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RESUMO
O propósito desta pesquisa foi compreender como a dimensão espiritual se manifesta no contexto da
sala de aula, como os mitos e ritos se inserem nessa dimensão e em que medida o professor pode
contribuir (ou inibir) para o desenvolvimento espiritual nesse ambiente. Para responder a essas
questões, pesquisei os alunos dos sextos e sétimos anos de uma escola pública municipal da cidade de
Lavras-MG. Como fundamento para essa investigação, utilizei diversos autores, dentre eles, julgo
adequado destacar: Joseph Campbell, Leonardo Boff, Paulo Freire e Zenita Guenther. Em relação a
Joseph Campbell, apresento, no segundo capítulo, a interpretação que ele faz acerca da função do mito
e do rito no processo de legitimação de condutas e valores sociais, desde os mitos mais antigos até
chegar aos símbolos contemporâneos mais significativos, bem como apresento, na perspectiva desse
mesmo autor, a linguagem simbólico-espiritual, que os mitos e ritos contemplam. A perspectiva
espiritual, discutida no primeiro capítulo, foi analisada a partir das qualidades do espírito humano,
defendidas por Leonardo Boff. Já em relação ao contexto escolar propriamente dito, apoie-me,
principalmente, em Paulo Freire e Zenita Guenther. A análise dos dados organizou-se a partir de
quatro categorias, tendo como referência as respostas que obtive nos questionários aplicados aos
alunos, nas entrevistas com os professores e na observação das aulas. A primeira categoria faz uma
análise da percepção que os alunos e professores tinham sobre o tema central da pesquisa, no caso, a
espiritualidade em sala de aula; a segunda e a terceira, por sua vez, buscam compreender como os
alunos enxergam os seus professores frente às qualidades espirituais; já a última categoria faz uma
analogia entre os professores e a relação dos alunos com os conteúdos por eles ministrados. A partir
dessas leituras, pude constatar que a sala de aula é um lugar fértil para desenvolvimento das
qualidades do espírito humano, assim como o professor é principal agente para o desenvolvimento ou
a inibição da espiritualidade. Além disso, percebi que os mitos e ritos escolares, principalmente os
associados à relação professor/aluno, podem transformar, não apenas o contexto escolar, como
também o próprio professor e o próprio aluno.
Palavras-chave: Espiritualidade. Mito e Rito. Sala de aula.

ABSTRACT

The aim of this research was to understand how the spiritual dimension is revealed in the classroom
context, how myths and rituals are inserted in this dimension and how teachers can contribute (or
inhibit) to the spiritual development in this environment. In order to answer these questions, I
researched the students from the sixth and seventh grades of a public school in Lavras-MG. As a basis
for this investigation, I used several authors, among them, it seems appropriate to highlight: Joseph
Campbell, Leonardo Boff, Paulo Freire and Zenita Guenther. Regarding Joseph Campbell, I present, in
the second chapter, the interpretation he does about the myth function and the ritual in legitimating
social conducts and values, from the oldest myths to the most significant contemporary symbols. I also
present, under the same author‟s perspective, the symbolic-spiritual language which myths and rituals
contemplate. The spiritual perspective, discussed in the first chapter, was analyzed taking into account
the qualities of the human spirit, defended by Leonardo Boff. Regarding the scholar context itself, I
was mainly supported by Paulo Freire‟s and Zenita Guenther‟s points of view. The data analysis was
organized based on four categories which have as reference the answers I collected from the
questionnaires applied to the students, the interviews I had with teachers and the observation of the
classrooms. The first category analyses the perception which students and teachers had about the
central theme of the research, in this case, spirituality in the classroom. The second and third
categories try to understand how students see their teachers regarding the spiritual qualities, and the
last category brings an analogy between teachers and students´ relationship with the subjects they
teach. From all this reading, I was able to understand that a classroom is a fertile place for developing
the human spirit qualities, and that teachers play a key role in the development or inhibition of
spirituality. In addition, I realized that school myths and rituals, mainly the ones associated with the
student/teacher relationship, can transform not only the school context but also teacher and student
themselves.
Key words: spirituality, myth and ritual, classroom.
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INTRODUÇÃO
À semelhança das fronteiras espaciais, as fronteiras temporais da minha vida não
têm para mim mesmo o significado formalmente organizativo que têm para a vida
do outro. Vivo – penso, sinto, ajo – dentro da série de sentidos da minha vida e não
dentro do todo temporal e acabável de minha presença vital.
Mikhail Bakhtin (2011, p. 99)

