguardava para a realização de novas tarefas 24. Assim,

24

O diálogo com a educadora Angela estava marcado para a sexta-feira daquela mesma semana. Até lá,
aproveitei a oportunidade de minha ida a São Paulo para participar, como ouvinte, do VIII Congresso
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ao longo do trajeto, seguimos conversando um pouco mais sobre as paixões e inquietações
inerentes às nossas experiências como professores, compartilhando também dicas de cursos,
livros e filmes relacionados à área. Ao nos despedirmos, agradeci-o imensamente por sua
generosa acolhida, afirmando meus votos para que, mesmo à distância, continuemos nossos
diálogos e nosso apoio mútuo como educadores.

4.1.2 Meu encontro com a educadora Angela
Minha entrevista com Angela aconteceu em uma sexta-feira pela manhã, mais
especificamente no dia 21 de setembro de 2018, em Guarulhos. Após algumas solícitas e
cuidadosas orientações de sua parte, foi possível encontrar com facilidade o local combinado:
uma padaria próxima a uma das escolas em que ela trabalhava, para onde seguiríamos depois
de nossa conversa.
Para além dos comentários sobre o turbilhão de sua correria cotidiana e sobre o
cansaço que naturalmente já se apresentava acumulado no último dia da semana, Angela
expressava bom humor e simpatia, mostrando-se bastante aberta para nosso diálogo. Meu
vínculo afetivo com relação a ela, que já vinha sendo construído nas conversas à distância,
rapidamente se fortaleceu em nosso encontro presencial. Angela pediu um lanche – ainda não
havia tomado o café da manhã – e, em meio aos sons corriqueiros do trânsito e do comércio
local, bem como de outras conversas no interior do estabelecimento onde nos encontrávamos,
iniciamos nosso diálogo felizmente registrado com qualidade por meu gravador. Do mesmo
modo que com Sérgio, descrevo a seguir, entre os tópicos 1.2.1 e 1.2.3, alguns aspectos gerais
relatados por Angela diante das já referidas questões iniciais do roteiro de entrevista.

Tempos, espaços e condições de trabalho
Angela relatou que iniciou sua atuação como educadora desde 2012, isto é, há sete
anos atrás (APÊNDICE H, QUADRO 2). Tendo terminado a graduação de Licenciatura em
Teatro ao final de 2011, trabalhou por um curto período do início do ano seguinte na “Obra
Social São Benedito”, vinculada à Igreja de São Benedito, no Jaçanã. Tratava-se de um
projeto social que oferecia cursos técnicos e de arte para adolescentes, jovens e adultos. No

Internacional de Pesquisa (Auto)Biográfica (CIPA), realizado pela equipe da BIOgraph na Universidade da
Cidade de São Paulo (UNICID), já que percebi certas possibilidades de aproximações com minha pesquisa.
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entanto, antes que pudesse aprofundar sua atuação naquele local, Angela logo foi convocada
via concurso público para trabalhar como professora efetiva na rede municipal de Guarulhos.
Cumprindo atualmente, nesse contexto, uma carga horária semanal de 24 horas,
Angela ministra 1 aula por semana para 20 diferentes turmas, contendo uma média de 35
alunos cada uma. São 50 minutos de aula com grupos distintos que, juntos, totalizam cerca de
700 crianças. Em sua fala, a educadora registra ainda sua circulação semanal por três escolas
municipais de Guarulhos, todas na região conhecida como “Pimentas”.
Angela explica que precisa estar nessas três escolas para completar, “em blocos”, as
20 horas de sua carga horária que devem ser obrigatoriamente cumpridas dentro de sala de
aula – o que não se esgota no quadro de uma única instituição. As outras 4 horas restantes são
destinadas para planejamentos em casa ou na escola e, ainda, para momentos de breves
“diálogos operacionais” entre professores e gestores. Além disso, a educadora relata que, a
cada sexta-feira, cumpre uma hora a mais na escola destinada à realização de um curso online
cujo tema é o aprendizado sobre a Base Nacional Comum Curricular. Trata-se, explica, de
uma espécie de “formação continuada” que a própria secretaria municipal oferece, a qual
poderia também ser temporariamente substituída por uma especialização ou um mestrado na
área de sua atuação profissional.
Outro aspecto que merece ser notado diz respeito à rotatividade que Angela realiza a
cada ano pelas escolas de Guarulhos que possuem cargas horárias disponíveis.
Diferentemente dos pedagogos, os chamados “professores especialistas” – isto é, os
responsáveis pelo conteúdo de Arte, Educação Física e Inglês – não usufruem de sedes fixas
para suas atuações. Assim, a cada ano, de acordo com suas classificações no último concurso,
passam por um processo de escolha para mudar ou permanecer na escola em que se
encontram, não possuindo garantias de conseguirem aprofundar seus trabalhos já iniciados em
determinada instituição escolar.
Cabe ainda registrar, neste tópico, o fato de geralmente não haver, nas escolas em que
Angela atuou, um espaço físico destinado especificamente para o trabalho pedagógico com o
teatro.

Formação
Angela conta que, no início de sua graduação, ser educadora era algo que não fazia
parte de seus planos. De acordo com suas palavras, começou a se interessar pelo “lugar da
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troca” em uma escola paralela à universidade, a “Escola Livre de Teatro”, onde fez estágio
com uma turma de iniciação teatral.
Ao discorrer sobre sua formação como arte-educadora, Angela lembra sem entusiasmo
de alguns autores que parecem tê-la marcado na universidade, tais como Freinet e Wallon. No
entanto, sua formação paralela à graduação ofereceu-lhe um aprendizado mais envolvente e
significativo do que a formação teórica acadêmica: “hoje eu percebo que [a passagem pela
academia] não foi nada tão significativo quanto, por exemplo, esses encontros que eu fiz na
Escola Livre de Teatro, em que eu tive contato com textos e com coisas que eu sou
apaixonada até hoje”. Nesse sentido, alguns aspectos significativos citados sobre sua
formação estão relacionados à ação teatral prática, permeada por “vivências e experiências de
diversos modos de criação em teatro”.
Ao discorrer sobre sua formação, Angela menciona ter se deparado com o grande
desafio da adaptação ao contexto de trabalho da escola, marcada pelo estranhamento das
condições estruturais, por inseguranças metodológicas e pela percepção da impossibilidade de
desenvolver na escola as práticas artísticas e pedagógicas que considerava significativas em
sua formação:
Terminei a faculdade e fui chamada no concurso que eu tinha prestado há um tempo,
cheguei na sala de aula e falei: ... [expressão de espanto] “o que eu vou fazer aqui,
cara?! O que eu vou fazer aqui, o que eu vou fazer aqui?” [reiterando]. [...] Foi um
choque gigantesco. [...] Porque, pensa: ainda mais na área do teatro, a gente quer um
espaço livre, que permitia a possibilidade de trabalhar com o corpo... aí eu chego na
escola, 35 crianças nas mesas enfileiradas, eu não tenho domínio nenhum de
metodologia, porque o que eu aprendi na faculdade não se aplica, de verdade
verdadeira. Claro, você tem caminhos e pistas, mas para mim, quando eu cheguei na
escola eu não sabia o que fazer. E foi um processo muito dolorido, de eu achar que
eu não sabia fazer aquilo, que não dava conta, que não fazia o menor sentido o que
eu tava fazendo... (ANGELA, APÊNDICE H, QUADRO 2)

Ainda neste tópico referente a sua formação, merece registro o fato de Angela ter
cursado, paralelamente a seu trabalho na escola, o Mestrado Profissional em Artes na
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, tendo defendido sua dissertação25
em julho de 2018.

25

Cf.: SILVA, Angela Consiglio Moreira da. Aproximações entre a sala de ensaio e a sala de aula: relato de
experiência teatral desenvolvida em perspectiva colaborativa e democrática na escola da prefeitura de Guarulhos
Manuel Bandeira. Dissertação (Mestrado Profissional em Artes) – Universidade Estadual Paulista “Julio de
Mesquita Filho”, Instituto de Artes, 2018.
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Diálogos pós-entrevista
Finalizada a entrevista formal, ofereci a Angela uma ida de “táxi” até a porta da Escola
Municipal Chico Mendes, onde ela daria aula logo em seguida, na parte da tarde. Ao longo
desse trajeto, da mesma forma como procedido com o professor Sergio, Angela e eu seguimos
em uma conversa livre a respeito de questões políticas e pedagógicas diversas. Ao chegarmos
à porta de sua escola, também situada em uma comunidade simples, tive uma agradável
constatação: a escola se situava no interior de um parque26 bastante arborizado e tranquilo.
Angela me mostrou a fachada da escola, com portões e paredes coloridas, e ali nos
despedimos para que ela pudesse entrar. Novamente lhe agradeci muito por sua abertura para
o diálogo e por sua contribuição com a pesquisa.
Na sequência, como expressão de gratidão de minha parte, prometi que lhe enviaria
por correio um disco do grupo musical27 do qual participo em Belo Horizonte, imaginando
que ela poderia gostar de conhecê-lo. Em seguida, após a entrada de Angela na escola,
permaneci por um tempo em um dos bancos do parque, descansando dos ritmos intensos da
semana que havia passado em São Paulo, respirando um pouco e apreciando as alegres
paisagens naturais iluminadas pelo sol, acompanhada do reconfortante sentimento da tarefa
cumprida.

4.2 Retomada das orientações metodológicas para a Análise Fenomenológica
Tendo apresentado a atmosfera afetiva de meu encontro com os educadores paulistas,
me proponho agora a relembrar os procedimentos metodológicos nos quais me fundamentei
em cada uma das etapas do processo de análise das entrevistas.
Referenciando-me pelas orientações de Giorgi (2008; 2010), após ter realizado a
escuta atenta e a transcrição de todo o material do áudio das entrevistas, organizei uma
primeira síntese geral do texto transcrito, esboçando assim um primeiro movimento de
sistematização. Em seguida, identifiquei os trechos das falas dos educadores que ressoavam
com as intencionalidades desta pesquisa, codificando-as de forma mais simplificada em
Unidades de Sentido.

26
27

Parque Estadual Chico Mendes, localizado no Bairro dos Pimentas, em Guarulhos/SP.
Trata-se do grupo Coletivo ANA, formado por cantoras e compositoras autorais de Belo-Horizonte/MG.
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As Unidades de Sentido referentes às expressões de “Desafios Inquietações e
Incompatibilidades Docentes” estão sistematizadas nos Quadros 1, 2 e 3 (APÊNDICE H) e
constituem-se como respostas às seguintes questões do roteiro de entrevista:
- Em seu trabalho na escola, você se sente reconhecido/ valorizado como
educador(a)?
- Que dificuldades e facilidades você identifica em sua prática profissional na
escola?
- A que você atribui a existência dessas dificuldades? Em sua visão, que causas estas
dificuldades teriam?
- Você tem adotado alguma estratégia prática para lidar com as dificuldades que
encontra em sua atuação docente? Quais têm sido essas estratégias?
- O que te levou a buscar o Curso “Fazer a Ponte no Brasil”? Algo mudou em sua
visão de educador(a) após ter feito o curso?
(ROTEIRO DE ENTREVISTA, APÊNDICE G)

Por sua vez, as Unidades de Sentido referentes às expressões de “Inventividades
Docentes” estão sistematizadas nos Quadros 5, 6 e 7 (APÊNDICE H) e constituem-se como
respostas à seguinte questão do roteiro de entrevista: “Você tem adotado alguma estratégia
prática para lidar com as dificuldades que encontra em sua atuação docente? Em caso
afirmativo, quais têm sido essas estratégias?”.
Na sequência, agrupei as Unidades de Sentido que apresentavam semelhanças entre si
em Configurações de Sentido (C. S.) um pouco mais sintéticas, conforme ficou registrado no
Quadro 4 (APÊNDICE I), referente às expressões de “Desafios Inquietações e
Incompatibilidades Docentes”, e no Quadro 8 (APÊNDICE I), referente às expressões de
“Inventividades Docentes”.
Elenco a seguir, de forma sintética e com o intuito de facilitar a visualização, as quatro
Configurações de Sentido em torno do eixo “Desafios, Inquietações e Incompatibilidades
Docentes”:
C. S. 1. Inquietações diante da precária estrutura organizacional dos tempos, espaços e
práticas educativas na escola.
C. S. 2. Inquietações diante da priorização, pela escola e pelo sistema educativo, da
dimensão técnica, instrumental e quantitativa em detrimento da dimensão humana,
experiencial e qualitativa, tanto em âmbito docente como discente.
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C. S. 3. Incompatibilidades com a adoção ou com a conivência em relação à
(re)produção, por parte de sujeitos escolares (professores, alunos e gestores), de
atitudes consideradas indesejáveis.
C. S. 4. Contraste – ou não alinhamento – entre as visões políticas e pedagógicas dos
educadores entrevistados e as de alguns segmentos do corpo docente e administrativo
escolar.
Na sequência, eis as quatro Configurações de Sentido constituídas em torno do eixo
“Inventividades Docentes”:
C. S. 5. Proatividade para uma (auto)formação continuada, crítica e reflexiva.
C. S. 6. Construção de relações mais afetivas, empáticas e dialógicas no cotidiano
escolar (com os estudantes, com o corpo docente e administrativo e com a
comunidade).
C. S. 7. Estímulo positivo ao corpo docente e administrativo por meio de atitudes
motivadas por um sentido de transformação.
C. S. 8. Protagonismo no processo de consolidação de um espaço físico próprio para
as aulas de Arte na escola.
Por fim, a última etapa de análise, realizada nos Quadros 9 e 10 (APÊNDICE J),
consistiu na sintetização das Configurações de Sentido anteriores nos seguintes Eixos
Temáticos (E. T.) finais:
E. T. 1. Desconforto dos docentes diante das precariedades geradas pela racionalização
positivista e pela gestão produtivista do sistema educativo.
E. T. 2. Docência e reflexão crítica.
E. T. 3. Ação educativa pautada na Empatia, no Afeto, no Diálogo e na Participação.
Realizada a análise, construirei a seguir uma reflexão articulada à tessitura orgânica
entre os Eixos Temáticos, as Configurações de Sentido, as Unidades de Sentido e os trechos
brutos das entrevistas realizadas. Para tanto, irei me valer das contribuições teóricas de
alguns autores considerados pertinentes para ampliar a compreensão dos mesmos.
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5. REFLEXÃO TEÓRICA A PARTIR DOS EIXOS TEMÁTICOS

[...] E se cada um de nós que trabalhamos na educação nos propuséssemos já não ir à
escola para fazer o que nos é dito para ser feito nela, mas para inventar uma escola
que ela não é? (KOHAN, 2013, p. 139)

Parece-me útil rememorar aqui a concepção de Butler (2015b) acerca do
enquadramento como um dispositivo que, operando de acordo com pressupostos
universalistas e difundidos em larga escala, produz violências éticas articuladas às mais
diversas formas de precarização da experiência humana.
Os relatos dados pelos três educadores abordados neste trabalho cumprem a função de
ilustrar, em alguma medida, os modos específicos pelos quais essa precarização tem se
manifestado no contexto educativo, tornando-se alarmante, como visto, no subemprego
docente, na superficialidade da experiência educativa, na (re)produção de práticas
intersubjetivas consideradas negativas pelos docentes, na ausência ou escassez das condições
materiais disponíveis, bem como na vulnerabilidade da estrutura física das escolas.
Diante dessas evidências, já se faz pertinente indagar: afinal, a que lógicas de
enquadramento estão submetidos esses modos tão degradantes de esculpir a materialidade da
experiência educativa? A que lógicas de enquadramento se encontram vinculados os interesses
de que os tempos, os espaços, os materiais, as metodologias e as condições do trabalho
estejam arranjados de maneira tão precária para educadores e educandos?

5.1 Enquadrando as molduras
No intuito de traçar alguns percursos de resposta, buscarei, a seguir, ampliar a
compreensão das dimensões de violência ética inerentes a dois tipos de enquadramentos
decisivos para o delineamento da realidade social e educacional que hoje nos é apresentada, a
saber, o projeto educacional moderno e o projeto educacional neoliberal (SILVA, 1995;
VEIGA-NETO, 1995).
A opção por compreender a influência desses dois projetos pauta-se na consideração
de que tanto a Escola como a Educação não são categorias dadas ou naturalizadas, mas
construções sociais “enquadradas” pelos contextos em que se inserem. Corroboro, assim, com
a afirmação de Veiga-Neto (2003) de que “[...] é preciso sempre examinar as condições de
possibilidade em que a escola moderna se gestou e tentar compará-las às condições de
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possibilidade que hoje estão aí” (p. 124). Se desejo, portanto, “enquadrar os enquadramentos”
(BUTLER, 2015b) que condicionam as precariedades apontadas pelas falas dos três arteeducadores em relação às suas respectivas experiências em instituições públicas, devo, para
tanto, operar este recuo para uma visão mais ampla.

5.1.1 O Projeto Educacional Moderno
Os estudos que realizei a respeito do projeto educacional da Modernidade –
especialmente no que se refere à configuração da escola moderna – evidenciaram um aspecto
fundamental inerente a esse contexto, qual seja, a questão da produção e regulação de
indivíduos em conformidade com os interesses morais, políticos e econômicos da burguesia
europeia em ascensão.
Veiga-Neto (1995) nos auxilia a compreender o modo como esse panorama se
encontra marcado pelas grandes narrativas iluministas, fundamentadas em categorias
essencialistas e universais – “o Sujeito, a Razão, a Totalidade, o Progresso, etc.” (p. 7) e
pautadas na crença de emancipação da humanidade por meio da razão, da “liberdade” e do
trabalho; bem como na crença do aumento da riqueza material atrelada ao desenvolvimento da
Ciência e da Tecnologia (p. 12-13). Ainda nesse sentido, Sibilia (2012) pontua que a
sociedade moderna
[...] pensou a si mesma – pelo menos idealmente – como igualitária, fraterna e
democrática. Por conseguinte, assumiu a responsabilidade de educar todos os
cidadãos para que ficassem à altura de tão magno projeto, servindo-se para esse fim
dos potentes recursos de cada Estado nacional. (2012, p. 17)

Evidencia-se assim o caráter normalizador da educação moderna, que, certamente,
estende-se até os dias de hoje. Afinal, foi principalmente por essa via que
[...] a espacialidade e a temporalidade modernas se estabeleceram e se tomaram
hegemônicas, de modo que elas funcionaram como uma das condições de
possibilidade – e talvez a mais importante delas – da ascensão da burguesia e do
sucesso da lógica capitalista – primeiro no Ocidente e, depois, na maior parte do
mundo. (VEIGA-NETO, 2003, p. 108-109)

Coube também a esse projeto a idealização e a produção do sujeito moderno,
consolidado fundamentalmente em uma concepção eurocêntrica, branca, masculina e
colonizadora (VEIGA-NETO, 1995, p. 12). Suprimiam-se assim, gradativamente, quaisquer
outras subjetividades que não correspondessem a estes padrões. Ainda sobre o sujeito
moderno, Silva (1995) elucida que este é considerado como
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[…] uma essência que preexiste à sua constituição na linguagem e no social. Ele é
racional e calculista, isto é, sua ação se baseia na consideração consciente de
hipóteses e cursos de ação alternativos. Ele é visto como capaz de autonomia e
independência – se convenientemente educado – em relação à sociedade. Sua
consciência é dotada de um centro, origem e fonte única de todas as suas ações.
Além disso, essa consciência é unitária e não dividida, partida ou fragmentada. Ele é
autoidêntico, tendo como referência última apenas a si mesmo. […] A organização
econômica e social dos modernos estados-nação se baseia precisamente na
existência e no pressuposto desse tipo de sujeito. A produção dessa classe particular
de sujeito constitui a tarefa central da educação e da escola modernas. (1995, p. 248)

Até aqui já se tornam notáveis as dimensões da violência ética inerentes aos
pressupostos universalistas do projeto moderno, seja no âmbito da imposição de um modelo
ideal de sujeito, seja nas pretensões de regulação e controle social que se desdobram das
grandes narrativas iluministas. Nesse sentido, constituindo-se como importantes pilares para o
desejo de conter o fluxo e a complexidade do mundo e da vida social, essas narrativas
[…] representam tentativas de ordenar, classificar, controlar a organização e a
interação social. Em sua vontade de poder e controle, entretanto, […] elas,
frequentemente, têm contribuído para oprimir, para suprimir, para excluir. Os mapas
explicativos totalizantes e universalizantes, em sua ânsia de controle e contenção,
apenas têm servido de justificativa para as mais variadas formas de opressão e
dominação. (SILVA, 1995, p. 247-248)

É, pois, dessa ambiência que a escola pública e estatal emergirá como “a instituição
moderna por excelência” (SILVA, 1995, p. 245), confundindo-se com o próprio projeto da
modernidade – não apenas corporificando, como também transmitindo esses ideais. Reunindo
diversos dispositivos que vêm se configurando desde o século XVI e consubstanciando-se de
forma mais definitiva em meados do século XIX (VARELA; ALVARES-URIA, 1992), a
educação institucionalizada, imbuída de sua “orgulhosa missão civilizadora” (SIBILIA, 2012,
p. 10), passa então a se estabelecer como “[…] um forte movimento de uniformização
cultural, capaz de desqualificar e asfixiar sobre sua hegemonia racionalista todas as (muitas)
manifestações consideradas inferiores” (2012, p. 21).
Exemplo disso foi a gradativa implantação de um currículo com caráter cientificista,
composto por “aprendizagens ‘úteis e práticas’ que foram substituindo uma multidão de
dogmas e mitos sem respaldo científico ou cuja ‘inutilidade’ se tornava flagrante” (2012, p.
17). Ademais, as ações forjadoras de uma consciência nacional e de uma identidade de povo
(p. 22), bem como o processo de alfabetização de cada habitante da nação no uso correto do
idioma pátrio (p. 17) – arbitrariamente imposto frente aos diversos outros dialetos prémodernos – figuram como outros exemplos de violência simbólica desse projeto, de fato,
colonizador.
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Nessa mesma direção, Varela e Alvares-Uria (1992) compreendem a escola pública
como um verdadeiro “espaço de governo das classes desfavorecidas” (p. 15), visto que as
classes distinguidas, de forma generalizada, sempre “enviaram seus filhos a estabelecimentos
de qualidade e distinção (colégios, liceus, ginásios, etc.), e supõe-se que continuarão fazendoo” (p. 15). Para consolidar essa afirmação, basta observar algumas considerações dos autores a
respeito dos diferenciados tratamentos destinados à infância rica e à infância pobre no
contexto moderno:
A infância “rica” vai ser certamente governada, mas sua submissão à autoridade
pedagógica e aos regulamentos constitui um passo para assumir “melhor”, mais tarde,
funções de governo. A infância pobre, pelo contrário, não receberá tantas atenções,
sendo os hospitais, os hospícios e outros espaços de correção os primeiros centrospiloto destinados a modelá-la. E, assim como a constituição da infância de qualidade
aparece estreitamente vinculada à família, […] a da infância necessitada foi em seus
princípios o resultado de um programa de intervenção direta do governo; no primeiro
caso, produz-se uma delegação de poder na família, que por sua vez atua ajudando em
sua constituição, enquanto que, no segundo, o poder político arroga-se todo direito,
insertando a infância pobre no terreno do público. (VARELA; ALVARES-URIA,
1992, p. 5)

A respeito das justificativas das classes burguesas para a “civilização” das massas
populares pela via da escolarização, esses autores pontuam:
A periculosidade social, prisma através do qual a burguesia perceberá quase que
exclusivamente, desde o século XIX, as classes populares, servirá de cobertura a
uma multiforme gama de intromissões destinadas a destruir sua coesão assim como
suas formas de parentesco associadas pelos filantropos e reformadores sociais ao
vício, à imoralidade e, mais tarde, à degeneração (VARELA; ALVARES-URIA,
2012, p. 12).

Eis aqui mais uma faceta da violência ética – “não exclusivamente simbólica”
(VARELA; ALVARES-URIA, 1992, p. 15) – inerente a este processo de constituição da
“criança escolar”: o rompimento com seu contexto de origem.
Assentado no pretendido e aclamado “direito de todos à educação” (p. 15), esse
[...] grande enclausuramento dos filhos dos artesãos, operários, e mais tarde,
camponeses, romperá com laços de sangue, de amizade, com a relação com o bairro,
com a comunidade, com os adultos, com o trabalho, com a terra. O menino popular
nasce em grande medida desta violência legal que o arranca de seu meio, de sua
classe, de sua cultura, para convertê-lo numa mercadoria da escola […]. (VARELA;
ALVARES-URIA, 2012, p. 12).

Nesse processo de adestramento, a vinculação entre educação formal e disciplina –
elaborada por um viés fortemente kantiano e configurando-se como “projeto basilar do
Iluminismo” (SIBILIA, 2012, p. 19), irá cumprir um papel essencial. Em sua análise a
respeito das recomendações disciplinares de Kant, essa autora pontua que
assim se explicitou a função básica da instituição escolar, então em seus primórdios:
humanizar o animal da nossa espécie, disciplinando-o para modernizá-lo e, desse
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modo, iniciar a evolução capaz de convertê-lo num bom cidadão (SIBILIA, 2012, p.
18).

Silva (1995), por sua vez, elucida que
a educação moderna é a instituição disciplinar por excelência – nos dois sentidos da
palavra. A sua natureza disciplinar, isto é, como instituição organizada em torno de
disciplinas – no sentido epistemológico – e como instituição encarregada da
disciplina – no sentido político – é talvez o traço que a define de forma mais
característica e também o seu traço mais permanente e impermeável (p. 251).

Imersa em um contexto de ascendente industrialização, a educação moderna cumpre
ainda um importante papel relacionado não apenas à “instrumentalização de futuros
trabalhadores para o manuseio de equipamentos industriais” (MARZOLA, 1995, p. 194),
como também à reprodução das relações capitalistas de produção nos modos de organização
da instituição escolar. É neste último sentido que os critérios de produtividade e a
rentabilidade se tornam as bases para que a gestão escolar se aproxime da lógica taylorista da
gestão do trabalho operário, caracterizada por
[…] decomposição do mesmo em tarefas e rotinas mínimas, com a especificação de
ações e medidas de tempo de execução para cada uma delas e com a atribuição e
treinamento dos trabalhadores na realização dessas tarefas. Evidentemente, a
introdução da organização “científica” no trabalho supõe o surgimento de novas
figuras na hierarquia da organização, em especial a dos gestores científicos, que
planejam o trabalho, e a dos inspetores ou supervisores, que verificam o enquadre dos
funcionários às especificações de tarefas e de tempos de execução. (CONTRERAS,
1999, p. 34)

Pautada pela lógica de uma racionalização positivista e de uma gestão produtivista, a
instituição escolar passa a se consolidar como um campo para a “aplicação instrumental de
técnicas e procedimentos que se justificam por sua capacidade para conseguir os efeitos e os
resultados esperados” (CONTRERAS, 1999, p. 91). Não é à toa que, em sua análise crítica da
escola, Sibilia (2012) a cunhará como um ousado “artefato sociotécnico” (p. 27), ou, ainda,
como um ambicioso “aparato tecno-humano” (p. 29). Nesse ponto, a autora faz uma breve
referência a Foucault, para quem a escola concebida pelas sociedades industriais teve de ser
uma instituição em que “cada corpo se constitui como peça de uma máquina” (FOUCAULT,
1977, p. 148 apud SIBILIA, 2012, p. 27).

5.1.2 O Projeto Educacional Neoliberal
De acordo com Silva (1995), em um contexto marcado pela conversão do político e do
social ao interesse econômico do grande capital internacional, o prisma neoliberal irá manter
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o que lhe parece conveniente no projeto educacional moderno, ao mesmo tempo em que, por
outro lado, demonstrará romper radicalmente com o mesmo.
Permanecerá presente nesse novo contexto, por exemplo, a moderna ética da
produtividade e da rentabilidade, expressa na racionalização positivista e na gestão
instrumental das instituições escolares em conformidade com a ordem do mercado. Também
continuará presente, é claro, a nítida compreensão do poder normalizador e disciplinador da
educação enquanto “agência de mudança cultural e de produção de identidades” (SILVA,
1995, p. 253), situada, como tal, “numa posição estratégica para qualquer projeto de mudança
radical do político e do social” (p. 253).
Por outro lado, valendo-se do argumento em torno da educação como um dos
principais fatores responsáveis pela crise fiscal do Estado, o projeto neoliberal de sociedade
anunciará a suposta necessidade de contenção de gastos sociais “não diretamente relacionados
à acumulação do capital e à reprodução da força de trabalho” (SILVA, 1995, p. 252-253), o
que justificaria o deslocamento da educação do âmbito público para o privado por meio de
políticas de “desregulamentação, privatização [e] desestatização” (p. 253).
Ainda na visão de Silva (1995), nessa operação, “[…] a educação não apenas passaria
ao controle total de empresas privadas, mas estaria orientada diretamente pelas necessidades e
exigências de mão-de-obra das empresas capitalistas” (p. 253). Soma-se a isso o argumento
neoliberal em torno da incapacidade de o projeto educacional vigente “fornecer aquilo que
está prometido em seus objetivos” (p. 253). Nesse contexto, expressões como “gerência,
eficiência, produtividade” (p. 253) passam a figurar como elementos fundamentais para um
projeto educacional “bem-sucedido” e mais “adequado aos novos tempos”, deixando para
segundo plano os tradicionais ideais modernos de igualdade, liberdade, fraternidade,
universalidade, emancipação e cidadania. Em síntese, nas palavras de Silva (1995), “o que o
projeto neoliberal de educação faz, essencialmente, é despolitizar o projeto moderno de
educação, transformando-o em uma questão de governo e engenharia” (p. 253).
Ora, o alinhamento da educação com os interesses do capital exigirá uma
“transformação radical do senso comum e da sensibilidade popular” (SILVA, 1995, p. 253),
tipicamente modernos, não apenas com relação ao político e ao social, mas também com
relação à nova função a ser cumprida pela educação institucionalizada. Para tanto, será
necessário desenvolver uma retórica baseada em
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palavras, conceitos e expressões em relação aos quais, aparentemente, se torna muito
difícil manifestar opinião ou sentimento contrário: escolha, eficiência, direitos (do
consumidor), excelência, padrões, qualidade (melhor ainda se essa qualidade é
total)... (p. 254)

Munido de todas essas estratégias, cabe ainda ao projeto educacional neoliberal
substituir o “sujeito humanista e altruísta da educação moderna” (SILVA, 1995, p. 257) por
um sujeito melhor adaptado à lógica do mercado, isto é, um sujeito “aquisitivo, competitivo,
flexível, adaptável, mutável” (p. 257). De forma sintetizada, portanto, se no projeto
educacional moderno o vínculo da escola com a economia e a produção já se faz perceptível,
os discursos humanistas da época ao menos não se encontram, ainda, totalmente suprimidos
pelos interesses mercantis. No panorama neoliberal, entretanto, “de forma cínica e
desavergonhada, a escola deve, sim, estar ajustada às necessidades do capital” (SILVA, 1995,
p. 256).

5.2 Compreensão reflexiva dos Desafios, Inquietações e Incompatibilidades Docentes:
Tendo pincelado, a partir da análise sistemática das falas dos três arte-educadores, um
pano de fundo com algumas dimensões dos enquadramentos modernos e neoliberais, passarei
agora a uma exposição mais minuciosa de como estes se articulam diretamente com os Eixos
Temáticos, as Configurações de Sentido e as Unidades de Sentido referentes aos desafios,
Inquietações e Incompatibilidades emergentes das experiências docentes abordadas nesta
pesquisa.

5.2.1 Desconforto dos docentes diante das precariedades geradas pela racionalização
positivista e pela gestão produtivista do sistema educativo (E. T. 1)

Inquietações diante da precária estrutura organizacional dos tempos, espaços e práticas
educativas na escola (C. S. 1)
Existente em maior ou menor grau em cada um dos contextos profissionais abordados,
um aspecto comum à fala dos três educadores foi a constatação da precariedade inerente à
forma como se organizam os tempos, espaços e práticas educativas nas escolas.
No caso de Angela, por exemplo, as muitas aulas ministradas às inúmeras turmas com
grande quantidade de crianças, aliadas ao pouco tempo de trabalho com cada turma, à divisão
da carga horária entre três escolas e à rotatividade anual entre instituições, constituem-se, de
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acordo com suas palavras, como um dos fatores mais angustiantes que permeiam a sua
prática. Alguns desses fatores mostram-se perceptíveis no seguinte trecho de sua fala:
Desde que eu entrei eu tenho 20 turmas com 35 em média. 35 é o número máximo,
mas geralmente é com o máximo que a gente trabalha. Então eu tenho quase 700
crianças, e isso em uma semana, né? E aí, é assim: é uma aula de 50 minutos por
semana com cada uma dessas turmas. [...] Quando [se] pensa na estrutura, dá uma
vontade de desistir mesmo. (ANGELA, APÊNDICE H, QUADRO 2)

Dando sequência a essa linha de pensamento, Angela desabafa que o pouco tempo
previsto para o contato com cada turma não favorece o aprofundamento da relação afetiva e
pedagógica com as crianças: “é muito difícil estabelecer [com os alunos] uma relação de 50
minutos, uma vez por semana. Você é quase uma ‘aparição’ que chega, faz uma coisa e vai
embora” (ANGELA, APÊNDICE H, QUADRO 2).
Aqui é possível estabelecer outra ponte com um dos desafios que encontrei em minha
própria trajetória, mais especificamente no período em que atuei na Escola Estadual Paulo das
Graças da Silva. Lá,
[...] o pouco tempo disponível era destinado tanto aos planejamentos e às aulas
quanto ao desenvolvimento de suportes pedagógicos que pudessem atender
qualitativamente às demandas específicas de cada turma e de cada faixa etária –
bastante diferentes entre si. (LUANA, APÊNDICE H, QUADRO 1)

Além disso, ressoam com o discurso de Angela as dificuldades que encontrei diante da
grande quantidade de alunos por turma, “agitados, desinteressados e pouco colaborativos –
talvez com razão – sob a responsabilidade de um único professor” (LUANA, APÊNDICE H,
QUADRO 1).
No trecho seguinte, Angela desenvolve um pouco mais a sua compreensão de que o
trabalho em mais de uma escola é considerado um grande dificultador das dimensões
qualitativas de sua atuação como educadora:
Eu nunca tive a intenção, na minha vida, de dobrar, de trabalhar em duas redes,
trabalhar de manhã e à tarde, porque já é superdesgastante.... Já é um esforço para
você manter o mínimo que você acredita [em apenas uma escola]... E em duas
escolas, para mim, é humanamente impossível. (ANGELA, APÊNDICE H,
QUADRO 2).

Somando-se a isso, a ausência de garantia da continuidade do trabalho pedagógico nas
instituições onde trabalhou no ano anterior é um aspecto muito negativo na visão da
educadora, já que impõe o contínuo recomeço da construção das relações afetivas e
pedagógicas com estudantes e professores de cada escola, impedindo o desenvolvimento e o
aprofundamento dessas relações. Angela diz:
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[...] essa impossibilidade de se manter na escola eu acho muito ruim por isso, porque
você demora meio ano para conseguir estabelecer uma relação, aí no outro meio ano
que as coisas começam a caminhar... aí acabou, você não sabe se vai continuar ali.
Se você vai embora, você tem que começar do zero na outra escola. E não só com as
crianças, mas com 20 professoras e professores. Se existisse a questão da
permanência, seria diferente, porque você já estabeleceu a relação ali, e você
consegue desenvolver coisas ou não, você consegue entender qual é a “vibe” da
pessoa, a pessoa entende qual é a sua e a relação já está dada. (ANGELA,
APÊNDICE H, QUADRO 2)

De fato, o que todos os trechos anteriores evidenciam é que há uma efetiva imposição
aos docentes de que façam o máximo possível com o mínimo de condições favoráveis. Como
não encontrar aqui um nítido exemplo dos efeitos precários gerados pelo caráter positivista e
produtivista do sistema educativo vigente, cujas bases encontram suas origens tanto no
projeto moderno quanto no neoliberal?
Em um contexto de trabalho gerido pela racionalização de especialistas com base em
critérios de eficiência e rentabilidade, os professores se tornam “meros executores de decisões
externas” (CONTRERAS, 1999, p. 51), meros corpos-engrenagens de uma maquinaria
preestabelecida. Submetidos assim à burocratização, ao controle e à gradativa intensificação
de seu trabalho, veem sua prática reduzida à “diária sobrevivência de dar conta de todas as
tarefas que deverão realizar” (p. 37), em um regime em que “o ‘trabalho feito’ se transforma
em substituto do trabalho ‘bem feito’ ” (CONTRERAS, 1999, p. 38).
Endossando estas considerações a respeito dos processos de burocratização e controle,
o educador Sergio assim se expressa:
A secretaria tem uma série de questões burocráticas. Ela dá muita importância para o
burocrático [...]. Tudo bem, eu sei que é o papel deles como departamento da
prefeitura essa questão da organização, de você manter tudo no papel direitinho.
Mas eu vejo uma preocupação muito pequena com a criança. Os supervisores mal
vêm ver as crianças na escola, vão só nas escolas centrais [...]. Então a minha
dificuldade na escola – aqui nem tanto, mas no sistema – é muito a questão da
burocracia. A burocracia desvia o olhar do ser humano. Aqui eu acho que se perdeu
muito, de se olhar o ser humano, o pessoal tá sempre pensando em IDEB, em metas,
infelizmente. (SERGIO, APÊNDICE H, QUADRO 3).

Nesse sentido, o educador observa que, pelo fato de sua escola não ter alcançado a
meta do IDEB28 nos últimos tempos por motivos diversos, certo desconforto é gerado diante
do público:

28 De acordo com a definição oficial do Ministério de Educação, “o Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica (IDEB) foi criado em 2007 e reúne, em um só indicador, os resultados de dois conceitos igualmente
importantes para a qualidade da educação: o fluxo escolar e as médias de desempenho nas avaliações”. Cf:
<http://portal.inep.gov.br/ideb>. Acesso em: 17 abr. 2019.
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A cidade tem cinco escolas de Fundamental I. A nossa escola tinha uma meta muito
alta para atingir e a gente estagnou, ficou na mesma nos últimos dois exames. Nesse
tempo todo teve mudança de diretora, teve mudança de secretária de educação. A
nossa escola [...] puxou a média da cidade para baixo. E a gente sabe que os pais
comentam, o pessoal que apoiava a antiga prefeitura, o pessoal que apoia a atual,
fala: “olha só, não tá dando certo”. (SERGIO, APÊNDICE H, QUADRO 3)

Ao se referir aos aspectos burocráticos referentes ao preenchimento de diários, Sergio
reconhece que esta é uma questão à qual as instituições escolares em geral estão submetidas,
no entanto afirma que sua escola, de certa forma, tem se mostrado um pouco mais flexível
nesse ponto, o que vê com bons olhos:
[...] aqui a gente tem essa flexibilidade. Mas eu sei que tem escola que o diretor fica
muito em cima do diário de classe, que tem que estar com o diário sempre impecável
todos os dias, por exemplo. E isso para mim não faz sentido nenhum. Quem me vê
já sabe que vai encontrar um diário que no final do ano eu entrego ele bonitinho,
mas eu não dou importância para isso antes do aluno, antes da preparação da aula...
então eu costumo falar: “se eu tiver que dar aula, preparar atividade, preparar
material, o diário é o último”. (SERGIO, APÊNDICE H, QUADRO 3)

Como outro ponto de seus relatos, Sergio enfatiza ainda a precariedade da estrutura
física da escola, o que durante um bom tempo se mostrou como um aspecto desfavorável à
qualidade das atividades educativas em sua unidade:
[...] nossa escola tava sofrendo muito com estrutura. Goteira para tudo
quanto é lado. Essa escola tem um histórico de abandono por parte do poder público
porque ela tá num bairro mais periférico. É um bairro que não tem coisas para suprir
as necessidades das pessoas, então carece muito de instrumentos do poder público.
Então essa escola sempre foi meio largada. A gente teve uma mudança de governo
na última eleição para prefeitura e [...] a gente foi olhado de uma forma melhor. A
reforma saiu. Foi construído o forro, as telhas foram consertadas. Ainda não tá cem
por cento, hoje mesmo tinha uma goteira, mas a escola tá bem melhor do que tava
ontem [...]. (SERGIO, APÊNDICE H, QUADRO 3).

Ainda no tocante à questão do espaço físico, sintoma direto da insuficiência ou má
gestão dos investimentos públicos em Educação, cabe registrar aqui mais um aspecto
emergente de meu próprio discurso, qual seja, a percepção inicial da “ausência de materiais e
de espaços desejáveis para o desenvolvimento qualitativo de conhecimentos tanto práticos
quanto teóricos acerca da Arte” (LUANA, APÊNDICE H, QUADRO 1). Isto se mostrou mais
evidente na primeira escola em que trabalhei, sendo que, na segunda, tal situação foi
modificada por meio da conquista do que veio a ser a Sala de Artes Visuais, fato que trouxe
consigo outros desdobramentos qualitativos, conforme retomaremos adiante.
Na mesma direção, Sergio pontua sua incompatibilidade com as limitações das
condições físicas e pedagógicas da “sala de aula tradicional”:
Eu tenho um certo bloqueio com a sala tradicional atualmente. Então, eu tive essa
experiência inicial com a sala de música e durante uma reforma da escola eu precisei
voltar para sala de aula tradicional. E eu fiquei de mãos atadas. Eu queria fazer
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algumas coisas, tinha aquele monte de mesa e se eu saísse dali acabava trazendo
muito transtorno para outras pessoas, [...] foi um tempo meio chato. Então hoje eu
tenho uma certa resistência. Se eu vejo que vou usar caderno e desenho para fazer
determinada atividade, a gente acaba ficando lá [na sala comum], mas a maioria das
aulas eu passo para cá [sala de música]. Porque a gente sai um pouco daquela
dinâmica de um atrás do outro. Hoje não uso muito lousa, até tem uma aqui, mas eu
quase não uso. (SERGIO, APÊNDICE H, QUADRO 3)

Pelo relato de Sergio, dispõe-se assim o entendimento da “sala de aula tradicional”
como um ambiente pouco favorável às aprendizagens pautadas em experiências vivenciais,
possivelmente mais criativas e significativas tanto para o educador quanto para os educandos.
Tais considerações a respeito da sala de aula apontam para mais um tipo de
enquadramento – dessa vez, espacial – atuante no campo educativo: o confinamento. Diante
da necessidade de “[...] acostumar as crianças a ficarem sentadas em seus lugares durante
períodos regulares e previamente estabelecidos, obedecendo às ordens dos superiores”
(SIBILIA, 2012, p. 28), a invenção moderna do confinamento configurou-se como recurso
disciplinar de importância fundamental
[…] não só nos colégios, mas também nas diversas instituições que subsidiaram a
industrialização do mundo. Sua chave consiste em encerrar os indivíduos num
espaço delimitado por paredes, grades e fechaduras, com o interior idealmente
diagramado para os fins específicos de cada instituição, em intervalos regulares de
tempo, cujos limites e pautas devem ser igualmente estritos. (2012, p. 27-28)

Por sua vez, Varela e Alvarez-Uria (1992) apontam para a utilização da carteira escolar
como mais um artefato moderno destinado ao isolamento e garantidor da disciplina. Nas
palavras dos autores,
A invenção da carteira em frente ao banco supõe uma distância física e simbólica
entre os alunos e o grupo, e, portanto, uma vitória sobre a indisciplina. Este artefato
destinado ao isolamento, imobilidade corporal, rigidez e máxima individualização
permitirá a emergência de técnicas complementares destinadas a multiplicar a
submissão do aluno. (1992, p. 15)

Ampliada a visão acerca de alguns aspectos administrativos que estruturam tanto o
funcionamento das instituições escolares quanto o regime de trabalho docente nesses
contextos, passarei agora à compreensão da precariedade da experiência educativa
propriamente dita – entendida como um desdobramento da lógica racionalizadora e
produtivista acima mencionada.

Inquietações diante da priorização, pela escola e pelo sistema educativo, da dimensão
técnica, instrumental e quantitativa em detrimento da dimensão humana, experiencial e
qualitativa, tanto em âmbito docente como discente (C. S. 2)
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Apresentou-se como central nas falas dos três educadores a questão do incômodo
pessoal diante da priorização, pela escola e pelo sistema educativo, da dimensão técnica,
instrumental e quantitativa, em detrimento da dimensão humana, experiencial e qualitativa.
Em uma de suas falas, a educadora Angela sintetiza essas questões em um tom de angústia,
dizendo que “Não se valoriza a experiência dentro da escola [...]. É muito generalista falar
assim, mas é uma coisa que eu sinto muito. Sinto muito e as pessoas que estão na educação
comigo, amigos e amigas [...], a gente fica muito triste [...]” (ANGELA, APÊNDICE H,
QUADRO 2).
Ao ser indagada sobre o que, exatamente, ela compreendia como “não valorização da
experiência”, a educadora complementa:
Sabe quando eu falei que quando eu entrei [na escola] eu era “atividadeira”? É um
pouco nesse lugar, de produzir coisas, produzir atividade, produzir texto, produzir
conta... E aí tem muita criança que só copia coisas. “Mas ela tá produzindo!”. Então
a experiência que eu tô falando é nesse sentido de processo, sabe? Parece que não
tem muito tempo para olhar qual é esse processo. Não importa o processo, o que
importa é mostrar o negócio pronto, não importa a experiência que existiu para
chegar lá porque na verdade isso é ignorado. O que importa é o produto, e não o
produto da arte, mas o produto de “produzir coisas, resultados” (ANGELA,
APÊNDICE H, QUADRO 2).

Essa fala de Ângela encontra ressonância com os trechos de meu memorial nos quais
afirmo ter percebido uma espécie de “naturalização da realização mecânica – e precária de
sentidos significativos – das atividades pedagógicas escolares, tanto por parte de alguns
professores quanto por parte de alguns estudantes” (LUANA, APÊNDICE H, QUADRO 1).
Nesse mesmo sentido, a fala do educador Sergio indica a existência de condicionamentos e
treinamentos institucionais para a reprodução cotidiana dessas ações mecânicas pelos alunos:
[...] Eu ficava muito incomodado porque às vezes eu ia dar uma aula mais
tradicional, com livro, lousa e a criançada ficava sossegada. Porque aí eu percebia
um condicionamento. Eles estão treinados nisso: olhar para a lousa, fazer um
exercício, responder o que você pergunta. Mas não é isso que eu quero. Não é essa
sensibilização, tanto que você passa um conteúdo para eles e duas semanas depois
eles já esqueceram. (SERGIO, APÊNDICE H, QUADRO 3)

Corroborando com a percepção de Sergio, reitero a apresentação de outro fragmento
de meu memorial, que ilustra com mais detalhes como esses “aprendizados rasos e efêmeros”
se mostram evidentes na
[...] mera cópia de trabalhos uns dos outros ou a partir de fontes virtuais de
informação; nas demonstrações de tédio com relação a certos aprendizados; no
precário estabelecimento de conexões entre os aprendizados e suas vidas pessoais;
na corrida desenfreada por pontos e, ainda, no mero descarte dos trabalhos e
avaliações logo após terem sido pontuados – por vezes rasgados ou jogados no lixo
por alguns alunos. (LUANA, APÊNDICE H, QUADRO 1)
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A experiência, tal como concebida por Larrosa (2016), isto é, como aquilo que “[...]
nos toca, ou que nos acontece, e ao nos passar nos forma e nos transforma” (p. 28), é, de fato,
rara na instituição escolar. E não há dúvida de que isto guarda uma estreita relação com a já
mencionada racionalidade positivista e produtivista que condiciona a organização e a gestão
desse espaço. Afinal, geridos pela lógica da eficiência, característica tanto da modernidade
quanto do projeto neoliberal, educadores e educandos precisam ter seus gestos e ritmos
sintonizados com a “frequência mecânica das linhas de montagem, cronômetros e seus
diversos automatismos” (SIBILIA, 2012, p. 30).
Nesse contexto que prevê a “homogeneização das tarefas dos professores sob a
hipótese de homogeneização dos alunos aos quais estes se dirigem” (CONTRERAS, 1999, p.
35), de que maneira, portanto, dar à experiência a desejável valorização da singularidade; o
necessário tempo do envolvimento, da afetividade, da transformação, do amadurecimento?
Ademais, as tendências racionalistas e utilitaristas herdadas da escolarização moderna
despontam como consideráveis limitações à experiência – ainda entendida no sentido dado
por Larrosa (2016) –, tão solidária ao corpo e às emoções, tão aberta ao acaso, ao risco, à
paixão e à contemplação; tão avessa à rigidez do pensamento, às cartilhas e aos dogmas.