O meu objetivo neste capítulo é compreender como a dimensão espiritual se manifesta
no contexto escolar. Ademais, é uma tentativa de desvendar como a espiritualidade se insere
em contextos marcadamente mecânicos e dicotomizados, isto é, espaços marcados pela
contraposição, tais como, corpo/alma e matéria/espírito.
Antes, porém, de apresentar mais detalhadamente os objetivos que nortearão essa
investigação, peço licença para discorrer um pouco sobre a natureza desta pesquisa numa
perspectiva bastante pessoal. Sinto-me, a cada momento, em comunhão com aquilo que eu
pretendo investigar, ou seja, as leituras, as orientações, os diálogos e as reflexões me
convidam a olhar a minha própria vida e, de certa forma, encontrar sentido para diversas
situações que marcaram (marcam) a minha trajetória de aluno, de professor e de pesquisador.
Nesse sentido, tenho compreendido que é necessário, à luz das teorias propostas neste
trabalho, buscar as tramas que originaram o meu interesse por este tema. Sobre isso, tenho
percebido que toda pesquisa é resultado de curiosidade, de interiorização. O que nos
impulsiona são as nossas dúvidas, isto é, o nosso desejo de compreender, de saber a origem,
os porquês. Em função disso, vejo-me enredado nessa perspectiva, uma vez que, desde a mais
tenra idade, essas questões eram objetos dos meus devaneios.
É oportuno esclarecer que todas essas discussões só começaram a fazer sentido para
mim a partir do momento em que iniciei este trabalho. Nessa articulação, o que o torna
especial é a oportunidade de olhar a minha história e tentar encontrar respostas que, por outro
modo, não se dariam. De alguma forma, é um reencontro com o meu passado, uma fruição.
Todavia, voltar ao passado é, antes de qualquer coisa, compreender que vamos adentrar em
um labirinto, naturalmente danificado pelo tempo e pela não nitidez da memória. Sobre isso,
recordo-me da história mitológica de Ariadne, contada por Campbell (1997a,),
Ariadne, filha do rei Minos, apaixonou-se pelo belo Teseu no momento em
que o viu deixar o barco que levara o infeliz grupo de rapazes e moças
atenienses para o Minotauro. Ela conseguiu falar com ele e declarou que lhe
forneceria um meio pra ajudá-lo a sair do labirinto, desde que ele prometesse
levá-la de Creta e casar-se com ela. A promessa foi feita. Ariadne procurou
então a ajuda do habilidoso Dédalo, cuja engenhosidade havia construído o
labirinto e havia permitido que sua mãe desse à luz o seu habitante. Dédalo
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lhe deu simplesmente um rolo de fio de linho, que o herói visitante deveria
prender à entrada e ir desenrolando à medida que entrasse no labirinto. Na
verdade, precisamos de muito pouco! Mas, se não tivermos esse pouco, a
aventura no labirinto não nos dará esperança (p.30).

Essa narrativa metaforiza o labirinto que se deseja perscrutar quando se propõe
rememorar os meandros da própria vida. Aqui, espero contar com o fio de Ariadne, a fim de
encontrar a saída e, talvez, algumas respostas. Essa digressão não deve, contudo, ser
entendida como a finalidade desta pesquisa, uma vez que o foco é o espaço escolar. Pretendo
apenas elucidar que, ao tratar desse tema, acabo por falar também de minhas experiências. O
fio que vou desenrolar para narrar a saída do labirinto encontra-se na espiritualidade. O
desafio é achar-lhe a ponta, uma pista. Para Campbell (2011), é nisso que reside o mistério,
pois, para ele, “este é o segredo final do mito, ensinar-lhe a penetrar no labirinto da vida de
modo que os seus valores espirituais se manifestem” (p. 122).
De forma análoga, percebo que essas narrativas encontram ressonâncias em muitas
outras experiências. Nesse sentido, Campbell (2011) nos orienta que
Não precisamos correr sozinhos o risco da aventura, pois os heróis de todos
os tempos a enfrentaram antes de nós. O labirinto é conhecido em toda a sua
extensão. Temos que apenas seguir a trilha do herói, e lá, onde temíamos
encontrar algo abominável, encontramos um deus. E lá, onde esperávamos
matar alguém, mataremos a nós mesmos. Onde imaginávamos viajar para
longe, iremos ter ao centro da nossa própria existência. E lá, onde
pensávamos estar sós, estaremos na companhia do mundo todo (p. 131).