Incompatibilidades com a adoção ou com a conivência em relação à (re)produção, por
parte de sujeitos escolares (professores, alunos e gestores), de atitudes consideradas
indesejáveis (C. S. 3)
Dando continuidade à reflexão acerca das relações entre docência e precariedade, vale
a pena retomar aqui as partes de meu memorial em que registrei incompatibilidades com
certos condicionamentos escolares para uma postura docente autoritária, punitiva e
ameaçadora. Tais condicionamentos, estabelecidos com vistas a manter o “controle” e a
“disciplina” de estudantes, são ilustrados, por exemplo, no trecho a seguir:
Pouco a pouco fui percebendo o modo como a escola havia consolidado a sua
maneira de lidar com tais questões [de “indisciplina”], isto é, à base de ameaças e
punições – comumente expressas em termos de “ir para a direção”; “ouvir o discurso
repreensivo do supervisor chamado à sala”; “expor o problema aos pais”; “perder
pontos”, dentre outros discursos não só coercitivos como também depreciativos,
destinados aos estudantes e provenientes dos próprios educadores ou de seus
superiores. Não possuindo qualquer identificação com uma personalidade austera,
tampouco me identificando com tais discursos hostis, me vi imersa em um contexto
que me impelia, no entanto, a adotá-los. (LUANA, APÊNDICE H, QUADRO 1)

De forma semelhante, Angela também menciona certas inquietações com algumas
posturas indesejáveis que por vezes acaba assumindo no cotidiano com as crianças, as quais
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se distanciam de uma atuação educativa que considera ideal – isto é, pautada no diálogo, na
empatia, no respeito:
Obviamente, tenho vários deslizes com relação à educadora [em] que eu acredito,
que é ter uma construção dialógica, que é essa coisa de não gritar, levantar a mão
assim como eles e elas fazem quando eles querem falar, essa coisa de ir construindo
junto o que a gente tá fazendo. [...] Em muitos momentos eu tenho atitudes com as
crianças que eu não gostaria de ter, mas a questão é sempre estar respeitando isso.
(ANGELA, APÊNDICE H, QUADRO 2)

O seguinte trecho de Sergio corrobora com os discursos anteriores na medida em que o
educador também demonstra não se contentar com uma postura docente ríspida, a qual, no
entanto, por vezes acabou adotando em algumas situações:
O tempo em que eu precisei ir para a sala de aula tradicional [durante a reforma da
escola], eu tava começando a me transformar em uma coisa meio ruim. Tava
começando a dar muita bronca, ficar meio bravo e eu pensei: “gente, eu nunca quis
ser essa pessoa”. E aí quando acabou a reforma e a gente começou a voltar para cá
[para a sala de música], eu fui resgatando essas outras coisas que eu percebi que
tinha perdido. (SERGIO, APÊNDICE H, QUADRO 3)

Ora, eis aqui um fato sutil: na expressão de seus desconfortos pessoais diante de
atitudes docentes consideradas indesejáveis, Angela e Sergio parecem demonstrar certa culpa
ou autorresponsabilização pela adoção das mesmas. Faz-se necessário, contudo, “expor o
artifício que produz o efeito da culpa individual” (BUTLER, 2015a, p. 23), isto é, é preciso
reconhecer e admitir que, por maior que seja o comprometimento do professor com uma
postura empática, dialógica e afetiva com relação aos alunos, há certas dimensões
disciplinadoras e mecanicistas do enquadramento escolar que se tornam significativos – mas
não totais – empecilhos à saúde das interações cotidianas estabelecidas com a turma. Isso não
significa que simplesmente aceitemos esses empecilhos como determinantes impedimentos
para a construção de relações mais qualitativas. Como mostrarei mais adiante, algumas
possibilidades foram e estão sendo experimentadas pelos educadores nesse sentido. É
importante, contudo, que as expectativas acerca do papel a ser assumido pelos educadores
sejam balizadas pela observação das reais condições existentes para que isso ocorra em seus
contextos de trabalho.
Como um primeiro ponto, é perfeitamente compreensível que os estudantes não se
enquadrem passivamente à arbitrariedade do enclausuramento e adestramento de seus corpos
por períodos de tempo tão prolongados, submetidos a aulas expositivas que pouco lhes fazem
sentido no presente ou no futuro. Diante disso, é natural que respondam com comportamentos
não formatados, compreendidos, no entanto, como “desobedientes”, “indisciplinados” e
“merecedores de punição” pelo regimento escolar.
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Em segundo lugar, o excesso de alunos sob a responsabilidade de um único professor
– somado às exigências externas para que haja um “controle de turma” com vistas ao
cumprimento de conteúdos e prazos de forma homogênea e massificada – desponta como um
fator extremamente castrador da qualidade da relação estabelecida com os educandos. É com
bastante propriedade que Varela e Alvares-Uria (1992) analisam essa questão desde os
primórdios da escola moderna:
O professor, do mesmo modo que outros técnicos de multidões, ver-se-á obrigado,
para governar, a romper os laços de companheirismo, amizade e solidariedade entre
seus subordinados, inculcando a delação, a competitividade, as odiosas
comparações, a rivalidade nas notas, a separação entre bons e maus alunos. Deste
modo, qualquer tipo de resistência coletiva ou grupal fica descartada […] (1992, p.
14)

Para além daquilo que diz respeito a essas posturas docentes, as falas dos educadores
também demonstraram inquietações com relação a atitudes discentes consideradas
indesejáveis. A esse respeito, Sergio menciona a questão da agressividade entre as crianças
como um problema sério com os quais os professores de sua escola têm se deparado,
compreendida como o reflexo da violência presente no bairro, nas famílias das crianças e na
sociedade como um todo:
[...] a gente tá tendo um problema muito sério aqui no bairro, mas eu vejo que nas
outras escolas acontece a mesma coisa, que é o problema da agressividade. A forma
como os alunos conversam uns com os outros é “cala a boca” toda hora; é “fulano
não sei o quê...” [...]. A agressividade é mais entre eles [e não com os professores].
[...] A forma como agem entre eles é o que a gente acha mais preocupante. Porque a
gente sente o reflexo da sociedade, da família. Em uma conversa com os estudantes
sobre “pequenas violências”, uma menina começou a chorar muito. No fim da aula
perguntei: “o que aconteceu que você tava chorando tanto?”. “Lembrei da minha tia
que morreu há um ano”. A tia foi morar com ela porque estava fugindo do marido. O
tio foi à casa dela e matou a tia na frente das crianças... imagina uma criança
presenciar isso, o que isso vai trazer de consequência. Então é isso que tem causado
esses problemas de violência... (SERGIO, APÊNDICE H, QUADRO 3)

Nesse mesmo sentido, ao citar uma situação em que encontrou desafios diante do
“tumulto” das crianças para realizar certas dinâmicas pedagógicas menos convencionais,
Sergio registra sua percepção de que, ainda que fizesse o melhor esforço de sua parte para
propor uma vivência ao mesmo tempo significativa e exequível, havia condicionamentos
externos ao contexto escolar que lhe traziam dificuldades:
Eu me perguntava: “mas estou fazendo tudo certo, tudo o que eu aprendi, tudo o que
tinha pensado, por que não estão funcionando algumas coisas?”. [...] E aí percebi
que não adiantava fazer tudo como planejado na minha aula, se não estivessem
trabalhadas coisas como solidariedade, amizade, respeito... [...] E essas coisas você
não trabalha no conteúdo de arte, é algo que você traz de casa e vai fazendo
florescer. Aí você descobre que na escola você não tem bolha. [...] Às vezes a gente
se fecha numa bolha. A gente esquece que escola é uma série de coisas funcionando
juntas, pessoas funcionando juntas, e até o que extrapola o muro: o próprio pai, a
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própria cidade. Então, acho que a minha frustração foi eu não ter percebido isso
antes. (SERGIO, APÊNDICE H, QUADRO 3)

Mais uma vez, Sergio fala como se fosse sua a “falha” por não perceber essas questões
mais amplas, e como se a busca por maior qualidade na relação educativa com os alunos fosse
ingênua. Por um lado, é fato que a educação não pode se responsabilizar sozinha pela
transformação de problemas sociais que são estruturais. Por outro lado, é lamentável que não
haja uma cultura escolar que se articule para observar com maior cuidado as tendências para a
reprodução de comportamentos pouco empáticos e solidários por parte dos alunos,
disponibilizando, de forma coesa e coletiva, espaços e tempos para o seu acolhimento e
possível transformação.
As falas de Sergio dispostas acima nos convidam a pensar a escola como reprodutora
de práticas sociais e padrões comportamentais existentes no contexto externo e mais
abrangente. No entanto, de forma simultânea, tornam-se também evidentes situações internas
à própria escola que contribuem não apenas com a reprodução, mas com a efetiva produção,
isto é, com a geração de certos padrões relacionais considerados indesejáveis e não
auspiciosos pelos docentes abordados nesta pesquisa. É o caso da seguinte passagem de meu
memorial, que registra interações pouco solidárias e pouco colaborativas entre os estudantes
em função da submissão a determinações superiores:
[...] Era nítida a percepção de uma ausência de solidariedade entre os próprios
alunos, traduzida em disputas, comparações e até mesmo delações: certa vez um
estudante dessa turma comentou que uma das professoras tinha o costume de lhe
solicitar que anotasse os nomes dos colegas cujo comportamento era considerado
“indisciplinado” durante as suas aulas. Tal responsabilidade, levada a cabo por um
suposto “aluno bem-comportado” – cujo exemplo, nas entrelinhas, deveria ser
seguido pelos outros –, claramente instaurava um clima de hostilidade e segregação
entre delator e delatados [...] Pouco a pouco fui constatando o fato de que todas
aquelas atitudes não solidárias, paralelamente aos conteúdos curriculares e da
mesma forma que eles, constituíam-se em legados escolares na vida desses sujeitos.
Ora, legados estes que contradiziam os discursos tradicionais acerca de uma
educação promotora de valores humanistas e cidadãos. Dito de outro modo,
constatei também o que ali eu me tornava: testemunha concreta (e inquieta) do
surgimento de uma postura peculiar desses sujeitos – não uma postura solidária, não
uma postura crítica e participativa, mas, ao contrário, individualista e competitiva
por um lado; passiva e obediente por outro (LUANA, APÊNDICE H, QUADRO 1).

Ainda na análise desse panorama, bastante impactante se mostra a próxima declaração
de Sergio, na qual expressa suas inquietações com o fato de perceber relações de competição
e comparação entre escolas públicas do mesmo município:
Eu acho uma coisa absurda escola pública competir. Escola particular compete
porque eles estão disputando matrícula, então quem tiver mais matricula tem mais
lucro, mas a pública é um absurdo. Não tem nada para gente competir. Se todas as
escolas forem boas, ninguém perde. Se uma escola for boa, a outra não perde nada
[...]. [Essa competição acontece por] notas, bairrismo, “a minha escola é melhor”,
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um certo ciúmes em torno de coisas pequenas como: “ah, a apresentação dessa
escola foi melhor, a feira de ciências foi melhor”. Tem muito essas coisas de ego. E
isso já vem das escolinhas de [educação] infantil [...]. “Qual a escolinha fez a melhor
festa, a melhor formatura?” E a secretaria também não se esforça muito [para a
resolução disso]. (SERGIO, APÊNDICE H, QUADRO 3)

A meu ver, aquilo que essas delações, disputas e comparações evidenciam é que, para
além das tendências disciplinadoras oriundas do projeto educacional moderno, torna-se cada
vez mais perceptível no contexto das instituições escolares o fortalecimento de uma “ética
neoliberal” (SIBILIA, 2012, p. 93), nitidamente marcada por um caráter de livre concorrência,
seja entre os estudantes, seja entre os docentes ou as instituições. Nessa direção, as
tradicionais promessas pautadas na promoção da liberdade, da igualdade e da fraternidade
humanas pela via da educação passam a ser substituídas, como já visto, por demandas de
adaptabilidade individual à dinâmica mercadológica. Desse modo, no projeto educacional
neoliberal, já não se pretende mais, como antes, formar os cidadãos de uma nação sob a égide
da lei universal do Estado, mas capacitar empreendedores para “lutar por sua própria carreira
em um contexto hostil e mutante” (SIBILIA, 2012, p. 94).
Por sua vez, Angela sintetiza todas essas dimensões (re)produtoras em sua percepção
da escola como o lugar de manutenção do “status quo” e de certos dogmatismos vigentes,
aspectos com os quais explicita sua incompatibilidade política:
As visões vão muito para esse lugar, da disciplina, da meritocracia, tudo é muito
pragmático. [...] Essa questão do tradicional, trazendo todo o contexto político que a
gente tá vivendo, da família, da moral, do que é certo e do que é errado, do que você
tem que se esforçar, enfim, todas essas pautas que são tão urgentes e que a gente tá
sofrendo tanto e tem que lutar por elas, eu percebo a escola como um lugar de
bastante manutenção desse lugar. (ANGELA, APÊNDICE H, QUADRO 2)

Corroborando com a percepção de Angela, ainda que por outro viés, cito o desconforto
que senti como educadora diante da descrença nas tradicionais expectativas humanistas
atribuídas à escola, decorrente do fato de que
aquilo que no mais profundo eu percebia nesse lugar era, para além do trabalho com
os conteúdos – e por mais “progressistas” que estes anunciassem ser – uma efetiva
perpetuação de uma postura passiva e acrítica por parte de estudantes e professores.
(LUANA, APÊNDICE H, QUADRO I)

Esse trecho traz à tona o fato de que, por mais que ocorram nas salas de aula
discussões sobre os conceitos e os princípios morais da cidadania, da participação, da
liberdade, da igualdade e da fraternidade – aspectos caros à ética iluminista moderna, tão
amplamente prometidos e nunca satisfatoriamente cumpridos –, os próprios modos de
funcionamento da instituição escolar que temos não inspiram nem favorecem a experiência
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cotidiana dos mesmos. Por outro lado, outras dimensões do projeto educacional moderno
instauram-se de forma cada vez mais definitiva, tais como a disciplina, a regulação e a
normalização. Ademais, ainda que a escola contribua minimamente com o “nivelamento
social” e o empoderamento dos sujeitos pela via da partilha de saberes concebidos como
patrimônios culturais, o que se percebe é que essa instituição atua muito mais na produção e
adequação dos indivíduos em conformidade com a ordem vigente do que, propriamente, no
fomento a uma reflexividade crítica para a sua compreensão e transformação.
De forma sintética, todos esses apontamentos parecem estar endossados na afirmação
de Veiga-Neto (1995) – ancorado em Foucault – de que é preciso
[…] perder a ingenuidade de ver a educação escolar como aparelho de simples
mediação e, portanto, de reprodução. Como ela é bem mais que isso, nosso papel é
mais importante e mais difícil. […] Em parte porque nos ensina a sermos
disciplinados e pensarmos disciplinar e disciplinadamente, a escola nos ensina a ser
sujeitos autogovernáveis. Tal interpretação faz da escola – e da disciplinaridade com
que ela nos conforma – muito mais do que em geral se pensa dela. Seu papel vai
muito além de ensinar conteúdos, valores e práticas – aspectos ressaltados nas
análises funcionalistas. E vai além de inculcar ideologias (aspectos ressaltados nas
análises críticas (marxistas ou não). Mais do que tudo isso, numa perspectiva
foucaultiana, a escola participa decisivamente para a organização e manutenção do
Estado moderno. (1995, p. 50)

Contraste – ou não alinhamento – entre as visões políticas e pedagógicas dos educadores
entrevistados e as de alguns segmentos do corpo docente e administrativo escolar (C. S.
4)
Por fim, outro aspecto emergente da fala dos três educadores diz respeito ao contraste
– ou ao não alinhamento – de suas visões políticas e pedagógicas em relação a alguns
segmentos do corpo docente e administrativo escolar, o que se constitui como um desafio para
que determinadas práticas educativas autênticas e inventivas sejam apoiadas ou pelo menos
reconhecidas por esses segmentos. A seguinte afirmação de Sérgio, por exemplo, nos leva a
constatar certos contrastes entre as diretrizes político-pedagógicas que movem as práticas dos
educadores de uma mesma instituição: “[...] às vezes você tem que voltar um pouco, ceder um
pouco [...]. Por exemplo, quando você fala em José Pacheco29, tem gente que ainda tá na
escola do regime militar [...]” (SERGIO, APÊNDICE H, QUADRO 3).

29

Importante pontuar que aqui não se pretende afirmar que o educador José Pacheco – figura influente na
consolidação da Escola da Ponte, em Portugal – seja considerado como um educador “melhor”, ou mais
“humanista”, tampouco como um educador “neutro”. Pretende-se apenas registrar a diversidade e o contraste de
visões sociais e educacionais entre os docentes atuantes no mesmo contexto de trabalho de Sergio.
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Sergio pontua ainda que, de forma geral, tanto o corpo docente quanto o
administrativo são “classes desunidas” e, de certo modo, pouco efetivas para buscar melhorias
e transformações. Outro motivo pouco favorável à inventividade e à inovação seria, na
percepção de seu contexto específico de trabalho, a acomodação: “[...] é aquele perfil de um
professor que estudou, fez sua faculdade, se formou, fez magistério e acabou, não faz mais
nada. Então vai numa palestrinha aqui, outra ali... estagnou” (SERGIO, APÊNDICE H,
QUADRO I).
Contudo, para além disso e voltando à sua percepção do contexto geral, Sergio
reconhece também outros fatores desfavoráveis para a realização de práticas docentes
transformadoras, tais como a dimensão da precariedade das condições de trabalho; do cansaço
cotidiano e daquilo a que chamou de “ineficiência no estudo” – o que, em minha
compreensão, pode ser o desdobramento de uma ausência de estímulos à reflexividade e à
criticidade dos docentes em suas formações profissionais. Nas palavras de Sergio,
A classe dos professores, diretores, coordenadores, são [...] acomodados, não vão
atrás. Aquela questão: estão cansados, têm muitas coisas em casa, eu sei que não é
fácil, mas eu acho que existe um pouco de ineficiência no estudo. E o professorado é
uma classe desunida demais. (SERGIO, APÊNDICE H, QUADRO 3)

Para este educador, a ausência de experiências participativas, dialógicas e críticas no
repertório vivencial dos outros professores é ainda mais um aspecto desfavorável para a
realização das mesmas na escola:
Você está vendo uma escola que tem eu, a diretora e a coordenadora nessa “pegada”
[de pesquisar metodologias educativas “mais autênticas”], e mesmo assim a coisa
ainda é bem devagar. É devagar porque a maioria das pessoas pode até entender a
parte teórica: por que ser assim, por que abrir, por que ter mais acesso, por que
combinar e não ditar as coisas. As pessoas entendem isso, mas na prática elas não
têm essa vivência. Elas talvez nunca tenham vivido em um grupo que decide as
coisas coletivamente, elas talvez nunca tenha vivido em um grupo em que as regras
são combinadas e não impostas, então por mais que você fale e a pessoa entenda, ela
não sabe o que é aquilo na vivência, e sem a vivência não adianta, ela vai ficar
flutuando. (SERGIO, APÊNDICE H, QUADRO 3)

Por outro lado, é importante registrar que, mesmo percebendo certos contrastes de
experiências e de visões educacionais com relação a alguns professores da instituição onde
atua, este educador pontua diversas vezes em sua entrevista que não encontra dificuldades de
convivência ou de falta de reconhecimento por parte de seus colegas de trabalho na escola.
Nesse sentido, Sergio demonstra seu contentamento com o fato de possuir uma boa relação de
diálogo e respeito com o corpo docente e administrativo:
Eu tenho um respaldo muito grande. Aqui na escola eu nunca pude reclamar de falta
de apoio. Muito pelo contrário [...], aqui é um ambiente que eu me sinto muito
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tranquilo de ser eu mesmo e me descobrir. Eu não preciso ter razão, não preciso ser
outra pessoa. (SERGIO, APÊNDICE H, QUADRO 3)

E complementa: “é muito raro alguém chegar na minha aula e falar alguma coisa da
minha aula ou eu falar do outro professor: ‘olha, sua sala tá muito barulhenta’. Comigo não
lembro disso ter acontecido” (SERGIO, APÊNDICE H, QUADRO 3).
Angela, por sua vez, afirma perceber uma dimensão de ambiguidade na relação
estabelecida com as professoras pedagogas que, de acordo com as normas municipais
vigentes, devem acompanhar as aulas que ela ministra como licenciada em outra área de
conhecimento que não a Pedagogia. Se por um lado esta relação possibilita eventuais
parcerias pedagógicas; de outro lado é marcada por negativas interferências que desrespeitam
os sentidos autênticos que construiu no trabalho relacional, afetivo e educativo com os alunos.
A educadora explica:
Aqui tem uma lei municipal que o professor pedagogo tem que acompanhar as aulas.
Isso pode ser muito positivo mas muito negativo. [...] A maior parte dos problemas
que eu tenho [com isso] é na diferença do pensamento sobre educação que algumas
professoras têm do que eu tenho. Então, por exemplo: eu aprendi nesses seis anos a
fazer esse combinado com eles e elas antes: de levantar a mão e esperar a atenção
deles. E isso é difícil enquanto as crianças estão numa escola que isso não é uma
regra, que apenas eu em 50 minutos e combino isso. Porém isso vai se
estabelecendo, mesmo sendo uma vez na semana e pouquíssimo tempo. Mas
algumas professoras [pedagogas que a acompanham em sala] não aguentam isso,
acham que é perda de tempo, e aí interferem gritando: “a professora tá falando!”.
Isso é o tipo de coisa que mais me incomoda, dela interferir de um jeito que é o
contrário da prática que eu tô tentando estabelecer ali. Então isso é muito
complicado. [...] Por outro lado, já tive parcerias incríveis, de estar ali junto e
construir junto. É um lugar complexo. (ANGELA, APÊNDICE H, QUADRO 2).

Em sua compreensão, o fato de precisar de muito tempo para conquistar um lugar de
valorização e reconhecimento em determinada instituição é gerado pela recorrente
precariedade da estrutura de seu regime de trabalho, de forma que a mudança anual de escolas
e o pouco tempo de interação cotidiana entre os colegas docentes impede o reconhecimento
de seus modos singulares de trabalhar e de se relacionar com as crianças. Nesse contexto,
Angela relata, por exemplo, que costuma ser criticada por alguns colegas por não ter “controle
de sala”:
Tem gente que acha que eu não controlo... Dizem: “Você não tem domínio da sala”.
E eu digo: “Calma, porque hoje minha ‘pegada’ com eles é diferente, meu método é
diferente”. Tem uma ou outra professora ou gestora que olha e fala: “Puxa, que legal
isso que você tá fazendo”. (ANGELA, APÊNDICE H, QUADRO 2).

Em sua entrevista, a educadora demonstra ainda certos contrastes de posicionamento
com relação ao que considera ser uma visão superficial e pouco complexa a respeito de
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questões sociais e educacionais por parte dos sujeitos que atuam nas escolas em que
trabalhou:
Então, se tem uma criança com a mãe presa, [dizem:] “sua mãe fez coisa errada, por
isso é que ela tá presa. Então agora você vai fazer as coisas certas, né?”. Cara, as
coisas são muito mais complexas que isso, sabe? [...] Eu já entrei muito no embate e
isso me desgasta muito. Às vezes a sala de professores não dá. Eu falo: “mano, eu
vou ficar doente aqui dentro”. Por conta de discussões e julgamentos rasos.
(ANGELA, APÊNDICE H, QUADRO 2)

De forma mais semelhante a Angela do que com relação ao educador Sergio, sublinho
aqui os trechos de meu memorial que expressam os desafios que encontrei para estabelecer
acordos de convivência mais empáticos e dialógicos com os estudantes, devido ao fato de esta
não ser uma prática geral adotada pela escola. Para ilustrar essa questão, retomo a descrição
da ocasião de meu diálogo com a supervisora a respeito da realização das assembleias:
Ao comunicar-lhe posteriormente a realização dessa experiência em relatórios e
pareceres, fui notificada que deveria priorizar seguir o trabalho com o conteúdo
previsto, sem que houvesse grandes defasagens com relação à outra turma de oitavo
ano sob responsabilidade de outra professora de Arte, buscando, assim, que ambas
as turmas pudessem caminhar juntas, no mesmo ritmo e da mesma forma. (LUANA,
APÊNDICE H, QUADRO 1)

No mesmo sentido, o fragmento a seguir traz consigo o registro de meus desafios
pessoais para justificar novos procedimentos relacionais não apenas com os alunos e com os
gestores, mas também com professores:
Durante um dos encontros em que ocorria a nossa assembleia, uma das professoras
da escola bateu na porta e reclamou do excesso de barulho de nosso grupo, que
estava atrapalhando a sua aula na sala ao lado, pedindo licença para “ralhar” com os
alunos. Eu informei que estávamos em um necessário processo de diálogo e ela se
retirou, pedindo discretas desculpas por qualquer indelicadeza. (LUANA,
APÊNDICE H, QUADRO 1)

Não é preciso muito esforço para perceber o modo como as dimensões positivistas e
produtivistas – inerentes tanto ao projeto educacional moderno quanto ao neoliberal –
possuem estreitas relações com a referida falta de coesão entre as visões e ações políticas e
pedagógicas dos educadores atuantes em um mesmo contexto profissional. Para além das
especificidades da formação cultural e acadêmica de cada docente – dimensão que extrapola
meu recorte analítico –, na medida em que estes se encontram submetidos à
instrumentalização e à intensificação de seu trabalho, torna-se cada vez mais raro ou precário
o tempo disponível para a reflexão crítica acerca dos sentidos de sua atuação, bem como para
a partilha desses sentidos com outros colegas.
Submetidos à precariedade das condições de trabalho e ao cansaço cotidiano – por
vezes decorrente de uma jornada dupla para complementação de salário –, os educadores se
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veem condicionados ao cumprimento de tarefas de forma individual e isolada. É fato que hoje
as escolas dispõem em seus calendários momentos de encontros coletivos, tais como
conselhos de classe e reuniões de “módulo”. Contudo, o que observei é uma tendência para a
resolução de questões meramente burocráticas nestas instâncias, ficando a reflexão crítica e a
construção política e pedagógica relegadas a um segundo plano ou simplesmente esquecidas.

5.3 Vislumbrando brechas: compreensão reflexiva das Inventividades Docentes:
Realizada a abordagem dos “Desafios, Inquietações e Incompatibilidades”, passarei
agora à compreensão das Inventividades que emergiram das experiências dos três arteeducadores analisados. Para tanto, continuarei tecendo uma articulação entre as Unidades de
Sentido, as Configurações de Sentido, os Eixos Temáticos e os trechos brutos das falas do
memorial e das entrevistas. Vale notar que as reflexões apresentadas nesta seção já se
constituem, por si, percursos de respostas à indagação central dessa pesquisa – referente,
como visto, ao modo como as inventividades levadas a cabo pelos docentes excedem,
ressignificam e/ou reconfiguram os enquadramentos.
Antes de prosseguir, contudo, considero oportuno relembrar, neste parágrafo, a
correspondência que o termo “inventividade docente” estabelece com as considerações de
Butler (2015b) acerca da “vida que excede o quadro normativo”, bem como com as
proposições de Merleau-Ponty (1999) em torno de uma vida irrefletida que não pode ser
totalmente apreendida pela razão, pela ciência, pela técnica ou pelo controle. Retomo ainda a
menção à figura do “mestre inventor” (KOHAN, 2013) como a de um educador que procure
ser “um artesão e um artista de seu trabalho” (p. 69-70), munido de criatividade e ousadia
para se perguntar, a cada dia, “por que, como e para que habitar a escola” (p. 138).