De fato, todo o percurso investigativo, bem como os autores escolhidos, têm me
conduzido inevitavelmente ao centro da minha existência e, à medida que vou relatando as
minhas experiências e escutando a de outros, percebo que não estou só nessa empreitada. Por
isso, sinto-me encorajado a narrar alguns episódios que anteciparam esta investigação, a
relação deles com a perspectiva de Joseph Campbell, e, sobretudo, situar o objetivo maior
desta pesquisa, ou seja, compreender como a dimensão espiritual se manifesta na sala de aula.
Aqui, entendo que se faz mister, antes de qualquer coisa, considerar que participamos de uma
sociedade voltada para a formação técnico-profissional, em que os valores materiais, como
um cárcere, aprisionam os valores espirituais. A escola, circunscrita nesse contexto, reproduz
esses mesmos valores. Em função disso, busco compreender como a dimensão espiritual se
manifesta no espaço sala de aula, já que a dimensão espiritual é, naturalmente, uma
dimensão do ser-aluno e do ser-professor. A partir dessa questão, busco compreender
outras que a ela se reportam, por exemplo, os mitos e os ritos têm florescido em todas as
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épocas e em todas as circunstâncias, servindo como viva inspiração para as atividades
humanas e espirituais. Nessa perspectiva, busco compreender como os mitos e os ritos se
inserem na dimensão espiritual no contexto de sala de aula.
Por fim, o ser humano, no despertar de mais um milênio, sabe muito de tecnologias,
mas muito pouco avançou em relação aos problemas que afligem o espírito humano. Frente a
isso, considerando o ser em sua multidimensionalidade – cognitiva, afetiva, cultural, motora,
espiritual e social, pretendo verificar como a dimensão espiritual se coloca no espaço sala
de aula e, em que medida, o professor pode contribuir (ou inibir) para o seu
desenvolvimento.
Busquei responder a essas questões, observando uma escola público-municipal da
cidade de Lavras MG, com alunos de sextos e sétimos anos e três professores das referidas
turmas. É relevante destacar que foi uma escolha proposital, uma vez que foi nesta escola
onde aprendi as primeiras letras. Com efeito, entendo que é uma forma de propiciar um
reencontro com o passado, de buscar na memória as lembranças que podem ajudar-me na
compreensão da pesquisa, bem como da minha história.
O texto está dividido em quatro capítulos, no primeiro, A espiritualidade no contexto
de sala de aula, procuro, a princípio, situar a pesquisa a partir das minhas memórias de
infância, bem como enquadrá-las no contexto de tantas outras crianças, a fim de evidenciar os
questionamentos e dúvidas que permeiam o imaginário infantil, independentemente do
contexto em que estão inseridas. Feito isso, apresento o homem-máquina, que aparece como
“senhor do universo”, mas que não consegue ser senhor do seu próprio destino. Ademais, não
goza plenamente de uma vida autônoma, rica em significados e símbolos. Após essa análise,
trago a discussão sobre o tema central do trabalho, no caso, a espiritualidade. Procuro deixar
bem claro que a espiritualidade, que será objeto deste trabalho, não se filia a elementos da
religião ou religiosidade. A espiritualidade deve ser entendida, nesta pesquisa, como
qualidades do espírito, tais como amor e compaixão, paciência e tolerância, capacidade de
perdoar, cuidado e responsabilidade dentre outras. Ademais, é uma maneira de apresentar a
dificuldade de aproximar o mundo técnico do mundo espiritual. Isto é, na prática escolar ou
social, são aspectos que nem sempre se conciliam.
No segundo capítulo, Os conceitos de mito e de rito e as relações entre eles no
pensamento de Joseph Campbell, optei por aprofundar o conceito de mito e rito, à luz das
teorias do mitólogo Campbell, com o intuito de, como no capítulo anterior sobre
espiritualidade, situar e esclarecer a visão que será adotada no decorrer da investigação,
principalmente em relação à pesquisa de campo. O meu foco, neste capítulo, é, sobretudo,
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apresentar a interpretação de Joseph Campbell acerca da função do mito e do rito no processo
de legitimação de condutas e valores sociais desde os mitos mais antigos até chegar aos
símbolos contemporâneos mais significativos. Para tal, foram analisadas as principais obras
do autor a fim de fundamentar a concepção do mitólogo de que mito e rito estão vinculados às
diversas manifestações do conhecimento e à própria existência. Nessa perspectiva, o autor
encara o mito e o rito como metáforas que integram o indivíduo na sociedade, sugerindo,