5.3.1 Docência e reflexão crítica (E. T. 2)
Proatividade para uma (auto)formação continuada, crítica e reflexiva (C. S. 5)
Uma primeira confluência de sentidos que despontou da fala dos três educadores a
respeito de suas inventividades foi a questão da proatividade para uma (auto)formação
continuada, crítica e reflexiva. Em minha experiência, por exemplo, a percepção da
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necessidade de aproximar o diálogo com os estudantes por meio de uma Assembleia de
Classe me demandou alguns estudos pessoais sobre “como dialogar”:
[...] De que forma, efetivamente, realizar tal feito? Como fazer disto uma proposta
pedagógica? De que maneira sistematizá-la e apresentá-la aos estudantes? Diante de
tais incógnitas iniciei, de forma bastante livre e espontânea, pesquisas pessoais que
buscassem tangenciar essas questões. (LUANA, APÊNDICE H, QUADRO 1)

Como se vê, trata-se de um estudo que se desdobra de desafios pontuais de meu
cotidiano docente e que busca “soluções” também pontuais. De forma paralela, também
merecem registro os exercícios reflexivos mais amplos, disparados, por exemplo, pelas já
citadas “Questões Problematizadoras” (APÊNDICE B) acerca do sistema educativo, as quais
elaborei a partir de indagações que, casualmente, não me surgiram previamente na formação
acadêmica, mas somente quando pisei os pés no chão da escola.
De maneira semelhante, tanto Sergio quanto Angela também demonstram seu
protagonismo para uma atuação docente crítica e reflexiva. Esse protagonismo se expressa na
busca por uma formação continuada paralelamente à escola, seja por meio de pesquisas
pessoais ou por meio de cursos diversos. A esse respeito, o educador paulista comenta:
[...] em Atibaia mesmo eu fiz um curso de trabalhar animação e história em
quadrinhos com crianças. [...] Tem também alguns cursos de musicalização que eu
fiz em São Paulo, eu fui estudar as pedagogias ativas. [...]. Essas pedagogias ativas
trabalham através do corpo do aluno. Então o aluno não vai ficar sentado escutando.
Ele vai vivenciar aquilo de uma forma viva. [...] Eu descobri um fórum que chama
FLADEM: Fórum Latino Americano de Educação Musical. Ele fala dessas
pedagogias abertas e eu vi que isso existe em outros campos também e não só na
arte. [...] Isso faz parte dessa pesquisa, dessa busca por coisas, porque quando eu me
formei eu não imaginava algo assim. (SERGIO, APÊNDICE H, QUADRO 3)

Eis ainda um aspecto inventivo interessante: Sergio conta que, por não ter condições
de pagar um curso de musicalização de seu interesse, fez contato com a Secretaria Municipal
para solicitar um possível fomento, obtendo retorno positivo. Esta pareceu ser uma boa
alternativa diante das chamadas “palestras motivacionais” – pouquíssimo interessantes e
motivadoras, em sua visão – propostas aos professores pela mesma secretaria em troca de “um
ponto de atribuição”.
Angela, por sua vez, para além da realização obrigatória de cursos paralelos à
docência exigidos e ofertados pela própria secretaria municipal de Guarulhos, também
sinalizou recorrer voluntariamente a uma formação continuada a partir de seus próprios
anseios e interesses. Exemplo disso seria o próprio curso “Fazer a Ponte no Brasil” – no qual
nos encontramos virtualmente, Angela, Sergio e eu – em 2018. Ao ser indagada sobre suas
motivações para realizá-lo, a educadora afirma buscar pontos de apoio, aconchego e
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esperança, sinalizando também, ao final de sua fala, para o desejo de formação de possíveis
redes de atuação conjunta. Assim, Angela expressa suas aspirações para
[...] buscar mais pessoas que tivessem em sintonia com esse pensamento e que
desenvolvessem coisas, sabe? […] Você procura pessoas para não se sentir sozinha.
Eu tenho algumas pessoas aqui em Guarulhos […]. Mas em muitos momentos é
muito desanimador, então precisa encontrar [mais] pontos de apoio. Também, tentar
perceber que hoje existe muita gente sobrevivendo fortemente, tentando sobreviver
da melhor maneira. Então é uma busca de um aconchego e uma esperança, sabe?
Quem sabe um dia a gente não se junta e faz uma escola linda que não se chama
escola? [com empolgação e brilho nos olhos]. (ANGELA, APÊNDICE H,
QUADRO 2)

Outro aspecto de sua formação continuada consistiu na escolha por cursar o mestrado,
ponto que, no entanto, não aprofundamos em nossa conversa. Tal como Angela, relembro
aqui minha própria busca por uma formação continuada e por um aprofundamento reflexivo
no mestrado, impulsionado, sobretudo, pela necessidade de um distanciamento do contexto
escolar para melhor compreensão de alguns impasses e inquietações:
[...] tornava-se cada vez maior a necessidade de aprofundar as reflexões em torno de
minhas maneiras de atuação na escola de forma coerente com meus ideais de
emancipação e desenvolvimento humanos, o que me levou a considerar a
possibilidade de realizar isto em um mestrado em Educação. [...] A partir de então,
passei a direcionar meus esforços para a realização do mestrado, norteada pelo
desejo de refletir de forma mais profunda sobre minha prática – inclusive estando
disposta a reformular velhas visões, preconceitos ou ingenuidades – e de pensar
novos modos de atuação como educadora, quiçá novamente no contexto escola
pública. (LUANA, APÊNDICE H, QUADRO 1)

5.3.2 Ação educativa pautada na Empatia, no Afeto, no Diálogo e na Participação (E. T.
3

Construção de relações mais afetivas, empáticas e dialógicas no cotidiano escolar (com
os estudantes, com o corpo docente e administrativo e com a comunidade) (C. S. 6)
A partir dos relatos analisados, faz-se possível perceber que, em algumas ocasiões, a
opção feita pelos educadores para construir relações mais afetivas, empáticas e dialógicas no
cotidiano escolar envolve não apenas os estudantes, como também o corpo docente e
administrativo – com vistas a se desdobrar, no contexto de Sergio, até mesmo à comunidade
local. Vejamos como isto se dá na experiência específica de cada um.
No caso de Angela, a principal estratégia apontada para lidar com os desafios de seu
contexto educativo consiste em estabelecer uma relação “minimamente sadia” com as
crianças. Um dos aspectos dessa relação se expressa no esforço para a construção de acordos
de convivência, como o de que todos – inclusive a professora – levantem a mão para sinalizar
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que desejam falar e ser escutados – premissa básica que, no entanto, nem sempre se realiza de
forma tão simples. Angela esclarece:
De verdade, minha principal estratégia para tentar lidar com isso [com os desafios] e
não me frustrar tanto é tentar estabelecer uma relação minimamente sadia com as
crianças dentro da sala. [...] A principal estratégia para mim hoje é levantar a mão,
combinar, conversar. Dentro da sala de aula já tem isso, se você quiser falar, você
levanta a mão. Não que isso funcione real, oficial. É só mais uma falsa ferramenta.
Mas eu tento estabelecer e conversar isso com eles no início do ano. Então é isso: eu
não vou gritar, não vou brigar, eu vou ficar aqui, vocês sabem, a realidade é essa:
nós temos 50 minutos. (ANGELA, APÊNDICE H, QUADRO 2)

Interessante notar que, ao incluir a si mesma no combinado, Angela horizontaliza a
relação com os alunos, excedendo, ressignificando e reconfigurando o lugar instituído da
professora como portadora de um maior direito de fala, ou de uma professora que recorrerá à
rispidez ou à coerção para ter esse direito garantido.
Pode-se dizer que um forte aspecto da relação sadia que Angela tenta estabelecer com
as crianças sintetiza-se em sua expressão “olhar para a criança”. Em minha percepção, essa
expressão transparece uma postura docente efetivamente pautada no afeto, na escuta
empática, no acolhimento e na consideração das singularidades dos educandos:
O principal mesmo, dessa relação, de tudo isso, é... Sabe olhar para a criança?
[ênfase]. Olhar e falar de verdade. [Pausa]. Que é o mínimo, na verdade, se você for
pensar. Mas o negócio é tão opressor... No primeiro ano, um aluno vem e fala:
“’prô’, caiu meu dente”. Na hora, precisamos dizer: “não é hora de falar disso, a
gente ta fazendo outra coisa”; mas depois: “vem cá, e aí, seu dente?”. Sabe? Eles e
elas têm um carinho muito grande, cara, têm uma coisa muito especial com a gente...
(ANGELA, APÊNDICE H, QUADRO 2)

Aqui é possível estabelecer uma breve ponte de conexão com os sentidos que dei, em
minha experiência, ao Cartão Postal de Autoapresentação. Também este foi utilizado com a
intenção de construir com os alunos uma relação pautada no afeto, na escuta e no acolhimento
de suas singularidades. Conforme registrado em meu memorial, a escolha criativa de me
apresentar e de solicitar uma imagem de autoapresentação pelos próprios alunos foi “recebida
e respondida de forma positiva pela turma. Muitas imagens interessantes e relatos afetivos se
desdobraram a partir da mesma [...]” (LUANA, APÊNDICE H, QUADRO 1), contribuindo
para uma aproximação intersubjetiva e uma maior integração entre professora e alunos.
Fechado este parêntese sobre minha experiência, retomo o contexto de Angela: nas
turmas mais velhas com as quais trabalha, a educadora abre espaço para sondagens de
interesses e diálogos que fundamentem a construção partilhada de percursos de aprendizagem:
O que eu tentei fazer esse ano foi conversar muito para fazer uma sondagem de
interesses, mas essa sondagem não é apenas no começo do ano, essa conversa
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continua: “então, a gente tá caminhando por aqui, tô pensando da gente continuar
assim, o que vocês acham”? (ANGELA, APÊNDICE H, QUADRO 2)

Já no caso das turmas mais novas, pelo fato de ainda não haver tanta autonomia por
parte dos alunos, Angela assinala o esforço para uma escuta empática mais simplificada das
“devolutivas dos alunos” diante de suas proposições.
Ressoando com as escolhas de Angela, reapresento aqui as ações que também realizei
no sentido de abertura do diálogo com os alunos com vistas à construção de uma relação mais
empática e solidária entre todos. Dentre estas ações, faço novamente menção, em primeiro
lugar, à realização das Assembleias de Classe, pensadas como dispositivos de escuta empática
para um maior alinhamento das ideias; como arenas para a construção de acordos coletivos de
convivência e, ainda, como espaços propícios para a sondagem dos interesses de
aprendizagem dos estudantes. Nesse contexto, não apenas procurei ouvir as questões dos
alunos e alunas, mas busquei, também, estimular a empatia e a colaboração dos mesmos
[...] com relação às minhas condições e necessidades docentes – tais como trabalhar
com o conteúdo e cumprir com o cronograma nos prazos estabelecidos –,
explicitando as estruturas institucionais às quais, enquanto professora, eu me
encontrava submetida. Nesse ponto, faço questão de registrar que uma atitude como
essa não deve ser lida como demagogia, mas sim como uma sensibilização da
percepção dos estudantes com relação aos condicionamentos externos de nossa
experiência compartilhada em sala de aula. A partir da exposição destes
condicionamentos, emergiria assim, para todos nós, a possibilidade de melhor
compreendê-los para melhor buscar transformá-los. (LUANA, APÊNDICE H,
QUADRO 1)

Para além desse esforço dialógico, acredito ter realizado, em minha experiência, o
estímulo a uma postura crítica, questionadora, participativa e responsável por parte dos
estudantes, expressa no convite para se distanciarem de uma posição de passividade ou
alheamento diante das vivências educativas cotidianas. Nesse sentido, a proposta das
“Questões Problematizadoras” sobre a instituição escolar, das “autoavaliações guiadas por
roteiros” e das “caixas de sugestões para as aulas de Arte” mostraram-se como ferramentas
para mirar as intencionalidades acima descritas. A respeito desses dois últimos dispositivos,
pontuo que
os alunos eram solicitados a realizar uma autoanálise com relação à colaboração
com o coletivo e ao aprendizado do conteúdo de Arte. Também eram solicitados a
fazer uma análise crítica das propostas pedagógicas realizadas por mim durante as
aulas de Arte, buscando utilizar argumentos em defesa de seu ponto de vista.
(LUANA, APÊNDICE H, QUADRO 1)

Em meu memorial, registro ainda como a própria Sala de Arte pretendeu ser uma
plataforma para fomentar não só a participação e a sensibilidade para a coletividade, como
também a criatividade dos educandos:
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[...] mediante a feitura de cartazes [...] e por meio de avisos pessoais em cada uma
das salas, toda a comunidade escolar foi notificada da existência do novo espaço [da
sala de Arte recém-inaugurada] e convidada a colaborar com a sua construção. Outra
forma de estímulo à participação e ao espírito de coletividade consistia na constante
solicitação aos alunos para que auxiliassem no cuidado e na organização dos espaços
e materiais, atentos à dinâmica geral das atividades realizadas naquele local. Pouco a
pouco os estudantes demonstraram suas identificações afetivas com a Sala de Arte,
que ficava aberta à presença dos mesmos durante o “recreio”, além de estar aberta
para acolher, em suas paredes e varais internos, desenhos e poesias feitas por eles
próprios. Assim, aquele local foi aos poucos adquirindo uma atmosfera livre,
criativa, afetiva e artisticamente inspiradora. (LUANA, APÊNDICE H, QUADRO
1)

Sergio, por sua vez, também traz ricos exemplos de atitudes empáticas, afetivas e
dialógicas com os sujeitos com quem compartilha sua lida diária como educador. Ressoando
com minha experiência, o professor paulista também sinaliza seu protagonismo na realização
periódica de assembleias extraclasse para tratar de temas escolares de interesse coletivo. A
proposta, de acordo com as palavras de Sergio, é envolver não apenas representantes dos
estudantes, como também dos professores e dos funcionários. Sergio expõe:
A gente tem o que a gente chama de grêmio estudantil ou conselho de
estudantes. Cada sala foi elegendo seus representantes, foi um dia de votação, um
dia bem legal, a gente mobilizou a escola. Dependendo da sala tem dois ou três
representantes. Aí a gente faz reuniões periódicas. E hoje foi o dia de fazer com o
grupo da manhã. Eu sou o representante dos professores. Tem o representante dos
funcionários. Eu chego para eles e pergunto: “E aí, como tá indo, a escola? O que
vocês estão sentindo, o que melhorou depois das férias, o que melhorou da última
vez, o que não tá dando certo?”. Eles vão apontando algumas coisas. A última pauta
que eu apresentei foi sobre o IDEB. [...] Aí eu cheguei para eles e falei: olha, gente,
vocês sabem o que é essa prova? Já fizeram? Conhecem? O que será que tá levando
a aprendizagem para baixo? Porque a gente sabe que a prova não mede quase nada,
mas é legal eles terem essa consciência. [...] (SERGIO, APÊNDICE H, QUADRO
3)

O educador paulista ainda coloca que, na ocasião da Assembleia, começaram a ser
dados os primeiros passos para a consolidação de pequenos “grupos de responsabilidade” em
torno de tarefas específicas inerentes ao cotidiano escolar. Consistindo em uma inspiração
colhida a partir da experiência da Escola da Ponte, esses grupos visam articular educadores e
educandos com o intuito de se responsabilizarem, por exemplo, pelo “cuidado com a
biblioteca, com a horta e com as gincanas no recreio” (SERGIO, APÊNDICE H, QUADRO
3), na perspectiva de que participem e se apropriem das dinâmicas e dos espaços escolares.
Contudo, sem diminuir as potencialidades desse projeto, Sergio reconhece impasses e
desafios para a realização dessa empreitada no cenário de uma estrutura enrijecida de
organização dos tempos escolares. Por outro lado, pontua que já é possível perceber o
envolvimento positivo das crianças com relação às Assembleias: “olha que interessante, a
gente fez as primeiras e os alunos chegaram cobrando: ‘quando vai ter outra? Porque eu tô
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percebendo isso aqui e isso aqui...’ ”. Mais adiante, complementa: “Tem aluno que quando a
gente explica uma vez, para ele já faz sentido. E são eles que vêm cobrar a gente e ainda
puxam a nossa orelha” (SERGIO, APÊNDICE H, QUADRO 3).
Avançando para outros aspectos de sua atuação, Sergio afirma, em uma de suas falas
na entrevista, que precisou deixar o trabalho com o conteúdo de Arte um pouco em “segundo
plano” para agir no sentido de amenizar o já mencionado problema da agressividade entre os
alunos. No trecho a seguir, o educador justifica seus motivos para o não consentimento com
esta situação:
Eu pensei: “não gente, eu posso falar do que for, de arte, de música... mas se eles
não tiverem respeito um com o outro, não adianta” [...]. Você tem que ter a
afetividade, você tem que ter a escuta. [Se não,] você pode dar a melhor aula, o
melhor conteúdo que eles não guardam. (SERGIO, APÊNDICE H, QUADRO I)

Algumas estratégias que o educador tem desenvolvido nesse sentido consistem em, de
um lado, conversar com os alunos sobre “pequenas violências”; de outro lado, estimular
pequenos cuidados e afetos cotidianos com vistas a uma integração mais harmônica entre eles.
Nas palavras de Sergio,
Eu comecei a conversar com eles semana passada sobre as pequenas violências.
Porque para chegar nesse lugar de agressão, soco, empurrão, antes você tem alguém
que não foi escutado, alguém que foi chamado por algum apelido, alguém que foi
perturbado pelo outro até irritar, pequenas coisinhas que vão somando. Então as
minhas atividades de agora, nessa volta das férias, que chegou num limite muito
difícil... [dá uma pausa para organizar o pensamento e continua:] a música tá
presente, a dança tá presente, mas o que eu tô querendo ver é eles mais unidos, é ver
eles se tratando melhor. Então, é aquela coisa: se você vai entregar uma coisa na
mão, você entrega na mão. Você não joga para pessoa, você não vai dar de qualquer
jeito. Então, pequenas coisinhas que eu sei que quando você vê funcionando, você
fala: “nossa, isso que é uma coletividade, não é cada um por si”. (SERGIO,
APÊNDICE H, QUADRO 3)

O educador pontua ainda o modo como a realização de “dinâmicas de roda” no início
das aulas tem sido uma forma bastante positiva de confraternização sensível e corporal do
coletivo:
Na sala de música, a roda é uma coisa quase sagrada. Porque eu percebo que se eu
fraquejar na roda, outras coisas vão dar errado. Então a roda é um costume que
algumas salas já criaram, entram e já dão a mão. Mas a roda tem uma coisa muito
mágica nessa questão de um olhar para o outro, a coisa de você passar para o outro,
dar na mão, olhar no olho. (SERGIO, APÊNDICE H, QUADRO 3)

Mas os anseios de Sergio por uma maior integração do coletivo não se restringem
apenas ao âmbito da instituição escolar. Ao final de nossa conversa, Sergio traz à tona alguns
aspectos de seu desejo de consolidar diálogos e ações em rede com outras escolas do bairro
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onde atua como educador, pautando-se na ideia de cooperação e apoio mútuo em contraponto
à já mencionada tendência competitiva entre essas escolas. Sobre isto, o educador elucida:
[...] aqui no bairro a gente tem a nossa escola de Fundamental I […], a escola de
Fundamental II e Médio e […] a escola de Educação Infantil. A secretaria faz as
coisas acontecerem de uma forma que as escolas de Fundamental só conversem com
as escolas de Fundamental. Aí eu falei: “vamos marcar uma reunião com a escola de
Fundamental II e Ensino Médio para a gente falar a mesma língua?” Tudo bem, são
prédios separados, são diretores diferentes, mas é o mesmo bairro, a mesma
clientela, a mesma população, os mesmos problemas. Então: "vamos ‘tirar’ [definir]
umas coisas uniformes sobre formas de lidar, experiências que deram certo, outras
que não deram? Vamos ter uma coisa mais em rede no bairro?". Estamos tentando,
vamos ver se esse ano vai sair. (SERGIO, APÊNDICE H, QUADRO 3).

Por essa via, o educador reconhece as potencialidades de certas técnicas de diálogo
empático e não violento como ferramentas propícias para buscar a referida integração, seja no
âmbito intra ou extraescolar, de modo a driblar a presença marcante de violências cotidianas
implícitas e sutis.
Tem outra estratégia que eu tô seguindo, que eu ainda não sei avaliar muito bem e
que é resultado da leitura de um livro que se chama “Comunicação Não Violenta 30”,
do Marshall Rosenberg. Esse livro é interessante e na prática é muito difícil. E olha
que eu sou conhecido por ser calmo, por falar tranquilo, mas eu vejo como na prática
a nossa comunicação ainda é muito violenta, como a gente se sobrepõe ao outro, e
na escola isso ainda é gritante. (SERGIO, APÊNDICE H, QUADRO 3)

Na compreensão de Sergio, por meio de uma comunicação não violenta, é possível
envolver e integrar diversos atores em torno de um projeto comum:
É trazer a comunidade, o extra, o externo da escola para fazer parte. Quando a
pessoa faz parte ela entende algumas coisas. Agora, quando a pessoa terceiriza as
coisas e fala: “olha, você cuida do meu filho e ponto final”, ou o professor: “minha
função aqui é dar aula e ir embora”, você tá terceirizando todo o resto. (SERGIO,
APÊNDICE H, QUADRO 3)

Nessa direção, o educador expressa que sua intenção não é a de criar segregações e
embates entre perspectivas contrastantes, mas sim a de auxiliar a construir – ou recuperar – os
sentidos da escola para aquela comunidade. Em suas palavras:
[...] eu não quero criar tensões, no sentido de um lado que pensa assim, um lado que
pensa assado. São múltiplos lados pensando diferente, mas com um objetivo
30

Nas palavras de Marshall Rosemberg, a Comunicação Não Violenta (CNV) “[...] nos ajuda a nos ligarmos uns
aos outros e a nós mesmos, possibilitando que nossa compaixão natural floresça. […] A CNV promove maior
profundidade no escutar, fomenta o respeito e a empatia e provoca o desejo mútuo de nos entregarmos de
coração. Algumas pessoas usam a CNV para responder compassivamente a si mesmas; outras, para estabelecer
maior profundidade em suas relações pessoais; e outras, ainda, para gerar relacionamentos eficazes no trabalho
ou na política. No mundo inteiro, utiliza-se a CNV para mediar disputas e conflitos em todos os níveis” (2006, p.
32). De maneira sintética, esta forma de comunicação propõe, como “técnica”, o foco de atenção em quatro
eixos: “as ações concretas que estamos observando e que afetam nosso bem-estar; como nos sentimos em relação
ao que estamos observando; as necessidades, valores, desejos, etc. que estão gerando nossos sentimentos; as
ações concretas que pedimos para enriquecer nossa vida” (p. 26, grifos do autor).
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comum, que é tornar a escola um lugar central no bairro, um lugar de significado
novo, que se perdeu. (SERGIO, APÊNDICE H, QUADRO 3)

Estímulo positivo ao corpo docente e administrativo por meio de atitudes motivadas por
um sentido de transformação (C. S. 7)
De maneira peculiar, a experiência do educador Sergio foi marcada por uma
interessante possibilidade de inventividade, a saber, a realização de algumas atitudes
afirmativas que se desdobrem em formas de “contágio positivo” ao corpo docente e
administrativo da instituição em que trabalha.
Exemplo disso seria a sua opção por uma participação mais ativa nas reuniões de
professores, marcada por intenções de otimismo, foco, proatividade e criticidade. Assim,
diante do já mencionado contraste entre as visões de sociedade e educação expressas pelos
professores de sua escola, Sergio parece ter mais uma vez escolhido, ao invés da indiferença
ou da segregação, a integração:
Eu era muito antirreunião de professores antes, porque era algo muito maçante que
às vezes ficava falando de aluno. Eu até me afastei um tempo, teve gente que
criticou e esse ano eu falei que eu vou ser o amigão da reunião de professores,
porque o meu compromisso vai ser: manter a energia um pouco mais otimista e
manter um foco mais objetivo. Porque às vezes [o grupo] fica lamentando e não age.
Então o que vamos fazer? Qual é o plano de ação? Vamos fazer um protocolo para
seguir? Em todos os casos a gente falar a mesma língua? (SERGIO, APÊNDICE H,
QUADRO 3)

Eis ainda outro “contágio positivo” percebido na fala do educador paulista: ao solicitar
o apoio financeiro da secretaria municipal para a realização de cursos de seu interesse no
campo da Arte e da Educação, Sergio imagina ter estimulado nos outros docentes de sua
instituição, ainda que de forma processual, não apenas o interesse pelos conteúdos dos cursos,
como também a visualização da possibilidade do fomento municipal a uma formação
continuada que os contemple de forma realmente significativa – e não de modo meramente
formal ou burocrático. Sergio explica que, de início,
[...] com a secretaria pagando, só fui eu. E o combinado foi que eu iria passar o
curso adiante e os outros professores teriam uma outra oportunidade de pleitear um
curso junto à secretaria. Então teve o apoio dessa capacitação e muito professor não
abraçou. Mas aí viram que eu fiz, viram que eu trouxe vídeos e resultados [...], e aí
muitos começaram: “nossa, como foi esse curso? Quero fazer algo parecido”. E
alguns foram pegando um caminho parecido porque viram que fazia muito sentido
aquela visão. (SERGIO, APÊNDICE H, QUADRO 3)

Percebi em sua fala ainda mais um aspecto desse estímulo positivo a seus colegas
educadores e gestores: inspirado pelos contatos decorrentes de algumas idas do professor José
Pacheco à cidade de Perdões, Sérgio relata ocasiões em que propôs à direção de sua escola a
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realização de visitas a outras instituições escolares que têm experimentado práticas educativas
e relacionais mais autênticas e alternativas aos formatos tradicionais, a exemplo da Escola
Municipal de Ensino Fundamental Desembargador Amorim Lima, em São Paulo (SP), e do
Projeto Âncora, em Cotia (SP).
[...] eu tive esses encontros com o Pacheco e aí, ano passado, eu tava muito inquieto
para fazer algumas coisas acontecerem. Porque tava na época da reforma [na escola]
e tava uma sensação de acomodação, de marasmo muito grande. Eu queria que
acontecesse alguma coisa diferente na escola, porque ela tava com uma rotina de
coisas muito ruins, vícios muito ruins. Essa coisa de bronca, essa coisa de escola
tradicional bem pura mesmo, a gente tinha regredido em algumas coisas. E eu “botei
fogo” [no sentido de estimular, de animar] na direção e na coordenação que eram
recentes, tinham acabado de mudar. Eu falei: “vamos ver outras coisas, vamos ver
outras escolas, porque não é possível, tem que estar acontecendo coisas melhores
por aí, né?”. Em escolas públicas principalmente. E aí a diretora conseguiu agendar
uma visita na escola Desembargador Amorim Lima. E aí fomos nessa escola e
fomos recebidos por uma criança que vai mostrando a escola, é muito legal.
(SERGIO, APÊNDICE H, QUADRO 3)

É nítido o impacto positivo que a visita a estes locais causou à equipe que o
acompanhou nessa empreitada:
Foi um choque, porque a gente viu uma escola com uma estrutura de escola pública
muito parecida com a nossa, com mais alunos, mas muito parecida, e funcionando
de outra forma. E é uma escola que tem um respeito muito grande do bairro e que
tem um histórico de construção coletiva, de democracia, de assembleias, e que você
vê a coisa funcionando em vários sentidos. Então foi um choque, assim: “nossa, que
legal, que sonho!”. Então como éramos eu, a diretora e a coordenadora, a gente ficou
meio alucinado, falando: “vamos fazer isso, aplicar aquelas coisas, vamos ver se
funciona!” (SERGIO, APÊNDICE H, QUADRO 3)

Protagonismo no processo de consolidação de um espaço físico próprio para as aulas de
Arte na escola (C. S. 8)
Tanto a minha experiência como a de Sergio foram marcadas por nosso protagonismo
para mobilizar esforços coletivos em prol da conquista de um local próprio para as
especificidades de nossas práticas artísticas e pedagógicas, ambos consolidados em um espaço
escolar anteriormente ocioso.
Como já dito em meu memorial, penso ser relevante mencionar a conquista das salas
de Arte como inventividades docentes, afinal, estas se constituíram como desdobramentos da
“identificação de uma lacuna específica – a ausência de um espaço ideal para se trabalhar com
as potencialidades educativas da criação artística – seguida de um esforço coletivo para sua
conquista e permanência” (LUANA, APÊNDICE H, QUADRO 1). Em meu caso específico,
com argumentos bem fundamentados apresentados à direção por meio da escrita de um
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projeto e contando ainda com o apoio de uma equipe, tal objetivo foi alcançado, tornando-se
motivo para celebrar o aumento da qualidade das vivências em arte-educação.
Tecendo pontes com o relato de Sergio, este também expressa a importância da
mobilização do trabalho coletivo para a consolidação da sala de música, instalada em um
espaço de sua escola onde antigamente havia
[...] uma salinha de professores, uma sala de reforço e uma sala de informática, que
acabou sendo abandonada porque os equipamentos não estavam funcionando e virou
uma sala de depósito. [...] Antes a sala não tinha teto, tinha só a telha de metal cheia
de goteira. Eu falei para a diretora: “vamos montar uma sala de música?”. Achei que
ia ter uma resistência, mas ela falou: “Vamos. A gente pode aliviar o depósito”. Aí a
gente mobilizou os professores e em uma semana tava pronto. (SERGIO,
APÊNDICE H, QUADRO 3)

Em contraste com as limitações da chamada “sala de aula tradicional”, o educador
paulista também enfatiza a percepção de uma notável melhora qualitativa das atividades
realizadas no novo espaço:
[...] nesse período as minhas aulas de Música e de Arte deram um salto, antes era
uma aula bem tradicional, que eu mesmo ficava olhando e falava: “nossa que sem
graça, nem eu ia gostar dessa aula!” [Risos] [...]. Quando eu comecei nessa sala de
música, eu percebi que o salto de qualidade foi gigantesco, principalmente na minha
“bolha”, na minha área. Foi enorme. Então a gente começou a produzir coisas, a ter
resultados, a ver a criançada interessada e foi um salto gigantesco mesmo.
(SERGIO, APÊNDICE H, QUADRO 3)

Finalizada a apresentação minuciosa das inventividades docentes, apresentarei a seguir
a síntese das mesmas, articulando-as de forma direta à pergunta central da presente
dissertação, bem como direcionando este trabalho para a sua conclusão.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

[...] e agradeço a vocês, sinceramente, sua atenção e sua companhia, porque tratei de
formular perplexidades e não certezas. (LARROSA, 2016, p. 56)

Marcada por uma forte dimensão existencial, esta pesquisa tomou seu primeiro
impulso nas pulsantes inquietações que emergiram de minha trajetória como arte-educadora
em duas escolas públicas da rede estadual de Belo Horizonte ao longo de três anos. No início
desse processo de investigação, a Fenomenologia me propôs como caminho a minuciosa
descrição de minha experiência docente, no intuito de que a manifestação do vivido
(MERLEAU-PONTY, 1999) pudesse me apontar posteriores percursos reflexivos a serem
trilhados. Para a realização dessa descrição em um memorial, orientei-me por dois eixos de
intencionalidades,

quais

sejam,

a

identificação

dos

“desafios,

inquietações

e

incompatibilidades”, bem como das “inventividades” que precisei desenvolver para lidar com
os mesmos.
Dado meu interesse por conhecer melhor as práticas políticas e pedagógicas das
experiências brasileiras inspiradas na Escola da Ponte, de Portugal, realizei, no início de 2018,
o curso virtual Fazer a Ponte no Brasil, ocasião que se mostrou propícia para estabelecer uma
interlocução com dois arte-educadores que, em suas autoapresentações, manifestaram
incompatibilidades com o modo de funcionamento das instituições educacionais de acordo
com os moldes hegemônicos vigentes. Ora, fundamentada nos apontamentos da
Fenomenologia a respeito das dimensões intersubjetivas e intercorporais da construção do
conhecimento, apostei nas potencialidades da partilha e do entrelaçamento de nossas
experiências docentes como mais uma fonte de sentidos para a investigação. Sendo assim,
após aceitarem o convite para a participação da pesquisa, o próximo passo consistiu em visitálos em São Paulo para a realização de entrevistas semiestruturadas, orientadas pelas mesmas
intencionalidades de meu memorial. O encontro com os arte-educadores ocorreu em meio a
uma atmosfera solidária e afetiva, demonstrando-se muito proveitoso para a consolidação de
um material um pouco mais robusto a ser posteriormente utilizado para a análise e reflexão.
O momento da análise, também guiado pelas intencionalidades acima mencionadas,
foi marcado por uma primeira leitura e síntese geral das falas das entrevistas e de meu
memorial, seguido de sua depuração gradativa em Unidades de Sentido, Configurações de
Sentido e, por fim, de sua sistematização em Eixos Temáticos, conforme apontado por Giorgi
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(2008; 2010) e adaptado neste trabalho de modo mais coerente com o vocabulário da
Fenomenologia.
A realização da análise foi de grande valia, em primeiro lugar, para a identificação do
modo como os desafios, inquietações e incompatibilidades emergentes das experiências dos
educadores denotavam dimensões de precariedade (BUTLER, 2015b) em seus contextos de
atuação. A partir da percepção das evidências dessa espécie de “tela emoldurada”, tratei de
buscar elucidar melhor, em seguida, as dimensões inerentes às suas molduras enquadradoras.
Sentindo a necessidade de compreender a especificidade da forma como essas molduras
atuaram e atuam no campo educativo, recorri então, para além da base teórica já oferecida por
Merleau-Ponty e Butler, às chaves de entendimento oferecidas por Silva (1995) e Veiga-Neto
(1995) acerca do Projeto Educacional Moderno e do Projeto Educacional Neoliberal.
Elucidadas algumas dimensões de violência ética e precariedade inerentes a esses
enquadramentos, foi possível direcionar este trabalho para responder a indagação central que
o perpassa desde a sua introdução: “compreendidas como estratégias desenvolvidas pelos
arte-educadores para driblar os desafios, inquietações e incompatibilidades que emergiram de
suas experiências profissionais em escolas públicas, de que forma as inventividades realizadas
por esses docentes excedem, ressignificam e/ou reconfiguram os enquadramentos normativos
que os condicionam em suas práticas educativas?”. Considerando que todo o quinto capítulo
procurou tangenciar tal pergunta de uma forma complexa e abrangente ao apresentar reflexões
pessoais em torno das inventividades que despontaram da análise, cabe agora apresentar, a
seguir, a síntese dos apontamentos que visam respondê-la.
Longe de se conformarem às molduras preconcebidas de suas práticas educativas e do
funcionamento das instituições em que trabalham, os arte-educadores demonstraram exceder
as determinações positivistas e produtivistas para o cumprimento mecânico e instrumental de
tarefas rotineiras. Nesse sentido, mesmo diante de todos os obstáculos, desenvolveram
estratégias inventivas para driblar os desafios inerentes às precariedades geradas pelos
enquadramentos normativos a que estão submetidos.
Empreendendo buscas autênticas por cursos formativos de seu interesse e tornando-se
protagonistas críticos e reflexivos de suas autoformações continuadas, esses educadores se
propuseram a ampliar ou ressignificar suas visões acerca de questões emergentes da própria
experiência, o que pode se consolidar como um primeiro passo para reconfigurá-las em seus
contextos de atuação. Ademais, colocaram-se diante da possibilidade de construir redes de
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trocas de conhecimentos e apoio mútuo acerca de modos de atuação não previstos e não
prescritos pelos quadros normativos hegemônicos, rompendo, assim, com as tendências para o
individualismo, o isolamento e a acomodação.
Abrindo brechas para a dimensão do corpo e do sensível, os educadores não só
excederam, como também ressignificaram e reconfiguraram a lógica racionalista, mecanicista
e utilitarista típica dos enquadramentos analisados, reivindicando, assim, a dimensão da
experiência (LARRROSA, 2016), tão cara ao universo artístico e tão rara no cotidiano
escolar.
Propondo relações intersubjetivas pautadas no afeto e na escuta empática dos alunos,
os educadores consolidaram alternativas às prescrições para uma postura docente autoritária,
punitiva e ameaçadora. No caso específico do educador Sergio, a ampliação dessas relações
dialógicas para o âmbito docente e administrativo – e quiçá futuramente, tal como nos seus
planos, para a comunidade extraescolar –, reforçou dimensões de solidariedade, de apoio
mútuo e de luta coletiva, estabelecendo contrapontos às tendências individualistas e
competitivas inspiradas pelo contexto sociopolítico (neo)liberal.
Estimulando o desenvolvimento da participação, da criticidade e do senso de
coletividade por parte dos estudantes, os educadores ressignificaram e reconfiguraram o
rígido controle disciplinar das condutas discentes, abrindo espaço para que estes
experimentassem, ainda que com limites, outros modos de agirem e de se relacionarem na
escola.
Reivindicando um espaço próprio para as especificidades da Arte como campo de
conhecimento teórico e prático, os educadores consolidaram verdadeiros espaços de respiro
aos mecanismos de encalusuramento e isolamento da sala de aula moderna, ampliando as
condições objetivas para sentidos certamente mais significativos e permanentes das
experiências pedagógicas vivenciais.
Por sua vez, compreendida como uma atitude de protagonismo reflexivo em um
contexto repleto de condicionamentos para o cumprimento passivo e acrítico de tarefas
cotidianas, a presente dissertação também se constituiu, com efeito, como uma importante
inventividade de minha trajetória docente. Nesse sentido, configurou-se como uma narrativa
de si nos termos de Butler (2015a), visto que envolveu dimensões de compreensão crítica,
autotransformação e autocriação, não só em relação à minha própria experiência docente,
como também diante dos enquadramentos normativos que a condicionam. Nesta narrativa,
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impasses, contrastes e contradições de meu modo de compreender a ação educativa
mostraram-se expostos aos olhos dos leitores. Em meio a escancaradas fragilidades,
incógnitas, revisões e reformulações, encontro-me não apenas agora, como em qualquer
momento de minha trajetória, em constante processo de compreensão dos sentidos de minha
luta, trazendo comigo, como Larrosa (2016), mais perplexidades do que certezas. Dada a
complexidade da realização deste trabalho e os limites impostos pelos prazos institucionais,
muitos desses sentidos ainda se encontram pairando à tona neste momento, precisando tomar
seu tempo para uma orgânica e gradativa assimilação, provavelmente apresentando-se um
pouco mais “decantados” com o passar do tempo. No entanto, já se faz possível consolidar
alguns registros decorrentes de todo esse processo de autoelaboração.
Como um primeiro ponto, o distanciamento fenomenológico do vivido por meio da
escrita do memorial já possibilitou, por si só, a ampliação do olhar para o mesmo. Hoje
reconheço com maior clareza que minhas ações educativas foram e são, em alguma medida,
ações inevitavelmente enquadradoras, ações que ocupam certos lugares no campo das
relações de poder e que incorporam em si certas normatividades, ainda que nem sempre de
forma consciente ou deliberada. Com olhar de agora percebo, por exemplo, que tanto no
Cartão Postal de Autoapresentação (Apêndice A) quanto no Material de Acordos Coletivos
(Apêndice C), tomo como “essenciais” e “absolutos” certos valores morais que proponho aos
alunos, tais como “liberdade”, “autonomia”, “autorresponsabilidade”, “colaboração” e “bons
momentos para todos”. Desponta daí o reconhecimento da necessidade de desenvolver junto
aos educandos uma dimensão crítica em torno desses valores, inclusive abrindo maior espaço
para divergências de pensamento. Caso contrário, tais palavras poderão apenas fomentar e
reproduzir comportamentos normativos a serem incorporados individualmente por sujeitos
autogovernados. Pontuo, ainda, algumas reformulações de meu pensamento com relação aos
processos coletivos de reflexão crítica que pretendi deflagrar por meio das “Questões
Problematizadoras” gerais (Apêndice B) e específicas (Apêndice D): inspirada pelo processo
das entrevistas na pesquisa, hoje vislumbro possibilidades de propostas e indagações mais
abertas e menos direcionadoras a serem feitas aos estudantes. Com o distanciamento de agora,
também já sou capaz de identificar no memorial do primeiro capítulo a tendência de um forte
regramento racional no processo de sistematização de minha própria experiência docente,
como se, de fato, pretendesse padronizá-la ou, em última análise, enquadrá-la. Em síntese, há
que se ter consciência dessa incorporação pessoal das normas hegemônicas de
enquadramento, bem como das limitações – tantas vezes aqui frisadas – para se escapar das
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mesmas, até mesmo em nossas próprias tentativas de a elas nos contrapormos. Tentativas
essas que, no entanto, devem prosseguir.
No que se refere ao diálogo intersubjetivo e intercorporal com os arte-educadores
Angela e Sergio, foi, de fato, bastante reconfortante e acolhedor perceber a ressonância da
minha experiência nas suas, o que me possibilitou solidarizar com nossos desafios comuns e
colher inspirações nos modos pelos quais esses educadores desenvolveram estratégias
inventivas para lidar com tais desafios. Uma inspiração que reverberou de forma significativa,
por exemplo, foi a possibilidade apontada por Sergio de “contágio positivo” com ideias
“inovadoras” ao corpo discente, docente e administrativo, marcadas mais pelo otimismo
crítico, pela criatividade e pela integração – e menos pelas lamentações acerca dos obstáculos
ou pelas segregações diante das divergências. Na perspectiva da integração discente, as
dinâmicas de roda desenvolvidas por esse educador mostraram-se interessantes possibilidades
de “harmonização” e troca afetiva para o início de qualquer trabalho coletivo. Pontuo ainda,
como uma inspiração colhida de Angela, o fortalecimento da ideia da busca pela criação de
redes e pontos de apoio com pessoas que demonstrem estar alinhadas com nossos
pensamentos, dentro ou fora da escola.
Para além da potência das inventividades realizadas pelos educadores, não se pode
deixar de mencionar, contudo, o reconhecimento dos fatores dificultadores que permanecem
presentes nas práticas dos profissionais da Educação Básica no Brasil. Um significativo
obstáculo para o protagonismo reflexivo e crítico dos docentes em suas autoformações
permanentes e em suas ações transformadoras continua sendo, por exemplo, o pouco tempo
qualitativo destinado a essa realização, decorrente não apenas da intensificação do trabalho
em virtude de uma lógica de gestão produtivista, mas também dos baixos salários que
motivam as escolhas docentes pela duplicação de suas cargas horárias.
No que tange à busca pela desconstrução de uma postura docente autoritária, punitiva
e ameaçadora, não há como perder de vista as significativas dificuldades que a superlotação
das salas de aula – decorrente dos insuficientes investimentos governamentais para uma
educação pública de qualidade, bem como da lógica de mínimos gastos em prol de uma
máxima rentabilidade – impõem a esse objetivo.
Também não se pode deixar de pontuar as limitações às experiências críticas, criativas
e participativas impostas pelas forças de poder que dão base ao engessamento das práticas,
dos currículos e das formas de avaliação nas instituições escolares, forças essas responsáveis

125

por determinar as condições de tempo, espaço e materialidade em função do grau de
importância e legitimidade conferido a cada campo político e pedagógico.
Com relação à compreensão crítica dos enquadramentos por uma perspectiva mais
ampla, foi de grande valia aprimorar o entendimento acerca dos pilares modernos, liberais e
iluministas sobre os quais a escola e o pensamento educacional que temos hoje estão
consolidados, bem como compreender as dimensões daquilo que foi mantido ou descartado de
acordo com as conveniências do projeto sociopolítico neoliberal. Afinal, tão importante
quanto elucidar, na experiência da Pós-Graduação, a especificidade das políticas educacionais
condicionadoras de nossas práticas no atual contexto brasileiro, foi compreender, neste
trabalho, os processos históricos nos quais elas se fundamentaram desde a consolidação da
educação institucionalizada em um contexto europeu. Por este viés foi possível operar um
recuo suficientemente amplo para vislumbrar as “origens” de certas violências éticas – as
bases essencialistas, as pretensões universalistas, as arbitrariedades disciplinadoras e
normalizadoras – tão naturalizadas em nossos modos atuais de pensarmos a educação a ponto
de quase nos esquecermos de que podem e devem ser colocadas em cheque por uma atitude
crítica.
Para além disso, tornou-se possível vislumbrar com maior clareza os traços modernos
inerentes à minha própria maneira de pensar a educação e a prática pedagógica, decorrentes,
em grande medida, tanto de minha formação acadêmica como docente quanto das inevitáveis
impressões proporcionadas pela opinião generalizada do senso comum a esse respeito. Longe
de compreender esses traços de modernidade como “neutros” ou “naturais”, faz-se necessário,
tal como proposto por Veiga-Neto (1995), “colocar tudo sob suspeita – até mesmo os
fundamentos racionalistas e humanistas que sustentam nossos discursos e nossas práticas e
que nos prometeram as utopias” (p. 49), tantas vezes permeadas por ingênuos romantismos
ou, até mesmo, por arbitrariedades nem sempre sutis. É ainda nesse sentido que considero
pertinentes os alertas de Silva (1995) para que nos atentemos aos paradoxos da “dupla
identidade da educação moderna” (p. 258), compreendida “como projeto emancipador e como
estratégia de governo” (p.258). É fundamental, portanto, que, ao consolidarmos nossas
batalhas no campo educacional, estejamos cientes da função normalizadora cumprida pela
educação institucionalizada desde a sua origem. Nas palavras de Silva (1995),
nossa defesa da educação pública moderna contra o assalto neoliberal não pode
perder de vista os impulsos contraditórios – de produção e reprodução, de libertação
e contenção – contidos em sua história. [...] A escola moderna, a escola existente
está tão envolvida em relações de poder quanto a escola proposta pelo
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neoliberalismo. Obedecem ambas a racionalidades presididas por objetivos de
governo, regulação e controle. Identificar as relações de poder envolvidas no projeto
neoliberal não pode significar esquecer – e, portanto, afirmar – as relações históricas
de poder nas quais sempre esteve envolvido o projeto moderno de educação de
massa (p. 259).

Ao abordar as inventividades realizadas pelos arte-educadores de forma pontual em
seus locais de trabalho, não desejo negar a importância dos embates travados em um cenário
político mais amplo, tampouco defender a responsabilidade de um papel autoempreendedor,
missionário ou salvacionista a ser assumido pelos docentes em suas atuações profissionais.
Certamente, seria um equívoco acreditar que tais práticas inventivas são mudanças fáceis e
simples de se empreender – quanto mais por professores sozinhos, ainda que dispostos, em
suas instituições escolares. Por essa perspectiva, tendo em vista o panorama já instituído, não
se pode deixar de reconhecer o valor da atuação de sindicatos, conselhos e outros movimentos
sociais na luta pelo avanço das políticas educacionais em um plano mais amplo. Igualmente
importante se mostra, contudo, a realização pontual de “pequenas revoltas diárias” (VEIGANETO, 1995, p. 49), orientadas não pela idealização de uma “grande revolução” sustentada
por pressupostos universalistas e totalizantes, mas que se tornam possíveis quando podemos
“pensar e criticar o nosso mundo [...] a partir da experiência constituída” (p.31-32). Nessa
direção, é novamente Silva (1995) quem aponta que
os projetos e as identidades hegemônicas provavelmente não poderão ser
dialeticamente superados em vista de uma finalidade ou de um estado último e
desejável. Eles tampouco poderão ser julgados a partir de uma outra posição moral,
supostamente superior e mais avançada, ou mais humanista, ou mais emancipadora,
ou mais libertadora. Eles poderão, entretanto, ser continuamente deslocados,
subvertidos, contestados por seus efeitos de poder. [...] Não a partir de uma posição
vanguardista, epistemologicamente superior, e sim a partir do interior mesmo das
relações de poder e do questionamento de seu próprio envolvimento no
estabelecimento de hierarquias, posições e autoridades privilegiadas. (p. 260)

Ciente dos limites de uma narrativa de si (BUTLER, 2015a) bem como da
impossibilidade prevista e assumida pela Fenomenologia de esgotar a complexidade do
mundo por meio da representação científica, este trabalho pretendeu mostrar, em alguma
medida, que a possibilidade da inventividade docente implica o engajamento e a luta
constante de sujeitos críticos que, não obstante os obstáculos postos pelos enquadramentos
que condicionam suas experiências, sejam capazes de, primeiramente, compreender as
especificidades da realidade em que se situam para, em seguida, atuar como criativos e
inventivos da realidade que a partir de então consigam vislumbrar. Nessa empreitada, o
diálogo, o afeto, a empatia, a reivindicação da experiência do corpo e do sensível, o fomento à
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participação e à criticidade, a construção de redes, a conquista de espaços físicos e simbólicos
no contexto escolar, todos esses, em alguma medida, nos oferecem pistas de brechas pelas
quais a vida possa transbordar.

128

REFERÊNCIAS

ADORNO, Theodor. Problems of Moral Philosophy. Stanford: Stanfors University Press,
2001.
ALVES-MAZZOTTI, Alda Judith; GEWANDSZNAJDER, Fernando. O método nas
ciências naturais e sociais: pesquisa quantitativa e qualitativa. 2. ed. São Paulo: Pioneira
Thomson, 1999.
ARAUJO, U. F. Resolução de Conflitos e Assembleias Escolares. Cadernos de Educação
(UFPel), Pelotas, v. 31, p. 115-131, 2008.
BARREIRA, Cristiano Roque Antunes; RANIERI, Leandro Penna. A entrevista
fenomenológica. In: IV Seminário Internacional de Pesquisa e Estudos Qualitativos SIPEQ, 2010. Rio Claro: Anais do IV Seminário Internacional de Pesquisa e Estudos
Qualitativos - SIPEQ, 2010.
BICUDO, Maria Aparecida Viggiani; ESPÓSITO, Vitoria Helena Cunha (Orgs.). Pesquisa
qualitativa em educação: um enfoque fenomenológico. Piracicaba: UNIMEP, 1994.
BRAGA, José Olinda; THEVENAZ, Pierre. O que é a Fenomenologia: Parte I, a
Fenomenologia de Husserl. Rev. Abordagem Gestalt, Goiânia, v. 23, n. 2, p. 246-256, ago.
2017 . Disponível em <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S180968672017000200012&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 30 ago. 2017.
BRANCO, Paulo Coelho Castelo. Diálogo entre análise de conteúdo e método
fenomenológico empírico: percursos históricos e metodológicos. Rev. abordagem Gestalt,
Goiânia, v.
20, n.
2, p.
189-197, dez.
2014
.
Disponível
em
<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S180968672014000200006&ln
g=pt&nrm=iso>. Acesso em: 10 ago. 2018.
BUTLER, Judith. Vida precaria: el poder del duelo y la violencia. Buenos Aires: Paidós,
2006.
______. Vidas Precárias. Dossiê Diferenças e Desigualdades. Revista Contemporânea n.1, p13-33, jan-jun- 2011.
______. O que é a Crítica? Um ensaio sobre a virtude em Foucault. Tradução de Gustavo
Hessmann DAlaqua. Cadernos de Ética e Filosofia Política.n. 22, p. 159-179, 2013.
______. Quadros de Guerra: quando a vida é passível de luto? 1ª. Ed. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 2015a.
______. Relatar a si mesmo: crítica da violência ética. Belo Horizonte: Autêntica, 2015b.
______. A vida Psíquica do poder: Teorias da Sujeição. Belo Horizonte, 2017a.
______. Anseio de reconhecimento. Equatorial – Revista do Programa de Pós-Graduação
em Antropologia Social da UFRN, v. 3, n. 5, p. 185-207, 31 mar. 2017b.
CAPALBO, Creusa. Fenomenologia e ciências humanas. Aparecida: Ideias & Letras, 2008.