assim, que interpretações literais bloqueiam a poesia presente neles e, com efeito, o seu
sentido é dissolvido. Nesse mesmo contexto, tenho por objetivo discutir o papel dos rituais
como instrumento crucial para a manutenção dos mitos, visto que, através dos rituais, o mito é
renovado e a comunidade revive as suas origens. Na verdade, procuro alinhar, neste capítulo,
o tema central da pesquisa e a sua estreita relação com a visão sobre mito e rito defendida por
Campbell.
No capítulo III, Sobre como navegar e os mares navegados, descrevo os métodos que
adotei, a partir dos referenciais apresentados, para compreender como a dimensão espiritual se
dá no dia a dia da sala de aula. Nesse capítulo, explico, passo a passo, os três procedimentos
utilizados para colher os dados, que foram analisados posteriormente. No primeiro momento,
foi empregada a observação. Descrevo como foi aplicado esse método e a sua finalidade. Isto
é, selecionar os sujeitos (professores) que apresentavam características compatíveis com o
tema central da pesquisa, a espiritualidade. Para dar conta dessa tarefa, empreguei a
abordagem qualitativa, recorri à observação das aulas do Ensino Fundamental, mais
precisamente, observei os alunos dos sextos e dos sétimos anos de uma escola públicomunicipal da cidade de Lavras-MG.
No segundo momento, recorri ao método quantitativo, uma vez que achei por bem
apontar dados numéricos, a fim de comparar com as perspectivas colhidas na análise
qualitativa, a saber, o período que estive em campo, observando a rotina das aulas de tais
turmas. Nesta etapa, disserto sobre a aplicação dos questionários aos alunos dos sextos e
sétimos anos, bem como justifico a intenção pela escolha deste instrumento.
No terceiro momento, novamente de caráter qualitativo, narro como se deu a entrevista
com os três professores, cuja escolha foi feita em função dos objetivos desta pesquisa, bem
como da primeira etapa dessa investigação, ou seja, as minhas observações e dos resultados
apontados nos questionários respondidos por esses mesmos alunos.
Nesse capítulo, importante ressalvar que utilizei como recurso metalinguístico a obra
Os Lusíadas, de Luís de Camões. Ao empregar tal recurso, quis apropriar-me da metáfora do
mar desconhecido/conhecido para descrever a minha experiência na pesquisa de campo.
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No capítulo IV, O sertão está em todo lugar, faço a análise dos dados, partindo da
leitura dos gráficos, editados com base nos questionários aplicados aos alunos dos sextos e
sétimos anos. A partir das informações dos gráficos, propus uma interpretação deles apoiado
nas anotações colhidas na primeira parte da pesquisa, a observação, e na terceira parte da
pesquisa, a entrevista com os professores.
No gráfico 1, por exemplo, analiso a visão que os alunos pesquisados têm acerca da
espiritualidade. A pretensão foi sondar o conhecimento que eles tinham do assunto. No
gráfico 2, por sua vez, em um contexto mais próximo dos alunos, indago se eles enxergavam
tais qualidades, apontadas no gráfico 1, nos seus professores. A proposta desta vez era buscar
informações que me propiciassem entender como o professor pode contribuir para o
desenvolvimento da espiritualidade em sala de aula. Já nos gráficos 3 e 4, sugeri aos alunos
que preenchessem os espaços com o nome de professor que eles julgassem possuir
determinada qualidade espiritual. O propósito era trazer do geral para o particular. Isto é, quis
buscar dados que pudessem, de fato, confirmar a escolha dos sujeitos da pesquisa, a partir da
percepção dos alunos.
Nos gráficos 5 e 6, busquei colher informações acerca de qual matéria escolar aqueles
alunos mais gostam e menos gostam. Ao propor essa questão, tive como intenção verificar se
a maneira do professor lidar com os alunos influenciava no modo como estes se sentiam e
posicionavam frente aos conteúdos.
Diferentemente do capítulo anterior, neste escolhi como recurso metalinguístico o
Sertão de Guimarães Rosa. Por estar em toda parte, propus, ao longo deste capítulo, uma
analogia entre escola e o sertão de Rosa, já que, em ambos, a travessia, muitas vezes, é por
terras “brabas” e as veredas não são ainda bem conhecidas. Nesse sentido, compreender a
espiritualidade em sala de aula foi, de certa forma, provar o sertão em sua brutalidade, visto
que, aparentemente, o sertão, conforme descrito por Guimarães, e a sala de aula são terrenos
infecundos para tal semente.
Por fim, apresento as minhas últimas considerações, apoiado nos autores referendados
e na leitura que fiz dos dados, da observação e das entrevistas com os sujeitos da pesquisa.

CAPÍTULO 1

A ESPIRITUALIDADE NO CONTEXTO DE SALA DE AULA

Já se verificou que o esforço para fatiar tarefas, funções, áreas, bem como
pessoas, classes, níveis, escalas, alcançou um claro patamar de erros do qual
é necessário sair. Essa forma de pensar, derivada do modelo mecanicista que
direcionou o crescimento industrial, quando aplicada a problemas sociais e
humanos levou a erros gigantescos.
Guenther (2009, p.16)

Neste capítulo, procurei apresentar uma visão mais consistente acerca da
espiritualidade. Nesse aspecto, busquei evidenciar que não se trata de questões religiosas,
visto que a palavra, comumente, encerra essa interpretação. Para dar conta desse propósito,
recorri a autores como Boff (2000, 2001, 2011), Campbell (1997a, 1997b, 1998, 2001, 2002,
2004, 2011), Gonçalves (1990), Guenther (2009), Monteiro (2004), Moraes (1997), Pereira
(2011), dentre outros, que me permitiram fundamentar este capítulo, bem como a ideia central
da pesquisa. No caso específico de Campbell, optei por aprofundar a visão deste autor sobre
mito e rito e estabelecer uma analogia com outros autores que também escreveram sobre o
mesmo assunto. Entretanto, essa abordagem será tratada com mais minúcia no segundo
capítulo. Cabe esclarecer que, no próximo capítulo, pretendo vincular a perspectiva de
Campbell sobre mito e rito ao tema discutido neste capítulo, isto é, espiritualidade. Ainda
sobre o primeiro capítulo, procurei apresentar elementos da minha história, principalmente
referente à infância, uma vez que, desde o começo deste texto, tenho justificado que essa
pesquisa ressoa em minha vida. Por outro lado, procurei trazer à luz a dificuldade de se criar
uma realidade espiritual em espaços cujo contexto é marcado pela técnica. Sobre isso,
Guenther (2009) afirma que “em todas as áreas do saber há indicações de que muitas
dimensões co-existem e configuram os acontecimentos em complexas redes de ação e
interação” (p. 27). Nessa mesma abordagem, tratei, aqui, de homens-máquinas, inflexíveis,
dicotomizados. Ao mesmo tempo, apresento a necessidade de uma postura dialógica, aberta
para arte, para o movimento, para a leveza, enfim, para uma vivência espiritual. Paralelo a
tudo isso, vou mostrando, amparado nos autores supracitados, que é natural das crianças e dos
alunos buscarem, em geral, uma vida plena, em que os seus questionamentos e experiências
sejam contemplados em sala de aula. Por fim, justifico a esfera espiritual que proponho como
cerne desta pesquisa, isto é, a dimensão que se pode desejar, no contexto escolar, para se ter
um aprendizado mais significativo e, acima de tudo, capaz de ampliar os horizontes do
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ser/aluno e do ser/professor. Enfim, busco apresentar uma possibilidade de fazer com que o
aprendizado não apenas se filie aos aspectos cognitivos, mas que contemple a integralidade do
aluno.

1.1 Os mitos são história de nossa busca da verdade

Dizem que o que todos procuramos é um sentido para a vida. Não penso que
seja assim. Penso que o que estamos procurando é uma experiência de estar
vivos, de modo que nossas experiências de vida, no plano puramente físico,
tenham ressonância no interior do nosso ser e da nossa realidade mais
íntimos, de modo que realmente sintamos o enlevo de estar vivos.
Joseph Campbell (2011, p. 3).

Através da leitura dos livros de Campbell - principalmente O poder do mito - pude
compreender que aquilo que nós temos em comum se mostra, muitas vezes, nos mitos. Em
consonância com isso, Moyers (2011) entende que os “mitos são histórias de nossa busca da
verdade, de sentido, de significação, através dos tempos” (p. 5). Apoiado nessa busca de
sentido, recorro às minhas indagações infantis com a intenção de tentar entender os sinais que
me foram dados até o despertar da pesquisa. Esse mesmo autor (2011) afirma que “todos nós
precisamos contar nossa história, compreender nossa história. [...] Precisamos que a vida
tenha significação, precisamos tocar o eterno, compreender o misterioso, descobrir o que
somos” (p. 5).
Essa redescoberta me situa na infância, lembro-me, apesar da imprecisão da idade e
dos fatos, dos meus devaneios sobre o surgimento do mundo e das coisas. Eu queria saber
sobre a origem de tudo. Nas minhas contemplações, era fácil perceber que uma casa era feita
de tijolos e que os tijolos eram feitos de barro, mas o barro era feito de que matéria? Eu
imaginava que alguma coisa deveria dar origem à outra. Aqui, residia o meu grande enigma,
em outras palavras, o que deu origem a tudo isso. Acerca dessas indagações, Leonardo Boff
(2001) afirma que em momentos assim, “o ser humano mergulha na profundidade do Ser e se
coloca questões básicas: o que estamos fazendo neste mundo? Qual é o nosso lugar no
conjunto dos seres? [...] O que podemos esperar para além desta vida?” (p. 10).
Gaarden (1995) traz questões semelhantes às de Boff, bem como às minhas próprias
indagações, como se pode notar a seguir:
De onde vem o mundo?
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Não... isto ela realmente não sabia. É claro que Sofia sabia que o mundo era
apenas um pequeno planeta no meio de um universo enorme. Mas, então, de
onde vinha o universo? (p. 19).