129

CONTRERAS, J. D. A autonomia de professores. 2.ed. São Paulo: Cortez, 1999
CURSO DE EXTENSÃO: Nas fronteiras do pensamento de Hannah Arendt e Judith Butler.
Universidade de São Paulo (USP). A vida psíquica do poder: teorias da sujeição. 2018a.
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=RbRqqhVeefY&t=23s>. Acesso em: 04
fev. 2019.
CURSO DE EXTENSÃO: Nas fronteiras do pensamento de Hannah Arendt e Judith Butler.
Universidade de São Paulo (USP). Relatar a si mesmo: crítica da violência ética. 2018b.
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=n-822XBBKrY>. Acesso em: 04 fev.
2019.
CURSO DE EXTENSÃO: Nas fronteiras do pensamento de Hannah Arendt e Judith Butler
Universidade de São Paulo (USP).
Quadros de Guerra. 2018c. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=RuZAg2fuKDI>. Acesso em 04 Fev. 2019.
DAMIAN, Gustavo Javier Daza. Significados e sentidos da prática escolar atribuídos por
alunos concluintes da licenciatura em matemática no Brasil e na Colômbia. Dissertação
(Mestrado). Universidade Federal de São João del-Rei, 2017.
DEMO, Pedro. Pesquisa qualitativa: busca de equilíbrio entre forma e conteúdo. Revista
Latino-Americana de Enfermagem, Ribeiro Preto, v. 6, n. 2, p. 89-104, abr. 1998.
Disponível
em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010411691998000200013&lng= en&nrm=iso>. Acesso em: 25 jun. 2017.
DUARTE JR., J. F. O sentido dos sentidos: a educação (do) sensível. 2000. Tese
(Doutorado) - Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas. Campinas, 2000
FAVACHO, André. A Problematização moral da docência. Educação em Perspectiva
(Impresso), v. 05, 2014.
FORGHIERI, Yolanda Cintrão. Psicologia fenomenológica: fundamentos, método e
pesquisas. São Paulo: Cengage Learning, 2009.
FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: história da violência nas prisões. Petrópolis: Vozes,
1977.
______. Fearless Speech. Nova York: Semiotext(e), 2001.
______. História da sexualidade 2: o uso dos prazeres. 13. ed. Rio de Janeiro: Edições
Graal, 2009.
FREIRE, Paulo. Professora sim, tia não. Cartas a quem ousa ensinar. São Paulo: Olho
D’água, 1993.
______. Pedagogia da indignação: cartas pedagógicas e outros escritos. São Paulo: UNESP,
2000.
FURLIN, N. Sujeito e agência no pensamento de Judith Butler: contribuições para a teoria
social. Sociedade e Cultura, v. 16, n. 2, 9 out. 2013.
GIORGI, A. Sobre o método fenomenológico utilizado como modo de pesquisa qualitativa
nas ciências humanas: teoria, prática e avaliação. In: POUPART, J. et al. A pesquisa
qualitativa: enfoques epistemológicos e metodológicos. Petrópolis: Vozes, 2008.

130

GIORGI, A; SOUSA, D. Método fenomenológico de investigação em psicologia. Lisboa:
Fim de Século, 2010.
GRAÇAS, Elizabeth Mendes. Pesquisa Qualitativa e a perspectiva fenomenológica:
fundamentos que norteiam sua trajetória. REME Revista Mineira de Enfermagem, Belo
Horizonte, v.4, p.28-33, 2000.
KOHAN, Walter Omar. O mestre inventor. Relatos de um viajante educador. Belo
Horizonte: Autêntica, 2013.
LARROSA, Jorge. “Tecnologias do eu e educação”. In: SILVA, Tomaz Tadeu. O sujeito da
educação: estudos foucaultianos. Petrópolis: Vozes, 1994.
______. Experiência, escola e educação. Revista Reflexão & Ação, Vol. 19, N. 2, p. 189-200,
2011.

______. Tremores: escritos sobre experiência. Belo Horizonte: Autêntica, 2016.
LUDKE, Menga; ANDRE, Marli E. D. A. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas.
São Paulo: EPU, 1986.
MARTINS, Joel; BICUDO, Maria Aparecida Viggiani. Estudos sobre existencialismo,
Fenomenologia e educação. São Paulo: Moraes, 1983.
MARZOLA, Norma. Para uma teoria da mudança educacional. In: VEIGA-NETO, Alfredo
(Org.). Crítica pós-estruturalista e educação. Porto Alegre: Sulina, 1995.
MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenologia da percepção. São Paulo: Martins Fontes,
1999.
______; MORÃO, Artur. Palestras. Lisboa: Edições 70, 2003.
MOREIRA, Daniel Augusto. Método fenomenológico na pesquisa. São Paulo: Pioneira,
2004.
NÓBREGA, Terezinha Petrucia da. Corporeidades: Inspirações merleau-pontianas.
NATAL: IFRN, 2016.
OLIVEIRA, Wanderley Cardoso. Ciência e arte na filosofia de Merleau-Ponty. Cadernos de
Pesquisa em Educação PPGE-UFES, v. 32, p. 98-110, 2010.
______. Merleau-Ponty, leitor de Husserl: um estudo do ensaio 'O filósofo e sua sombra'. In:
Marcelo Carbone Carneiro; Hélio Salles Gentil. (Org.). Filosofia Francesa Contemporânea.
01ed. São Paulo: Cultura Acadêmica Editora, 2009, p. 184-201.
______. O conceito de Fenomenologia a partir do prefácio à Fenomenologia da percepção, de
M. Merleau-Ponty. In: Rodrigo Vieira Marques; Debora Cristina Morato. (Org.). A
Fenomenologia da experiência: horizontes filosóficos da obra de Merleau-Ponty. 1ª ed.
Goiânia: Editora da UFG, 2006, p. 139-170.
PÁTARO, C. S. O.; PÁTARO, R. F. Experiências de assembleias de classe nas séries
iniciais do Ensino Fundamental 2007 (Programa Ética e Cidadania: construindo valores na
escola e na sociedade). Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Etica/19_pataro.pdf>. Acesso em: 10 jan. 2018.

131

PEIXOTO, A. J. Razão, corpo, existência e formação em Merleau-Ponty: contribuições para a
descolonização do fazer pedagógico. Revista de Educação Pública (UFMT), v. 23, p. 311324, 2014.
SAFATLE, V. P. Dos problemas de gênero a uma teoria da despossessão necessária: ética,
política e reconhecimento em Judith Butler. In: BUTLER, Judith. Relatar a si mesmo: crítica
da violência ética. Belo Horizonte: Autêntica, 2015b.
SALIH, Sara. Judith Butler e a Teoria Queer. Belo Horizonte: Autêntica Editora. 2015.
SANTA ROSA, Cláudia Sueli Rodrigues. Fazer a ponte para a escola de todos (as). Tese
(Doutorado em Educação). Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, 2008.
SANTOS, Boaventura de Souza. Um discurso sobre as ciências. 5.ed. São Paulo: Cortez,
2008.
SANTOS, Luiz. Anselmo. Menezes. Educação, cultura e corporeidade: um olhar a partir da
perspectiva fenomenológica de Merleau-Ponty. Revista Tempos e Espaços em Educação, v.
13, p. 165-175, 2014.
SIBILIA, Paula. Redes ou Paredes: a escola em tempos de dispersão. Rio de Janeiro:
Contraponto, 2012.
SILVA, Tomaz Tadeu. O projeto educacional moderno: identidade terminal? In: VEIGANETO, Alfredo (Org.). Crítica pós-estruturalista e educação. Porto Alegre: Sulina, 1995.
VARELA, J; ALVARES-URIA, F. A maquinaria escolar. Porto Alegre: Teoria e Educação,
n. 6, 1992.
VEIGA-NETO, Alfredo. Michel Foucault e Educação: há algo de novo sob o sol? In:
VEIGA-NETO, Alfredo (Org.). Crítica pós-estruturalista e educação. Porto Alegre: Sulina,
1995.
______. Pensar a escola como uma instituição que pelo menos garanta a manutenção das
conquistas fundamentais da modernidade (Entrevista). In: COSTA, Marisa Vorraber (org.). A
escola tem futuro? Rio de Janeiro: DP&A, 2003.

132

APÊNDICES

APÊNDICE A – CARTÃO POSTAL DE AUTOAPRESENTAÇÃO

133

APÊNDICE B: QUESTÕES PROBLEMATIZADORAS (2013)

134

135

136

137

APÊNDICE C: MATERIAL DE ACORDOS COLETIVOS

138

139

140

141

142

143

144

145

APÊNDICE D: QUESTÕES PROBLEMATIZADORAS ESPECÍFICAS PARA O
CONTEÚDO DE ARTE (2014 E 2015)

146

APÊNDICE D: QUESTÕES PROBLEMATIZADORAS ESPECÍFICAS PARA O
CONTEÚDO DE ARTE (2014 E 2015)

147

148

APÊNDICE E: DIAGRAMA DE CONTEÚDOS POSSÍVEIS

149

APÊNDICE F: CARTAZ-CONVITE PARA TRANSFORMAÇÃO COLETIVA DA
SALA DE ARTE

150

APÊNDICE G: ROTEIRO PARA A ENTREVISTA COM OS ARTE-EDUCADORES
SERGIO E ANGELA

Questões gerais:

- Há quanto tempo você trabalha como educador(a)?
- Em que contextos você já trabalhou profissionalmente como educador(a)?
- Você pode dar detalhes sobre as condições de seu regime de trabalho?
- O que te levou a se tornar um(a) educador(a)?
- Como foi sua formação como educador(a)? Você pode relatar alguns aspectos
significativos que te marcaram nessa formação?

Questões específicas:

- Em seu trabalho na escola, você se sente reconhecido/ valorizado como educador(a)?
- Que dificuldades e facilidades você identifica em sua prática profissional na
escola?
- A que você atribui a existência dessas dificuldades? Em sua visão, que causas
estas dificuldades teriam?
- Você tem adotado alguma estratégia prática para lidar com as dificuldades
que encontra em sua atuação docente? Quais têm sido essas estratégias?
- O que te levou a buscar o Curso “Fazer a Ponte”? Algo mudou em sua visão de educador(a)
após ter feito o curso Fazer a Ponte?
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APÊNDICE H

Quadro 1: Desafios, Inquietações e Incompatibilidades Docentes: Unidades de Sentido (U.
S.) emergentes dos discursos da educadora Luana
Trechos do Memorial - LUANA

Unidades de Sentido (U. S.) - LUANA

[...] percebi uma espécie de naturalização da realização
mecânica das atividades pedagógicas por parte dos estudantes
– o que pode ser ilustrado, por exemplo, na mera cópia de
trabalhos uns dos outros ou a partir de fontes virtuais de
informação; nas demonstrações de tédio com relação a certos
aprendizados; no precário estabelecimento de conexões entre
os aprendizados e suas vidas pessoais; na corrida desenfreada
por pontos e, ainda, no mero descarte dos trabalhos e
avaliações logo após terem sido pontuados – por vezes
rasgados ou jogados no lixo pelos alunos. (EEPGS e EEPII)

Percepção de que estudantes realizavam as
atividades pedagógicas de forma mecânica e
precária
de
sentidos
existenciais
significativos

[...] destaco a grande quantidade de alunos por turma,
agitados, desinteressados e pouco colaborativos – e com razão
– sob a responsabilidade de um único professor. (EEPGS e
EEPII)

Grande quantidade de alunos por turma,
agitados,
desinteressados
e
pouco
colaborativos – e com razão – sob a
responsabilidade de um único professor.

[...] pontuo o pouco tempo disponível destinado tanto aos
planejamentos e às aulas quanto ao desenvolvimento de
suportes pedagógicos que pudessem atender qualitativamente
às demandas específicas de cada turma e de cada faixa etária –
bastante diferentes entre si. (EEPGS)

Pouco tempo disponível para planejamentos
qualitativos no dia-a-dia escolar

[...] ausência de materiais e de espaços desejáveis para o
desenvolvimento qualitativo de conhecimentos tanto práticos
quanto teóricos acerca da Arte. (Em maior grau na EEPGS e
em menor grau na EEPII)

Ausência de materiais e espaços desejáveis
para aulas de Arte qualitativas em termos
teóricos e práticos

No decorrer do cotidiano escolar, entre afetos e desafetos,
surgiram algumas dificuldades específicas no que se refere à
forma de lidar com questões em torno do que
convencionalmente se identifica como “indisciplina”, isto é,
uma falta de colaboração dos estudantes – justificada ou não –
em relação à atmosfera desejada por mim para a mínima
efetivação das atividades educativas planejadas. Pouco a
pouco fui percebendo o modo como a escola havia
consolidado a sua maneira de lidar com tais questões, isto é, à
base de ameaças e punições – comumente expressos em
termos de “ir para a direção”; “ouvir o discurso do supervisor
chamado à sala”; “expor o problema aos pais”; “perder
pontos”, dentre outros discursos coercitivos e depreciativos
provenientes dos próprios educadores ou de seus superiores.
Não possuindo qualquer identificação com uma personalidade
rígida e austera, tampouco me identificando com tais discursos

Incompatibilidade com os condicionamentos
escolares para uma postura docente
autoritária, punitiva e ameaçadora com
vistas a manter o controle da disciplina de
estudantes.
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hostis, me vi imersa em um contexto que me impelia, no
entanto, a adotá-los. [EEPGS e EEPII]

[...] Era nítida a percepção de uma ausência de solidariedade
entre os próprios alunos, traduzida em disputas, comparações
e até mesmo delações: certa vez um estudante dessa turma
comentou que uma das professoras tinha o costume de lhe
solicitar que anotasse os nomes dos colegas cujo
comportamento era considerado “indisciplinado” durante as
suas aulas. Tal responsabilidade, levada a cabo por um
suposto “aluno bem-comportado” – cujo exemplo, nas
entrelinhas, deveria ser seguido pelos outros –, claramente
instaurava um clima de hostilidade e segregação entre delator
e delatados. [...] Pouco a pouco fui constatando o fato de que
todas aquelas atitudes não solidárias, paralelamente aos
conteúdos curriculares e da mesma forma que eles,
constituíam-se em legados escolares na vida desses sujeitos.
Ora, legados estes que contradizem os discursos oficiais de
uma educação que se pretenda promotora de valores humanos
e cidadãos. Dito de outro modo, constatei também o que ali eu
me tornava: testemunha concreta (e inquieta) do surgimento
de uma postura peculiar desses sujeitos – não uma postura
solidária, não uma postura participativa; mas, ao contrário,
competitiva, obediente e passiva.

Incômodo em testemunhar a reprodução de
valores e legados escolares "negativos"
pelos estudantes, tais como disputas;
comparações e delações; posturas não
participativas e passividade acrítica.

[...] em minha formação em Licenciatura eu havia estudado
algumas noções de teorias pedagógicas progressistas que
trazia comigo, principalmente com relação ao campo da
didática: naquele momento eu tinha uma incipiente clareza,
por exemplo, acerca da proposta Freireana de uma educação
que não é mera transferência de conteúdos; de um educando
que não deve ser passivo e cuja bagagem pessoal e cultural
pode ser considerada como ponto de partida para o trabalho
educativo. Já esperava, no entanto, não encontrar na escola um
ambiente propício à plena realização prática das teorias
pedagógicas apresentadas no contexto acadêmico. Tal foi, de
fato, a constatação. (EEPGS e EEPII)

Contraste
entre
os
conhecimentos
pedagógicos aprendidos na Academia e as
condições para sua efetivação no cotidiano
escolar

[...] durante um dos encontros em que ocorria a nossa
assembleia, uma das professoras da escola bateu na porta e
reclamou do excesso de barulho de nosso grupo, que estava
atrapalhando a sua aula na sala ao lado, pedindo licença para
“ralhar” com os alunos. Eu informei que estávamos em um
necessário processo de diálogo e ela se retirou, pedindo
discretas desculpas por qualquer indelicadeza.

Esforço de negociar novos procedimentos
relacionais não apenas com alunos, mas
também com professores, não acostumados
com modos menos autoritários de lidar com
tumultos.

A respeito da relação com a supervisão, ao comunicar-lhe
posteriormente a realização dessa experiência em relatórios e
pareceres, fui notificada que deveria priorizar seguir o
trabalho com o conteúdo previsto, sem que houvesse grandes
defasagens com relação à outra turma de oitavo ano sob
responsabilidade de outra professora de Arte, buscando,
assim, que ambas as turmas pudessem caminhar juntas, no
mesmo ritmo e da mesma forma.

Tentativa de estabelecer acordos de
convivência mais empáticos e dialógicos
com os estudantes, marcada por desafios
pelo fato de esta não ser uma prática geral
adotada pela escola e pelo fato de haver
pouco tempo para essa construção.
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Ao final do ano de 2015, o ápice de tais inquietações me
levou, assim, a uma espécie de impasse, não apenas
profissional como também existencial. Como um primeiro
marco desse contexto, fui tomada aos poucos pela descrença
nas possibilidades significativas de emancipação humana a
serem promovidas pela escola, já que aquilo que no mais
profundo eu percebia neste lugar era, para além do trabalho
com os conteúdos – e por mais “progressistas” que estes
anunciassem ser – uma efetiva perpetuação de uma postura
passiva e acrítica por parte de estudantes e professores

Angústia e ansiedade por realizar
transformações na estrutura da escola
tradicional, inspiradas pela Escola da Ponte
e outros projetos educativos.

Cito ainda, como outro marco desse período, um verdadeiro
cansaço decorrente de meu intenso envolvimento com as
atividades e demandas do universo escolar. Pelo fato de não
desejar e não conseguir agir de forma meramente funcional,
eu me esforçava para que todas as propostas educativas
fossem imbuídas de sentidos significativos, o que nem sempre
se constituía como o caminho mais fácil ou mais assertivo.

Cansaço físico e psicológico.

[...] todo o período de minha atuação docente foi
acompanhado pela sensação de que eram possíveis outros
modos de se pensar a educação, articulando-a,
necessariamente, a outros modos de se pensar o modelo
estrutural de uma instituição educativa – o que evidencia
minha identificação com os já mencionados pressupostos da
Escola da Ponte.

Anseio
por
repensar
os
modelos
hegemônicos que moldam o funcionamento
das instituições educativas.

Fonte: Dados compostos a partir do “Memorial de minha experiência docente” (Capítulo 1 desta dissertação),
2018.

Quadro 2: Desafios, Inquietações e Incompatibilidades Docentes: Unidades de Sentido (U.
S.) emergentes dos discursos da educadora Angela.
Trechos da Entrevista - ANGELA

Unidades de Sentido (U. S.) - ANGELA

[...] não se valoriza a experiência dentro da escola [...]. É
muito generalista falar assim, mas é uma coisa que eu sinto
muito. Sinto muito e as pessoas que estão na educação
comigo, amigos e amigas [...], a gente fica muito triste [...].
Sabe quando eu falei que quando eu entrei [na escola] eu era
“atividadeira”? É um pouco nesse lugar, de produzir coisas,
produzir atividade, produzir texto, produzir conta... E aí tem
muita criança que só copia coisas. “Mas ela tá produzindo!”.
Então a experiência que eu tô falando é nesse sentido de
processo, sabe? Parece que não tem muito tempo para olhar
qual é esse processo. Não importa o processo, o que importa é
mostrar o negócio pronto, não importa a experiência que
existiu para chegar lá porque na verdade isso é ignorado. O

Percepção de uma não valorização da
experiência pela escola; preocupação com os
resultados/ produtos em detrimento dos
sentidos
qualitativos
dos
processos
educativos e artísticos.
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que importa é o produto, e não o produto da arte, mas o
produto de “produzir coisas, resultados”.

Desde que eu entrei eu tenho 20 turmas com 35 em média. 35
é o numero máximo, mas geralmente é com o máximo que a
gente trabalha. Então eu tenho quase 700 crianças, e isso em
uma semana, né? E aí, é assim: é uma aula de 50 minutos por
semana com cada uma dessas turmas. [...] Já entrando em
outros assuntos, essa é a coisa que me deixa mais angustiada.
[...] A maior dificuldade são 20 turmas de 50 minutos em 3
escolas e ter que mudar de escola todo ano. [...] Quando pensa
na estrutura, dá uma vontade de desistir mesmo.

A precária estrutura de seu regime de
trabalho (muitas turmas com muitas
crianças; pouco tempo de trabalho com cada
turma; divisão da carga horária entre três
escolas e rotatividade anual entre escolas)
constitui-se como um dos fatores mais
dificultadores e angustiantes de seu trabalho
qualitativo como educadora.

Esse ano, estou em 3 escolas para completar essa carga
horária. São todas aqui na região do Pimentas, mas cada dia eu
tô numa escola. Então, segunda eu tô numa escola, terça e
quarta em outra e quinta e sexta em outra. E tem uma
característica aqui de Guarulhos que é muito ruim, que isso
(sua atuação na escola) muda todo ano. [...] Isso acontece com
o que eles chamam de "professores especialistas" aqui: Artes,
Educação Física e Inglês. As Pedagogas [...] têm a sede delas,
se elas quiserem sair da sede delas, pedem um processo de
remoção. A gente não tem sedes. [...] Todo ano tem uma
escolha. Todo ano eu vou para escolha, com aquela lista de
classificação e tudo mais, então eu não tenho garantia
nenhuma que eu consigo permanecer no lugar onde eu estou.
[...] Então essa impossibilidade de se manter na escola eu acho
muito ruim por isso, porque você demora meio ano para
conseguir estabelecer uma relação, aí o outro meio ano que as
coisas começam a caminhar... aí acabou, você não sabe se vai
continuar ali. Se você vai embora, você tem que começar do
zero na outra escola. E não só com as crianças, mas com 20
professoras e professores. Se existisse a questão da
permanência, seria diferente, porque você já estabeleceu a
relação ali, e você consegue desenvolver coisas ou não, você
consegue entender qual é a “vibe” da pessoa, a pessoa entende
qual é a sua e a relação já está dada.

A não garantia da permanência e a
continuidade do trabalho pedagógico nas
instituições onde trabalhou no ano anterior é
um aspecto muito negativo na visão de
Angela, já que impõe o contínuo recomeço
da construção das relações afetivas e
pedagógicas com estudantes e professores de
cada escola, impedindo o desenvolvimento e
o aprofundamento dessas relações.

Eu nunca tive a intenção na minha vida de dobrar, de trabalhar
em duas redes, trabalhar de manhã e à tarde, porque já é
superdesgastante... [Em apenas uma escola,] já é um esforço
para você manter o mínimo que você acredita... E em duas
escolas, para mim, é humanamente impossível.

O trabalho em mais de uma escola é
considerado por Angela um aspecto negativo
que dificulta as dimensões qualitativas de
sua atuação como educadora.

[...] E não ter tempo de aprofundar no próprio encontro com as
crianças. [...] é muito difícil estabelecer [com os alunos] uma
relação de 50 minutos, uma vez por semana. Você é quase
uma aparição que chega, faz uma coisa e vai embora.

O pouco tempo previsto para o contato de
Angela com cada turma não favorece o
aprofundamento da relação afetiva e
pedagógica com as crianças.

[...] obviamente, tenho vários deslizes com relação à
educadora [em] que eu acredito, que é ter uma construção
dialógica, que é essa coisa de não gritar, levantar a mão assim

Inquietações
com
algumas
posturas
indesejáveis que às vezes acaba adotando no
cotidiano com as crianças, as quais se
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como eles e elas fazem quando eles querem falar, essa coisa
de ir construindo junto o que a gente ta fazendo. [...] em
muitos momentos eu tenho atitudes com as crianças que eu
não gostaria de ter, mas a questão é sempre estar respeitando
isso (ANGELA, trecho da entrevista).

distanciam de uma atuação educativa na qual
ela acredita.

As visões vão muito para esse lugar, da disciplina, da
meritocracia, tudo é muito pragmático. [...] Essa questão do
tradicional, trazendo todo o contexto político que a gente tá
vivendo, da família, da moral, do que é certo e do que é
errado, do que você tem que se esforçar, enfim, todas essas
pautas que são tão urgentes e que a gente tá sofrendo tanto e
tem que lutar por elas, eu percebo a escola como um lugar de
bastante manutenção desse lugar.

Percepção da escola como lugar de
manutenção de um “status quo” e de valores
como disciplina, meritocracia, pragmatismo,
moralismos e dogmatismos rígidos; aspectos
com
os
quais
Angela
demonstra
incompatibilidade política.

Terminei a faculdade e fui chamada no concurso que eu tinha
prestado há um tempo, cheguei à sala de aula e falei: ...
[expressão de espanto] “o que eu vou fazer aqui, cara?! O que
eu vou fazer aqui, o que eu vou fazer aqui?” [reiterando]. [...]
Foi um choque gigantesco. [...] Porque pensa: ainda mais na
área do teatro, a gente quer um espaço livre, que permitia a
possibilidade de trabalhar com o corpo... Aí eu chego na
escola, 35 crianças nas mesas enfileiradas, eu não tenho
domínio nenhum de metodologia, porque o que eu aprendi na
faculdade não se aplica, de verdade verdadeira. Claro, você
tem caminhos e pistas, mas para mim, quando eu cheguei na
escola eu não sabia o que fazer. E foi um processo muito
dolorido, de eu achar que eu não sabia fazer aquilo, que não
dava conta, que não fazia o menor sentido o que eu tava
fazendo...

Dificuldades iniciais de adaptação ao
contexto de trabalho da escola, marcada por
estranhamento das condições estruturais, por
inseguranças
metodológicas
e
pela
percepção
da
impossibilidade
de
desenvolver na escola as práticas artísticas e
pedagógicas que considerava significativas
em sua formação.

Nas (outras) escolas, é aquilo que eu te falei. Eu preciso de
muito tempo para conquistar esse lugar de valorização e às
vezes tem gente que não entende [seu modo de atuar como
educadora].

Em geral, o reconhecimento, a valorização e
o apoio dos demais sujeitos a seus modos de
ser docente são processos mais demorados,
muito em função da rotatividade dos
espaços.

Aqui tem uma lei municipal que o professor pedagogo tem
que acompanhar as aulas. Isso pode ser muito positivo, mas
muito negativo. [...] A maior parte dos problemas que eu
tenho [com isso] é na diferença do pensamento sobre
educação que algumas professoras têm do que eu tenho.
Então, por exemplo: eu aprendi nesses seis anos a fazer esse
combinado com eles e elas antes: de levantar a mão e esperar
a atenção deles. E isso é difícil enquanto as crianças estão
numa escola que isso não é uma regra, que apenas eu em 50
minutos e combino isso. Porém isso vai se estabelecendo,
mesmo sendo uma vez na semana e pouquíssimo tempo. Mas
algumas professoras [pedagogas que a acompanham em sala]
não aguentam isso, acham que é perda de tempo, e aí
interferem gritando: “a professora tá falando!”. Isso é o tipo de
coisa que mais me incomoda, dela interferir de um jeito que é
o contrário da prática que eu to tentando estabelecer ali. Então
isso é muito complicado. [...] Acho que o que mais me
incomoda é essa interferência com as crianças. [...] Por outro

Relação ambígua estabelecida com as
professoras educadoras que acompanham
suas aulas, marcada, de um lado, por
eventuais parcerias pedagógicas; de outro
lado, por negativas interferências que
desrespeitam os sentidos construídos por
Angela no trabalho relacional, afetivo e
educativo com os alunos.
Em sua
compreensão, este problema é gerado pelo
problema anterior da precariedade da
estrutura de seu regime de trabalho, de
forma que o pouco tempo de interação entre
os colegas docentes impede o alinhamento
de suas formas de agir, bem como o
reconhecimento de suas singularidades
metodológicas.
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lado, já tive parcerias incríveis, de estar ali junto e construir
junto. É um lugar complexo.