Esses questionamentos levantados pela protagonista do livro, O mundo de Sofia, de
Jostein Gaarder, traduzem a busca por respostas para a questão das origens. Da mesma forma,
cientistas, assim como povos do mundo todo, também foram em busca de respostas para essa
questão. De acordo com Campbell (1997b), “na infância, as primeiras perguntas a respeito das
origens das coisas revelam o pressuposto espontâneo de que alguém as fez. Quem fez o sol.
[...] Quem coloca as estrelas no céu à noite” (p. 78). Para esse mesmo autor, nessas primeiras
reflexões, “o primeiro ponto focalizado é o problema da origem da própria criança, o segundo,
o da origem da humanidade e, finalmente, o da origem das coisas” (p. 78).
Para Boff (2001), é nesse contexto que se situa a questão da espiritualidade. Para ele,
“a espiritualidade é uma das fontes primordiais, embora não seja a única, de inspiração do
novo, de esperança alvissareira, de geração de um sentido pleno e de capacidade e
autotranscendência do ser humano” (p. 11). A esse respeito, entendo que para atingir esses
espaços é fundamental permitir que a espiritualidade, que habita em cada ser, floresça. Esse
mesmo entendimento é partilhado por Monteiro (2004), visto que, para ele, “os corpos vivos
são leves; portanto, podem voar, e voam porque têm asas simbólicas. Desse modo, os corpos
vivos não estão preocupados em atingir o paraíso, pois já se encontram nele” (p. 56). Sem
essa dimensão, a linguagem é utilizada somente como instrumento para distanciar o ser
humano de uma vivência mais plena como homem, e do seu efetivo papel na vida, já que, ao
retirarmos a carga simbólico-espiritual da linguagem, acabamos também nos distanciando do
“princípio humano e da vida” (p. 51). Esse distanciamento dificulta, principalmente em
contextos escolares, uma vivência mais significativa para o aluno, uma vez que é, segundo
Guenther (2009), vital
a necessidade da vivência, experiência, de situações reais e relevantes para
quem aprende, como base de toda aprendizagem permanente, e significante.
Mesmo em aprendizagens específicas do campo cognitivo, as experiências
precisam ser vividas para que as percepções possam ser diferenciadas,
incorporadas, e seu significado revelado (p. 184).

Ainda para Monteiro (2004), “o modelo cartesiano contribuiu muito para que
ficássemos cada vez mais distantes do princípio humano e da vida, não sendo possível
compreender qual a nossa tarefa aqui, acreditando que simplesmente devemos cumprir uma
função social” (p. 51). Quando tal modelo se aplica no cotidiano escolar, subverte a tarefa
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principal da educação cuja finalidade, de acordo com Guenther (2009), “consiste em estimular
e facilitar ao ser humano o seu próprio desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo, na
busca de adequação a níveis cada vez mais elevados, em termos de auto-realização e
transcendência” (p. 200). Para atingir esse estágio, Freire (2011) entende que tal liberdade
“requer que o indivíduo seja ativo e responsável, não um escravo nem uma peça bemalimentada da máquina” (p. 76). Essa mesma perspectiva é partilhada por Boff (2011), pois,
segundo ele
Buscamos hoje ansiosamente uma espiritualidade simples e sólida, baseada
na percepção do mistério do universo e do ser humano, na ética da
responsabilidade, da solidariedade e da compaixão, fundada no cuidado, no
valor intrínseco de cada coisa, no trabalho bem feito, na competência, na
honestidade e na transparência das intenções (p. 25).