Tem gente que acha que eu não controlo... Dizem: “Você não
tem domínio da sala”. E eu digo: “Calma, porque hoje minha
‘pegada’ com eles é diferente, meu método é diferente”. Tem
uma ou outra professora ou gestora que olha e fala: “puxa, que
legal isso que você tá fazendo”.

Angela costuma ser criticada por alguns
colegas por não ter “domínio de sala”; não
ter “controle de sala”.

Então, se tem uma criança com a mãe presa [dizem]: “sua mãe
fez coisa errada, por isso é que ela tá presa. Então agora você
vai fazer as coisas certas, né?”. Cara, as coisas são muito mais
complexas que isso, sabe? [...] Eu já entrei muito no embate e
isso me desgasta muito. Às vezes a sala de professores não dá.
Eu falo: “mano, eu vou ficar doente aqui dentro”. Por conta de
discussões e julgamentos rasos.

Incompatibilidades de Angela com uma
visão superficial, pouco complexa a respeito
de questões sociais e educacionais por parte
dos sujeitos que atuam nas escolas em que
trabalhou.

[...] eu aprendi nesses seis anos a fazer esse combinado com
eles e elas antes: de levantar a mão e esperar a atenção deles.
E isso é difícil enquanto as crianças estão numa escola que
isso não é uma regra, que apenas eu em 50 minutos e combino
isso.

Tentativa de estabelecer acordos de
convivência mais empáticos e dialógicos
com as crianças, marcada por desafios pelo
fato de esta não ser uma prática geral
adotada pela escola e pelo fato de haver
pouco tempo para essa construção.

[...] tem algumas coisas que eu sofro até mais [após conhecer
a metodologia da Escola da Ponte e das escolas que nela se
inspiram], porque percebe que dá para ser de outro jeito, que
tem pessoas fazendo de outro jeito, e aí você se depara e fala:
“não!” [tom de exclamação].

Angústia e ansiedade por realizar
transformações na estrutura da escola
tradicional, inspiradas pela Escola da Ponte
e outros projetos educativos.

Fonte: Dados compostos a partir das entrevistas, 2018.

Quadro 3: Desafios, Inquietações e Incompatibilidades Docentes: Unidades de Sentido (U.
S.) emergentes dos discursos do educador Sergio
Trechos da Entrevista - SERGIO

Unidades de Sentido (U. S.) - SERGIO

[...] Eu ficava muito incomodado porque às vezes eu ia dar
uma aula mais tradicional, com livro, lousa e a criançada
ficava sossegada. Porque aí eu percebia um condicionamento.
Eles estão treinados nisso: olhar para lousa, fazer um
exercício, responder o que você pergunta. Mas não é isso que
eu quero. Não é essa sensibilização, tanto que você passa um
conteúdo para eles e duas semanas depois eles já esqueceram.

Inquietação com uma realização mecânica e
ausente de sentidos significativos por parte
dos estudantes
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A secretaria tem uma série de questões burocráticas. Ela dá
muita importância para o burocrático. [...] Aqui a gente tem
essa flexibilidade. Mas eu sei que tem escola que o diretor fica
muito em cima do diário de classe, que tem que estar com o
diário sempre impecável todos os dias, por exemplo. E isso
para mim não faz sentido nenhum. Quem me vê já sabe que
vai encontrar um diário que no final do ano eu entrego ele
bonitinho, mas eu não dou importância para isso antes do
aluno, antes da preparação da aula... Então eu costumo falar:
“se eu tiver que dar aula, preparar atividade, preparar material,
o diário é o último”.

A preocupação do sistema de educação
municipal é maior com os resultados
(alcançar metas e boas notas no IDEB) e
com as burocracias (diários de classe, por
exemplo) do que com as crianças e com a
qualidade
dos
processos.
Como
desdobramentos disso, há em sua escola uma
preocupação para alcançar um bom
resultado no IDEB. No que diz respeito aos
aspectos burocráticos, a sua escola, de certa
forma, mostra-se um pouco mais flexível.

A secretaria em si tem uma preocupação enorme com essas
coisas. Tudo bem, eu sei que é o papel deles como
departamento da prefeitura essa questão da organização, de
você manter tudo no papel direitinho. Mas eu vejo uma
preocupação muito pequena com a criança. Os supervisores
mal vêm ver as crianças na escola, vão só às escolas centrais
[...]. Então a minha dificuldade na escola – aqui nem tanto,
mas no sistema – é muito a questão da burocracia. A
burocracia desvia o olhar do ser humano. Aqui eu acho que se
perdeu muito, de se olhar o ser humano, o pessoal tá sempre
pensando em IDEB, em metas, infelizmente.

A nossa escola puxou a média da cidade para baixo. A cidade
tem cinco escolas de Fundamental I e a nossa escola tinha uma
meta muito alta para atingir e a gente estagnou, ficou na
mesma nos últimos dois exames. Nesse tempo todo teve
mudança de diretora, teve mudança de secretária de educação.
A nossa escola [...] puxou a média da cidade para baixo. E a
gente sabe que os pais comentam, o pessoal que apoiava a
antiga prefeitura, o pessoal que apoia a atual, fala: “olha só,
não ta dando certo”.

[...] nossa escola tava sofrendo muito com estrutura. Goteira
para tudo quanto é lado. Essa escola tem um histórico de
abandono por parte do poder público porque ela tá num bairro
mais periférico. É um bairro que não tem coisas para suprir as
necessidades das pessoas, então carece muito de instrumentos
do poder público. Então essa escola sempre foi meio largada.
A gente teve uma mudança de governo na última eleição para
prefeitura e [...] a gente foi olhado de uma forma melhor. A
reforma saiu. Foi construído o forro, as telhas foram
consertadas, ainda não tá cem por cento, hoje mesmo tinha
uma goteira, mas a escola tá bem melhor do que a escola tava
ontem. [...] Nessa mudança de governo, uma das professoras
daqui da escola é esposa do atual prefeito. Então esse canal de
comunicação ficou muito mais fácil. Então a gente começou a
cobrar mais.

Durante um bom tempo, a precariedade da
estrutura física da escola foi um aspecto
desfavorável para a qualidade das atividades
educativas.

Eu tenho certo bloqueio com a sala tradicional atualmente.
Então, eu tive essa experiência inicial com a sala de música e
durante a reforma eu precisei voltar para sala de aula
tradicional. E eu fiquei de mãos atadas. Eu queria fazer
algumas coisas, tinha aquele monte de mesa e se eu saísse dali

Incompatibilidade com o formato da sala de
aula tradicional, sobretudo no que se refere
às limitações de suas condições físicas e
pedagógicas.

158

acabava trazendo muito transtorno para outras pessoas, [...] foi
um tempo meio chato. Então hoje eu tenho certa resistência.
Se eu vejo que vou usar caderno e desenho para fazer
determinada atividade, a gente acaba ficando lá [sala comum],
mas a maioria das aulas eu passo para cá [sala de música].
Porque a gente sai um pouco daquela dinâmica de um atrás do
outro, hoje não uso muito lousa, até tem uma aqui, mas eu
quase não uso.

O tempo em que eu precisei ir para sala de aula tradicional
[durante a reforma], eu tava começando a me transformar em
uma coisa meio ruim. Tava começando a dar muita bronca,
ficar meio bravo e eu pensei: “gente, eu nunca quis ser essa
pessoa”. E aí quando acabou a reforma e a gente começou a
voltar para cá [para a sala de música], eu fui resgatando essas
outras coisas que eu percebi que tinha perdido.

Incompatibilidade com uma postura docente
ríspida e autoritária.

[...] eu me perguntava: “mas estou fazendo tudo certo, tudo o
que eu aprendi, tudo o que tinha pensado, por que não estão
funcionando algumas coisas?”. [...] E aí percebi que não
adiantava fazer tudo como planejado na minha aula, se não
estivessem trabalhadas coisas como solidariedade, amizade,
respeito... [...] E essas coisas você não trabalha no conteúdo
de arte, é algo que você traz de casa e vai fazendo florescer.
Aí você descobre que na escola você não tem bolha. [...] Às
vezes a gente se fecha numa bolha. A gente esquece que
escola é uma serie de coisas funcionando junto, pessoas
funcionando juntos, e até o que extrapola o muro: o próprio
pai, a própria cidade. Então, acho que a minha frustração foi
eu não ter percebido isso antes.

Percepção de que fatores externos à sala de
aula, como, por exemplo, a ausência de
valores como solidariedade, amizade e
respeito no repertório atitudinal dos alunos,
afetavam o fluxo das propostas artísticas e
pedagógicas propostas por Sergio.

[...] a gente tá tendo um problema muito sério aqui no bairro,
mas eu vejo que nas outras escolas acontece a mesma coisa,
que é o problema da agressividade: a forma como os alunos
conversam um com o outro: é “cala a boca” toda hora; é
“fulano não sei o quê...”. [...] A agressividade é mais entre
eles [e não com os professores]. [...] A forma como agem
entre eles é o que a gente acha mais preocupante. Porque a
gente sente o reflexo da sociedade, da família. [Em uma
conversa com os estudantes sobre “pequenas violências”] uma
menina começou a chorar muito. No fim da aula perguntei: “o
que aconteceu que você tava chorando tanto?”. “Lembrei da
minha tia que morreu há um ano”. A tia foi morar com ela
porque estava fugindo do marido. O tio foi a casa dela e matou
a tia na frente das crianças... Imagina uma criança presenciar
isso, o que isso vai trazer de consequência. Então é isso que
tem causado esses problemas de violência...

Percepção da agressividade entre as crianças
como um problema sério com os quais os
professores se deparam. Na visão de Sergio,
tal problema é o reflexo da violência
presente no bairro, nas famílias das crianças
e na sociedade como um todo.

Eu acho uma coisa absurda escola pública competir. Escola
particular compete porque eles estão disputando matrícula,
então quem tiver mais matricula tem mais lucro, mas a pública
é um absurdo. Não tem nada para a gente competir. Se todas
as escolas forem boas, ninguém perde. Se uma escola for boa,
a outra não perde nada. [essa competição acontece por] notas,
bairrismo, “a minha escola é melhor”, certo ciúmes em torno

Inquietação com o fato de perceber relações
de competição e comparação - e não de
cooperação - entre escolas públicas do
mesmo município.
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de coisas pequenas como: “ah, a apresentação dessa escola foi
melhor, a feira de ciências foi melhor”. Tem muito essas
coisas de ego. E isso já vem das escolinhas de infantil a gente
percebe bastante. Qual a escolinha fez a melhor festa, a
melhor formatura. E a secretaria também não se esforça muito
nisso.

[em algum momento no início de sua atuação com alunos na
sala de música, houve um salto de qualidade, mas Sergio
percebeu que] “bateu em um teto” [...] principalmente na
questão de disciplina. Começava a dar muito problema, muita
confusão. [...] A gente não conseguia fazer mais as coisas.
Então tudo que exigia conversas, combinados, interação,
parava. Se era só para passar conteúdo, eles iam. E isso tem
muito a ver com essa coisa da reforma, porque com o barulho
eles ficavam mais agitados. O negócio empacava. Um
exemplo: ano passado a gente tentou fazer um teatro inspirado
no Pequeno Príncipe. E eu não podia ficar o tempo todo
mandando: vocês vão fazer isso, vocês vão fazer aquilo. A
gente precisava falar: “quem vai fazer a parte do cenário,
figurino, roteiro?”. Se eu deixasse eles um pouquinho
sozinhos, dava briga. Eles não conseguiam colocar as ideias
sem brigar. E aí a aula se tornava um ambiente insuportável
porque toda hora você tinha que ficar separando confusão de
aluno.

As ocasiões em que Sergio experimentou
dinâmicas pedagógicas diferenciadas e
menos diretivas, em espaços externos à sala
de aula tradicional, foram marcadas por
tumultos e por dificuldades na realização das
tarefas por parte dos alunos.

Você está vendo uma escola que tem eu, a diretora e a
coordenadora nessa pegada, e mesmo assim a coisa ainda é
bem devagar. É devagar porque a maioria das pessoas pode
até entender a parte teórica: por que ser assim, por que abrir,
por que ter mais acesso, por que combinar e não ditar as
coisas. As pessoas [os outros professores da escola] entendem
isso, mas na prática elas não têm essa vivência. Elas talvez
nunca tenham vivido em um grupo que decide as coisas
coletivamente, elas talvez nunca tenha vivido em um grupo
em que as regras são combinadas e não impostas, então por
mais que você fale e a pessoa entenda, ela não sabe o que é
aquilo na vivência, e sem a vivência não adianta, ela vai ficar
flutuando. [...] Às vezes você tem que voltar um pouco, ceder
um pouco, porque às vezes você fala uma coisa que tá muito à
frente. Por exemplo, quando você fala em José Pacheco, tem
gente que ainda tá na escola do regime militar. A pessoa ainda
não entendeu ainda que a escola é para todos. Do filho mais
largado da rua que para o que tá todo certinho com os pais, a
mãe cuidando e tal. [...]

Há um contraste entre a sua própria visão e a
visão de outros professores da escola em
torno das questões sociais e educacionais.
Sergio compreende que a ausência de uma
visão mais crítica e reflexiva por parte dos
outros professores é um fator desfavorável
para a concretização das transformações que
deseja que ocorram na escola.

Às vezes você tem que voltar um pouco, ceder um pouco,
porque às vezes você fala uma coisa que tá muito à frente. Por
exemplo, quando você fala em José Pacheco, tem gente que
ainda tá na escola do regime militar. A pessoa ainda não
entendeu ainda que a escola é para todos.

A classe dos professores, diretores, coordenadores, são [...]
acomodados, não vão atrás. Aquela questão: estão cansados,
têm muitas coisas em casa, eu sei que não é fácil, mas eu acho

Constatação de que o professorado é uma
classe desunida para buscar melhorias e
transformações, seja por acomodação, seja
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que existe um pouco de ineficiência no estudo. E o
professorado é uma classe desunida demais.

pelo cansaço e pela precariedade das
condições de trabalho.

A faculdade foi muito distante, [...]. Tinha uma parte de
música, de dança, teatro, muito longe da realidade. Muito
longe mesmo.

Contraste
entre
os
conhecimentos
pedagógicos aprendidos na Academia e as
condições para sua efetivação no cotidiano
escolar.

[...] na faculdade é um mundo muito imaginário, com teorias
sem fim que você fala, ah, tá bom, mas o que eu faço?

É angustiante às vezes. Quando você vê essas escolas muito
boas, o Âncora, o Amorim, é muito legal porque te dá uma
visualização. Mas te dá uma angústia muito grande. Porque
você quer chegar naquilo e aí você vai ficando ansioso. Então
eu sofri um pouco com isso esse ano, ano passado. Você
percebe que vai ser demorado mesmo, cada historia é uma
história, cada escola é uma escola.

Angústia e ansiedade por realizar
transformações na estrutura da escola
tradicional, inspiradas pela Escola da Ponte
e outros projetos educativos.

Fonte: Dados compostos a partir das entrevistas, 2018.

Quadro 5: Inventividades Docentes: Unidades de Sentido (U. S.) emergentes dos discursos
da educadora Luana
Trechos do Memorial - LUANA

Unidades de Sentido (U. S.) - LUANA

[...] formular indagações e questionamentos pessoais acerca
das funções e dos modos de funcionamento da própria
instituição escolar tal como eu a havia conhecido.

Formulação de Questões Problematizadoras
sobre a Instituição Escolar (indagações e
questionamentos pessoais acerca das funções
e modos de funcionamento da própria
instituição escolar tal como eu a havia
conhecido)

[...] outra demanda surgia: a de refletir sobre como dialogar.
De que forma, efetivamente, realizar tal feito? Como fazer
disto uma proposta pedagógica? De que maneira sistematizála e apresentá-la aos estudantes? Enfim, a que estratégias
recorrer? Diante de tais incógnitas iniciei, de forma bastante
livre e espontânea, pesquisas pessoais que buscassem
tangenciar essas questões.

Estudos pessoais sobre a realização de
assembleias de classe

[...] tornava-se cada vez maior a necessidade de aprofundar as
reflexões em torno de minhas maneiras de atuação na escola
de forma coerente com meus ideais de emancipação e
desenvolvimento humano, o que me levou a considerar a

Busca por um aprofundamento reflexivo no
mestrado
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possibilidade de realizar isto em um mestrado em Educação.
[...]. A partir de então, direcionaria meus esforços para o
ingresso no mestrado, norteada pelo desejo de refletir de
forma mais profunda sobre minha prática – inclusive estando
disposta a reformular velhas visões, preconceitos ou
ingenuidades – e pensar novos modos de atuação como
educadora.

[No primeiro dia de aula na Escola Estadual Paulo das
Graças], fiz a escolha por me apresentar aos educandos de
uma forma afetiva e criativa, desejando que, inspirados em
minha ação, pudessem agir de forma semelhante. Criei então
um material que chamei de Cartão Postal de Autoapresentação
(APÊNDICE A). Na frente, o cartão possuía uma imagem
criada com colagens e desenhos que, acompanhados de minha
fala, me apresentariam aos estudantes no primeiro dia de aula.
Já em seu verso, dispunha de algumas orientações sobre a
primeira atividade pedagógica proposta: a feitura de uma
imagem de autoapresentação pelos próprios alunos, as quais
seriam tomadas como ponto de partida para a realização de
um planejamento que se pretendia minimamente sensível, na
medida do possível, às suas singularidades. De forma geral, tal
proposta foi recebida e respondida de forma positiva pela
turma. Muitas imagens interessantes e relatos afetivos se
desdobraram a partir da mesma, dos quais, infelizmente, não
possuo registro. EEPGS

Cartão de autoapresentação: Tentativa de
construção de uma primeira relação com os
alunos pautada no afeto e na escuta de suas
singularidades

No primeiro encontro com esta e com as outras turmas da
Escola Pedro II, utilizei-me da proposta do já referido Cartão
Postal, sempre positiva no sentido de criar laços de afeto com
os estudantes e possibilitar que nos conhecêssemos em nossas
subjetividades. Episódios como esse – dentre diversas outras
propostas afetivas e criativas que se seguiram – podem ser
considerados como aspectos exitosos em minha experiência.
EEPII

[...] dialogar de forma mais efetiva com os estudantes, com
vistas à “resolução de conflitos” e à construção de uma
relação mais empática e solidária entre todos nós.
(Ferramentas utilizadas: Construção de Acordos Coletivos de
Convivência; Levantamento de interesses de aprendizagem;
Caixa de Sugestões; Exercícios de Autoavaliação).

Abertura do diálogo com os alunos com
vistas à construção de uma relação mais
empática
e
solidária
entre
todos.
(Ferramentas utilizadas: Construção de
Acordos
Coletivos
de
Convivência;
Levantamento
de
interesses
de
aprendizagem;
Caixa
de
Sugestões;
Exercícios de Autoavaliação).

Nos primeiros encontros [de 2014 e 2015], além de utilizar
novamente a já mencionada atividade com os Cartões Postais
de Autoapresentação, optei por experimentar um dispositivo
de diálogo adaptado das já mencionadas “Questões
Problematizadoras” (APÊNDICE B) utilizadas na Assembleia
do ano anterior com a turma do oitavo ano. No entanto, dessas
questões, selecionei apenas dez (APÊNDICE D) – cujo foco
era estimular nos estudantes uma reflexão específica sobre os
possíveis sentidos em torno da aprendizagem da Arte na
escola, no intuito de evitar uma espécie de relação mecânica e

Questões problematizadoras sobre a
aprendizagem da Arte na Escola: evitar uma
espécie de relação mecânica e vazia de
significações dos educandos com relação a
esta área de conhecimento
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vazia de significações dos educandos com relação a esta área
de conhecimento.

Os alunos eram solicitados a realizar uma autoanálise de sua
postura frente à colaboração com o coletivo e frente ao
aprendizado do conteúdo de Arte. Também eram solicitados a
fazer uma análise crítica das propostas pedagógicas realizadas
por mim durante as aulas de Arte, buscando utilizar
argumentos em defesa de seu ponto de vista.

Estímulo a uma postura autorresponsável,
crítica, questionadora e participativa por
parte dos estudantes.

[...] a própria Sala [de arte] pretendeu ser uma plataforma para
fomentar o diálogo, bem como a participação, a
autorresponsabilidade e a autonomia dos educandos. Nesse
sentido, mediante a feitura de cartazes (APÊNDICE F) e por
meio de avisos pessoais em cada uma das salas, toda a
comunidade escolar foi notificada da existência do novo
espaço e convidada a colaborar na sua construção. Outra
forma de estímulo à participação, à autorresponsabilidade e à
autonomia consistia na constante solicitação aos alunos para
que auxiliassem no cuidado e na organização dos espaços e
materiais, atentos à dinâmica geral das atividades realizadas
naquele local. Pouco a pouco os estudantes demonstraram
suas identificações afetivas com a Sala de Arte, que ficava
aberta à presença dos mesmos durante o “recreio”, além de
estar aberta para acolher, em suas paredes e varais internos,
desenhos e poesias feitas por eles próprios. Assim, aquele
local foi aos poucos adquirindo uma atmosfera livre, criativa,
afetiva e artisticamente inspiradora.

O ano de 2015 foi marcado por um grande feito: a conquista
de um espaço físico para abarcar a Sala de Artes Visuais
daquela escola.

Consolidação da sala de Artes Visuais em
um espaço anteriormente ocioso da escola

Fonte: Dados compostos a partir do “Memorial de minha experiência docente” (Capítulo 1 desta dissertação),
2018.

Quadro 6: Inventividades Docentes: Unidades de Sentido (U. S.) emergentes dos discursos
da educadora Angela.
Trechos da Entrevista - ANGELA

Unidades de Sentido (U. S.) - ANGELA

O que me fez participar do curso Fazer a Ponte no Brasil foi
buscar mais pessoas que tivessem em sintonia com esse
pensamento e que desenvolvessem coisas, sabe? Meio que
você procura pessoas para você não se sentir sozinha. Eu
tenho algumas pessoas aqui em Guarulhos, essa escola
(Manuel Bandeira) para mim é um ponto de apoio. Mas assim,
em muitos momentos é muito desanimador, então precisa

Buscar pontos de “apoio, aconchego e
esperança” para driblar os desafios e pensar/
realizar outras estratégias. O curso Fazer a
Ponte foi uma forma de realizar isso.
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encontrar [mais] pontos de apoio. Também, tentar perceber
que hoje existe muita gente sobrevivendo fortemente, tentando
sobreviver da melhor maneira. Então é uma busca de um
aconchego e uma esperança, sabe? Quem sabe um dia a gente
não se junta e faz uma escola linda que não se chama escola?
[empolgação e brilho nos olhos]

De verdade, minha principal estratégia para tentar lidar com
isso [com as dificuldades do cotidiano na escola] e não me
frustrar tanto é tentar estabelecer uma relação minimamente
sadia com as crianças dentro da sala. [...] A principal
estratégia para mim hoje é levantar a mão [inclusive a
professora], combinar, conversar. Dentro da sala de aula já
tem isso, se você quiser falar, você levanta a mão. Não que
isso funcione real, oficial. É só mais uma falsa ferramenta.
Mas eu tento estabelecer e conversar isso com eles no inicio
do ano. Então é isso: eu não vou gritar, não vou brigar, eu vou
ficar aqui, vocês sabem, a realidade é essa: nós temos 50
minutos.

A principal estratégia de Angela para lidar
com as dificuldades do cotidiano na escola é
estabelecer uma relação "minimamente
sadia” com as crianças. Nas turmas mais
novas, pelo fato de ainda não haver tanta
autonomia por parte dos alunos, isso se dá
pelo esforço de escuta empática das
"devolutivas dos alunos" a partir das
proposições de Angela. Nas turmas mais
velhas, como no 4o e 5o anos, Angela abre
espaço para diálogos que fundamentam a
construção de acordos de convivência e de
percursos de aprendizagem.

O principal mesmo, dessa relação, de tudo isso, é... Sabe olhar
para a criança? [ênfase]. Olhar e falar [com a criança] de
verdade. Que é o mínimo, na verdade, se você for pensar. Mas
o negocio é tão opressor... No primeiro ano, um aluno vem e
fala: “’prô’, caiu meu dente”. Na hora, precisamos dizer: “não
é hora de falar disso, a gente ta fazendo outra coisa”, mas
depois: “vem cá, e aí, seu dente?”. Sabe? Eles e elas têm um
carinho muito grande, cara, têm uma coisa muito especial com
a gente.

O principal aspecto da relação sadia que
tenta estabelecer com as crianças se sintetiza
no termo "olhar para a criança", que
transparece uma intenção de afeto, escuta
empática, acolhimento e consideração de sua
singularidade.

O que eu tentei fazer esse ano foi conversar muito para fazer
uma sondagem de interesses, mas essa sondagem não é apenas
no começo do ano, essa conversa continua: então, a gente tá
caminhando por aqui, to pensando da gente continuar assim, o
que vocês acham?

Um dos aspectos da relação sadia que busca
estabelecer com as crianças é uma contínua
sondagem de interesses dos alunos sobre os
percursos de aprendizagem que vão se
consolidando.

Fonte: Dados compostos a partir das entrevistas, 2018.

Quadro 7: Inventividades Docentes: Unidades de Sentido (U. S.) emergentes dos discursos
do educador Sergio.
Trechos da Entrevista - SERGIO

Unidades de Sentido (U. S. ) - SERGIO

[...] em Atibaia mesmo eu fiz um curso de trabalhar animação
e história em quadrinhos com crianças. [...] Tem também
alguns cursos de musicalização que eu fiz em são Paulo, eu fui
estudar as pedagogias ativas. [...]. Essas pedagogias ativas elas

Proatividade para uma formação continuada
paralelamente à escola, através de cursos e
pesquisas pessoais e solicitação de apoio
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trabalham através do corpo do aluno. Então o aluno não vai
ficar sentado escutando. Ele vai vivenciar aquilo de uma
forma viva. [...] Eu descobri um fórum que chama FLADEM.
Fórum latino americano de educação musical. Ele fala dessas
pedagogias abertas e eu vi que isso existe em outros campos
também e não só na arte. [...] Isso faz parte dessa pesquisa,
dessa busca por coisas, porque quando eu me formei eu não
imaginava algo assim.

para a secretaria.

No primeiro curso de musicalização que eu fiz, eu não tinha
como pagar e perguntei para secretaria se teria como fomentar
esse curso para os professores da rede [...].

Sinceramente o conteúdo de arte para mim, agora, nesse
momento, está um pouco em segundo plano. [...] Eu pensei:
“não gente, eu posso falar do que for, de arte, de música... mas
se eles não tiverem respeito um com o outro, não adianta...”.
Primeiro que eles nem guardam. Você tem que ter a
afetividade, você tem que ter a escuta. Você pode dar a melhor
aula, o melhor conteúdo que eles não guardam.

Sergio deixou o conteúdo de arte um pouco
em segundo plano para desenvolver
estratégias de diminuição da agressividade
entre os alunos. Algumas estratégias para
driblar esse problema consistiram em
conversar com os alunos sobre “pequenas
violências”; estimular pequenos cuidados e
afetos cotidianos e realizar a dinâmica da
roda no início das aulas como uma forma de
confraternização sensível e corporal.

Eu comecei a conversar com eles semana passada sobre as
pequenas violências. Porque para chegar nesse lugar de
agressão, soco, empurrão, antes você tem alguém que não foi
escutado, alguém que foi chamado por algum apelido, alguém
que foi perturbado pelo outro até irritar, pequenas coisinhas
que vão somando. Então as minhas atividades de agora, nessa
volta das férias, que chegou num limite muito difícil... [dá
uma pausa para organizar o pensamento e continua:] a música
tá presente, a dança tá presente, mas o que eu tô querendo ver
é eles mais unidos, é ver eles se tratando melhor. Então, é
aquela coisa: se você vai entregar uma coisa na mão, você
entrega na mão. Você não joga para pessoa, você não vai dar
de qualquer jeito. Então pequenas coisinhas que eu sei que
quando você vê funcionando, você fala: “nossa, isso que é
uma coletividade, não é cada um por si”.

Na sala de música, a roda é uma coisa quase sagrada. Porque
eu percebo que se eu fraquejar na roda, outras coisas vão dar
errado. Então a roda é um costume que algumas salas já
criaram, entram e já dão a mão. Mas a roda tem uma coisa
muito mágica nessa questão de um olhar pro outro, a coisa de
você passar pro outro, dar na mão, olhar no olho. A gente tem
uma brincadeira de sentar joelho com joelho.

Eu já sabia na teoria e a prática para mim esse ano veio muito
forte: que é a questão da imitação, que a criança aprende
muito por imitação. Antes eu falava demais: pessoal, bom dia,
hoje a aula vai ser assim. Aí começavam as agitações e eles
começavam a falar. Aí eu comecei a imitar um professor [que
trabalhava pelo gesto e por instruções simples a cada etapa, e
não muitas instruções de uma vez só]. [fala da questão da

Uma das estratégias para driblar o problema
do tumulto e da falta de colaboração das
crianças foi realizar atividades baseadas na
“imitação” gestual, em comandos menos
racionais e mais corporais.
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dispersão da atenção das crianças. Não é questão de falta de
respeito].

A gente tem o que a gente chama de grêmio estudantil ou
conselho de estudantes. Cada sala foi elegendo seus
representantes, mas foi um dia de votação, um dia bem legal, a
gente mobilizou a escola. Dependendo da sala tem dois ou três
representantes. Aí a gente faz reuniões periódicas. E hoje foi o
dia de fazer com o grupo da manhã. Eu sou o representante
dos professores. Tem o representante dos funcionários. Eu
chego para eles e pergunto: “E aí, como ta indo a escola? O
que vocês estão sentindo, o que melhorou depois das férias, o
que melhorou da última vez, o que não tá dando certo?”. Eles
vão apontando algumas coisas.

Realização periódica de Assembleias com
representantes
dos
estudantes,
dos
professores e dos funcionários.

[...] aqui no bairro a gente tem a nossa escola de Fundamental
I, a gente tem aqui embaixo a escola de Fundamental II e
Médio e ali no começo do quarteirão tem a escola de
Educação Infantil. A secretaria faz as coisas acontecerem de
uma forma que as escolas de Fundamental só conversem com
as escolas de Fundamental. Aí eu falei [com a diretora]:
“vamos marcar uma reunião com a escola de Fundamental II e
Ensino Médio para gente falar a mesma língua”? Tudo bem,
são prédios separados, são diretores diferentes, mas é o
mesmo bairro, a mesma clientela, a mesma população, os
mesmos problemas. Então: "vamos "tirar" [definir] umas
coisas uniformes sobre formas de lidar, experiências que
deram certo, outras que não deram? Vamos ter uma coisa mais
em rede no bairro?". Estamos tentando, vamos ver se esse ano
vai sair.

Ideia de buscar um diálogo em rede entre as
escolas do bairro, driblando a competição e
pautando-se na ideia de cooperação, de
apoio mútuo.

Tem outra estratégia que eu tô seguindo, ainda não sei avaliar
muito bem e que é resultado da leitura de um livro que se
chama “Comunicação Não Violenta”, do Marshall Rosenberg.
Esse livro é interessante e na prática é muito difícil. Olha que
eu sou conhecido por ser calmo, por falar tranquilo, mas eu
vejo como na prática a nossa comunicação ainda é muito
violenta, como a gente se sobrepõe ao outro, e na escola isso
ainda é gritante. Porque eu não quero criar tensões, no sentido
um lado que pensa assim, um lado que pensa assado. São
múltiplos lados pensando diferente, mas com um objetivo
comum, que é tornar a escola um lugar central no bairro, um
lugar de significado novo, que se perdeu.

É trazer a comunidade, o extra, o externo da escola para fazer
parte. Quando a pessoa faz parte ela entende algumas coisas.
Agora, quando a pessoa terceiriza as coisas e fala: “olha, você
cuida do meu filho e ponto final”, ou o professor: “minha
função aqui é dar aula e ir embora”, você tá terceirizando todo
o resto.

Eu era muito antirreunião de professores antes, porque era
algo muito maçante que às vezes ficava falando de aluno. Eu

Participação ativa nas reuniões de
professores, marcada por uma consciência
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até me afastei um tempo, teve gente que criticou e esse ano eu
falei que eu vou ser o amigão da reunião de professores,
porque o meu compromisso vai ser: manter a energia um
pouco mais otimista e manter um foco mais objetivo. Porque
às vezes [o grupo] fica lamentando e não age. Então o que
vamos fazer? Qual é o plano de ação? Vamos fazer um
protocolo para seguir? Em todos os casos a gente falar a
mesma língua?

reflexiva, otimismo; foco e proatividade.

Uma professora disse que nesse dia ia ter que adiantar seus
diários. Outro professor falou: “Curso em SP? Vamos pegar a
oportunidade para fazer em uma cidade bonita, uma cidade em
que a gente pode descansar!” [exclamação]. Com a secretaria
pagando, só fui eu. E o combinado foi que eu iria passar
adiante o curso e os outros professores teriam outra
oportunidade de pleitear um curso junto à secretaria. Então
teve o apoio dessa capacitação e muito professor não abraçou.
Mas aí viram que eu fiz, viram que eu trouxe vídeos e
resultados [...], e aí muitos começaram: “nossa, como foi esse
curso? Quero fazer algo parecido”. E alguns foram pegando
um caminho parecido porque viram que fazia muito sentido
aquela visão.

Inspiração aos outros professores por meio
de atitudes afirmativas, guiadas pelo desejo
de alternativas transformadoras.

[...] eu tive esses encontros com o Pacheco [que veio muitas
vezes à cidade de Perdões por conhecer uma professora nessa
cidade] e aí ano passado, eu tava muito inquieto para fazer
algumas coisas acontecerem. Porque tava na época da reforma
[na escola] e tava uma sensação de acomodação, de marasmo
muito grande. Eu queria que acontecesse alguma coisa
diferente na escola, porque ela tava com uma rotina de coisas
muito ruins, vícios muito ruins. Essa coisa de bronca, essa
coisa de escola tradicional bem pura mesmo, a gente tinha
regredido em algumas coisas. E eu “botei fogo” [no sentido de
estimular, de animar] na direção e na coordenação que eram
recentes, tinham acabado de mudar. E eu falei: “vamos ver
outras coisas, vamos ver outras escolas, porque não é possível,
tem que estar acontecendo coisas melhores por aí, né?”.
Escolas públicas principalmente. E aí a diretora conseguiu
agendar uma visita na escola Desembargador Amorim Lima.
E aí fomos nessa escola e fomos recebidos por uma criança
que vai mostrando a escola, é muito legal. [perguntou para
criança o que não funcionava lá, a criança disse que tem muita
falta de professores]. Foi um choque, porque a gente viu uma
escola com uma estrutura de escola pública muito parecida
com a nossa, com mais alunos, mas muito parecida, e
funcionando de outra forma. E é uma escola que tem um
respeito muito grande do bairro e que tem um histórico de
construção coletiva, de democracia, de assembleias, e que
você vê a coisa funcionando em vários sentidos. Então foi um
choque, assim: “nossa, que legal, que sonho!”. Então como
éramos eu, a diretora e a coordenadora, a gente ficou meio
alucinado, falando: “vamos fazer isso, aplicar aquelas coisas,
vamos ver se funciona!”.

Inspirado pela visão educacional de José
Pacheco, Sérgio demonstrou a proatividade
de propor à direção de sua escola visitas a
outras instituições escolares com projetos
têm experimentado práticas educativas e
relacionais mais autênticas e alternativas aos
formatos tradicionais, como a Escola
Amorim Lima em São Paulo (SP) e o
Projeto Âncora em Cotia (SP).

Nessa época eu tava no estágio de saber que não posso ir
sozinho. Tinha que levar alguém comigo para ver as mesmas
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coisas e ver que eu não estou “viajando na maionese”. Aí a
gente foi para Amorim Lima, vimos, e depois consegui por
meio de outro curso que eu fiz, esse pessoal do curso ia visitar
o Âncora em Cotia. Eu falei: vou, mas eu quero levar alguém
comigo da escola.

[A sala de música foi instalada na escola em um espaço onde
antigamente havia] uma salinha de professores, uma sala de
reforço e uma sala de informática, que acabou sendo
abandonada porque os equipamentos não estavam
funcionando e virou uma sala de depósito. Esses espaços eram
divididos por estruturas internas de madeira. [...] Antes a sala
não tinha teto, tinha só a telha de metal cheia de goteira. Eu
falei para a diretora: “vamos montar uma sala de música?”. Aí
achei que ia ter uma resistência, mas ela falou: “Vamos. A
gente pode aliviar o depósito”. Aí a gente mobilizou os
professores e em uma semana tava pronto.

Fonte: Dados compostos a partir das entrevistas, 2018.

Mobilização de uma equipe para a
construção de uma sala de música em um
espaço da escola que se encontrava ocioso
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APÊNDICE I

Quadro 4: Desafios, Inquietações e Incompatibilidades Docentes: Configurações de Sentido
(C. S.) emergentes dos discursos dos três educadores
U. S. LUANA

U. S. ANGELA

U. S. SERGIO

CONFIGURAÇÕES
DE
SENTIDO (C. S.) LUANA,
ANGELA, SERGIO

Ausência de materiais e
espaços desejáveis para
aulas de Arte
qualitativas em termos
teóricos e práticos.

A precária estrutura de
seu regime de trabalho
(muitas turmas com
muitas crianças; pouco
tempo de trabalho com
cada turma; divisão da
carga horária entre três
escolas e rotatividade
anual entre escolas)
constitui-se como um
dos fatores mais
dificultadores e
angustiantes de seu
trabalho qualitativo
como educadora.

Durante
um
bom
tempo, a precariedade
da estrutura física da
escola foi um aspecto
desfavorável para a
qualidade
das
atividades educativas.

C. S. 1. Inquietações diante da
precária
estrutura
organizacional dos tempos,
espaços e práticas educativas
na escola.

Pouco tempo disponível
para planejamentos
qualitativos no dia-a-dia
escolar.

O pouco tempo previsto
para o contato de
Angela com cada turma
não favorece o
aprofundamento da
relação afetiva e
pedagógica com as
crianças.

Incompatibilidade com
o formato da sala de
aula
tradicional,
sobretudo no que se
refere às limitações de
suas condições físicas e
pedagógicas.

Grande quantidade de
alunos por turma,
agitados, desinteressados
e pouco colaborativos –
e com razão – sob a
responsabilidade de um
único professor.

O trabalho em mais de
uma escola é
considerado por Angela
um aspecto negativo
que dificulta as
dimensões qualitativas
de sua atuação como
educadora.

A não garantia da
permanência e a
continuidade do
trabalho pedagógico
nas instituições onde
trabalhou no ano
anterior é um aspecto
muito negativo na visão
de Angela, já que
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impõe o contínuo
recomeço da
construção das relações
afetivas e pedagógicas
com estudantes e
professores de cada
escola, impedindo o
desenvolvimento e o
aprofundamento dessas
relações.

Percepção de que
estudantes realizavam as
atividades pedagógicas
de forma mecânica e
precária de sentidos
significativos

Percepção de uma não
valorização da
experiência pela escola;
preocupação com os
resultados/ produtos em
detrimento dos sentidos
qualitativos dos
processos educativos e
artísticos.

Inquietação com uma
realização mecânica e
ausente de sentidos
significativos por parte
dos estudantes

C. S. 2. Inquietações diante da
priorização, pela escola e pelo
sistema educativo, da
dimensão técnica,
instrumental e quantitativa em
detrimento da dimensão
humana, experiencial e
qualitativa, tanto em âmbito
docente como discente.

A preocupação do
sistema de educação
municipal é maior com
os resultados (alcançar
metas e boas notas no
IDEB) e com as
burocracias (diários de
classe, por exemplo) do
que com as crianças e
com a qualidade dos
processos. Como
desdobramentos disso,
há em sua escola uma
preocupação para
alcançar um bom
resultado no IDEB. No
que diz respeito aos
aspectos burocráticos, a
sua escola, de certa
forma, mostra-se um
pouco mais flexível.

Incompatibilidade com
os condicionamentos
escolares para uma
postura docente
autoritária, punitiva e
ameaçadora com vistas a
manter o controle da
disciplina de estudantes.

Inquietações com
algumas posturas
indesejáveis que às
vezes acaba adotando
no cotidiano com as
crianças, as quais se
distanciam de uma
atuação educativa na
qual ela acredita.

Incompatibilidade com
uma postura docente
ríspida e autoritária.

C. S. 3 Incompatibilidades
com a adoção ou com a
conivência em relação à
(re)produção, por parte de
sujeitos escolares
(professores, alunos e
gestores), de atitudes
consideradas indesejáveis.
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Incômodo em
testemunhar a
reprodução de valores e
legados escolares
"negativos" pelos
estudantes, tais como
disputas; comparações e
delações; posturas não
participativas e
passividade acrítica.

Percepção da escola
como lugar de
manutenção de um
“status quo” e de
valores como
disciplina, meritocracia,
pragmatismo,
moralismos e
dogmatismos rígidos;
aspectos com os quais
Angela demonstra
incompatibilidade
política.

Percepção de que
fatores externos à sala
de aula, como, por
exemplo, a ausência de
valores como
solidariedade, amizade
e respeito no repertório
atitudinal dos alunos,
afetavam o fluxo das
propostas artísticas e
pedagógicas propostas
por Sergio.

Percepção da
agressividade entre as
crianças como um
problema sério com os
quais os professores se
deparam. Na visão de
Sergio, tal problema é
o reflexo da violência
presente no bairro, nas
famílias das crianças e
na sociedade como um
todo.

As ocasiões em que
Sergio experimentou
dinâmicas pedagógicas
diferenciadas e menos
diretivas, em espaços
externos à sala de aula
tradicional, foram
marcadas por tumultos
e por dificuldades na
realização das tarefas
por parte dos alunos.

Esforço de negociar
novos procedimentos
relacionais não apenas
com alunos, mas
também com
professores, não
acostumados com modos
menos autoritários de
lidar com tumultos.

Incompatibilidades de
Angela com uma visão
superficial, pouco
complexa a respeito de
questões sociais e
educacionais por parte
dos sujeitos que atuam
nas escolas em que
trabalhou.

Há um contraste entre a
sua própria visão e a
visão de outros
professores da escola
em torno das questões
sociais e educacionais.
Sergio compreende que
a ausência de uma
visão mais crítica e
reflexiva por parte dos
outros professores é um
fator desfavorável para
a concretização das
transformações que
deseja que ocorram na
escola.

C. S. 4. Contraste – ou não
alinhamento – entre as visões
políticas e pedagógicas dos
educadores entrevistados e as
de alguns segmentos do corpo
docente e administrativo
escolar.
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Tentativa de estabelecer
acordos de convivência
mais empáticos e
dialógicos com os
estudantes, marcada por
desafios pelo fato de esta
não ser uma prática geral
adotada pela escola e
pelo fato de haver pouco
tempo para essa
construção.

Tentativa de
estabelecer acordos de
convivência mais
empáticos e dialógicos
com as crianças,
marcada por desafios
pelo fato de esta não ser
uma prática geral
adotada pela escola e
pelo fato de haver
pouco tempo para essa
construção.

Constatação de que o
professorado é uma
classe desunida para
buscar melhorias e
transformações, seja
por acomodação, seja
pelo cansaço e pela
precariedade das
condições de trabalho.

Fonte: Elaboração minha a partir dos Quadros 1, 2 e 3, 2018

Quadro 8: Inventividades Docentes: Configurações de Sentido (C. S.) emergentes dos
discursos dos três educadores
U.S. LUANA

U.S. ANGELA

U.S. SERGIO

CONFIGURAÇÕES
DE
SENTIDO
(LUANA,
ANGELA, SERGIO)

Formulação de
Questões
Problematizadoras
sobre a Instituição
Escolar (indagações e
questionamentos
pessoais acerca das
funções e modos de
funcionamento da
própria instituição
escolar tal como eu a
havia conhecido)

Buscar pontos de
“apoio, aconchego e
esperança” para driblar
os desafios e pensar/
realizar outras
estratégias. O curso
Fazer a Ponte foi uma
forma de realizar isso.

Proatividade para uma
formação continuada
paralelamente à escola,
através de cursos e
pesquisas pessoais e
solicitação de apoio
para a secretaria.

C. S. 6. Proatividade para uma
(auto)formação continuada,
crítica e reflexiva.

A principal estratégia
de Angela para lidar
com as dificuldades do
cotidiano na escola é

Sergio deixou o
conteúdo de arte um
pouco em segundo
plano para desenvolver

C. S. 7. Construção de
relações mais afetivas,
empáticas e dialógicas no
cotidiano escolar (com os

Estudos pessoais sobre
a realização de
assembleias de classe

Busca por um
aprofundamento
reflexivo no mestrado

Cartão de
autoapresentação:
Tentativa de construção
de uma primeira relação
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com os alunos pautada
no afeto e na escuta de
suas singularidades

estabelecer uma relação
"minimamente sadia”
com as crianças. Nas
turmas mais novas, pelo
fato de ainda não haver
tanta autonomia por
parte dos alunos, isso se
dá pelo esforço de
escuta empática das
"devolutivas dos
alunos" a partir das
proposições de Angela.
Nas turmas mais velhas,
como no 4o e 5o anos,
Angela abre espaço
para diálogos que
fundamentam a
construção de acordos
de convivência e de
percursos de
aprendizagem.

estratégias de
diminuição da
agressividade entre os
alunos. Algumas
estratégias para driblar
esse problema
consistiram em
conversar com os
alunos sobre “pequenas
violências”; estimular
pequenos cuidados e
afetos cotidianos e
realizar a dinâmica da
roda no início das aulas
como uma forma de
confraternização
sensível e corporal.

Abertura do diálogo
com os alunos com
vistas à construção de
uma relação mais
empática e solidária
entre todos.
(Ferramentas utilizadas:
Construção de Acordos
Coletivos de
Convivência;
Levantamento de
interesses de
aprendizagem; Caixa de
Sugestões; Exercícios
de Autoavaliação).

O principal aspecto da
relação sadia que tenta
estabelecer com as
crianças se sintetiza no
termo "olhar para a
criança", que
transparece uma
intenção de afeto,
escuta empática,
acolhimento e
consideração de sua
singularidade.

Realização periódica de
Assembleias com
representantes dos
estudantes, dos
professores e dos
funcionários.

Questões
problematizadoras
sobre a aprendizagem
da Arte na Escola:
evitar uma espécie de
relação mecânica e
vazia de significações
dos educandos com
relação a esta área de
conhecimento

Um dos aspectos da
relação sadia que busca
estabelecer com as
crianças é uma contínua
sondagem de interesses
dos alunos sobre os
percursos de
aprendizagem que vão
se consolidando.

Ideia de buscar um
diálogo em rede entre
as escolas do bairro,
driblando a competição
e pautando-se na ideia
de cooperação, de apoio
mútuo.

Estímulo a uma postura
autorresponsável,
crítica, questionadora e
participativa por parte

estudantes, com o corpo
docente e administrativo e
com a comunidade).
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dos estudantes.

Participação ativa nas
reuniões de professores,
marcada por uma
consciência reflexiva,
otimismo; foco e
proatividade.

C. S. 8. Estímulo positivo ao
corpo docente e administrativo
por meio de atitudes
motivadas por um sentido de
transformação

Inspiração aos outros
professores por meio de
atitudes afirmativas,
guiadas pelo desejo de
alternativas
transformadoras.

Inspirado pela visão
educacional de José
Pacheco, Sérgio
demonstrou a
proatividade de propor
à direção de sua escola
visitas a outras
instituições escolares
com projetos têm
experimentado práticas
educativas e relacionais
mais autênticas e
alternativas aos
formatos tradicionais,
como a Escola Amorim
Lima em São Paulo
(SP) e o Projeto Âncora
em Cotia (SP).

Mobilização de uma
equipe para a
consolidação da sala de
Artes Visuais em um
espaço anteriormente
ocioso da escola

Mobilização de uma
equipe para a
construção de uma sala
de música em um
espaço da escola que se
encontrava ocioso

Fonte: Elaboração minha a partir dos Quadros 5, 6 e 7, 2018.

C. S. 9. Protagonismo no
processo de consolidação de
um espaço físico próprio para
as aulas de Arte na escola
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APÊNDICE J
Quadro 9: Eixos Temáticos (E. T.) emergentes das Configurações de Sentidos (C. S.)
referentes aos “Desafios, Inquietações e Incompatibilidades”
C. S. referentes aos “Desafios, Inquietações e
Incompatibilidades Docentes”

Eixos Temáticos

C. S. 1 - Inquietações diante da precária estrutura organizacional
dos tempos, espaços e práticas educativas na escola – LUANA,
ANGELA E SERGIO

C. S. 2 - Inquietações diante da priorização, pela escola e pelo
sistema educativo, da dimensão técnica, instrumental e quantitativa
em detrimento da dimensão humana, experiencial e qualitativa,
tanto em âmbito docente como discente. – LUANA, ANGELA E
SERGIO
C. S. 3 - Incompatibilidades com a adoção ou com a conivência
em relação à (re)produção, por parte de sujeitos escolares
(professores, alunos e gestores), de atitudes consideradas
indesejáveis. – LUANA, ANGELA E SERGIO

E.T. 1. Desconforto dos docentes diante
das precariedades geradas pela lógica
racionalizadora do sistema educativo

C. S. 4 - Contraste – ou não alinhamento – entre as visões políticas
e Contraste – ou não alinhamento – entre as visões políticas e
pedagógicas dos educadores entrevistados e as de alguns
segmentos do corpo docente e administrativo escolar. – LUANA,
ANGELA E SERGIO
Fonte: Elaboração minha a partir do Quadro 4, 2018.

Quadro 10: Eixos Temáticos (E. T.) emergentes das Configurações de Sentidos (C. S.)
referentes às “Inventividades Docentes”
C. S. referentes às “Inventividades Docentes”

Eixos Temáticos

C. S. 5 - Proatividade para uma (auto)formação continuada, crítica e
reflexiva – LUANA, ANGELA E SERGIO

E. T. 2. Docência e reflexão crítica

C. S. 6 - Construção de relações mais afetivas, empáticas e dialógicas
no cotidiano escolar (com os estudantes, com o corpo docente e
administrativo, com a comunidade) – LUANA, ANGELA E SERGIO

E. T. 3. Ação educativa pautada na
Empatia, no Afeto, no Diálogo e na
Participação

C. S. 7 - Estímulo positivo ao corpo docente e administrativo por meio
de atitudes motivadas por um sentido de transformação– SERGIO
C. S. 8 - Protagonismo no processo de consolidação de um espaço
físico próprio para as aulas de Arte na escola – LUANA E SERGIO
Fonte: Elaboração minha a partir do Quadro 8, 2018.
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ANEXO I: TEXTO DE APRESENTAÇÃO DOS ARTE-EDUCADORES NA
PLATAFORMA VIRTUAL DO CURSO “FAZER A PONTE NO BRASIL”

Angela Consiglio. Arte-educadora no município de Guarulhos-SP.