1.2 O mundo criado pelas crianças.
E eis que, tendo Deus descansado no sétimo dia, os poetas continuaram a
obra da Criação.
Mário Quintana (2003, p. 3)

Aqui, entendo que é preciso assinalar que a minha questão de pesquisa visa também
compreender essa relação dicotômica que se faz presente nas relações humanas e, no
específico caso, na rotina escolar. Em função disso, busco investigar como a espiritualidade se
manifesta em sala de aula, visto que participamos de um mundo que supervaloriza o aspecto
racional. Concernente a essa questão, Gonçalves (1990) considera que, na escola, privilegiamse “as operações cognitivas abstratas, desvinculando-as de experiências sensoriais concretas”
(p. 36). Sob esse mesmo viés, Moraes (1997) afirma que “um dos problemas de nossa
educação atual é que ela valoriza muito os processos racionais e pouco os procedimentos
intuitivos, artísticos e criativos” (p.165). Aqui, considero que podem ser acrescidos os
procedimentos espirituais, na perspectiva defendida nesta pesquisa. Em relação à ausência
desses procedimentos, Guenther (2009) apresenta o paradoxo da educação atual, pois, de
acordo com essa autora:
No mundo atual, tem-se verificado a contradição entre o objetivo
teoricamente atribuído à educação – promover cidadãos livres, capazes de
pensar, tomar decisões e melhorar a própria vida, e a função real, porém
oculta, subentendida, dissimulada, e vitalmente necessária a uma sociedade
industrial capitalista: produzir pessoas para obedecer, funcionar em sincronia
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entre si e com as máquinas, aceitar hierarquias impostas sem questioná-las,
desempenhar tarefas rotineiras e tediosas, sem tomar decisões, nem
participar efetivamente delas (p. 141).

Para não se submeter a essa imposição, Freire (2011) afirma que é imprescindível ser
ativo e responsável, isto é, conforme esse autor, “não basta que os homens não sejam
escravos; se as condições sociais fomentam a existência de autômatos” (p. 76).
Essa visão estritamente racional, por sua vez, impõe ao aluno uma realidade mais dura,
pobre de manifestação simbólica e espiritual. Por outro lado, quando se negam esses
significados, resta ao homem um corpo-máquina, incapaz de pensar e de melhorar a própria
vida. Acerca disso, Gonçalves (1990, p. 32) observa que desligado da espiritualidade,
acentua-se a dissociação entre razão e a afetividade, entre afetividade e sexualidade, entre
individualidade e alteridade.
Neste ponto, permitam-nos, aqui, transcrever um mito sobre a origem, narrado por
Campbell (1997b). Esse mito foi inventado por um menino de nove anos, quando interrogado
a respeito das origens de seu país. Nele, encontramos essa visão simbólico-espiritual, isto é,
de um corpo leve, capaz de atingir a plenitude.
“Como surgiu a Suíça?”
“Algumas pessoas vieram”, ele respondeu.
“De onde?”
“Não sei. Havia bolhas sobre a água e um minhoca embaixo. Então ela ficou
grande e saiu da água e alimentou-se e nela cresceram braços e dentes e pés
e uma cabeça e então ela tornou-se um bebê.”
“De onde veio a bolha?”
“Da água. A minhoca saiu da água e a bolha rebentou e ela saiu.”
“O que havia no fundo da água?”
“A bolha, que saiu do chão.”
“E o que aconteceu com o bebê?”
“Ele cresceu e teve bebês. Quando ele morreu os bebês tinham filhos. Mais
tarde, alguns deles tornaram-se franceses, outros alemães e outros
saboianos....” (p. 81).

Como essa narrativa, diversas outras povoam o imaginário das crianças e instigam
cientistas do mundo todo a encontrar respostas para a origem do universo. Contudo, de acordo
com Campbell (1997a),
é evidente que as fantasias infantis que todos ainda acalentamos no
inconsciente surgem continuamente nos mitos, nos contos de fadas e nos
ensinamentos da Igreja. Isso nos ajuda, pois a mente sente-se em casa com as
imagens e parece lembrar-se de algo já conhecido (p. 166).
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Alinha-se a essa visão, a conclusão sugerida por Barbour (2004), para ele, “as histórias
da criação fornecem padrões de comportamento humano e arquétipos de uma vida humana
autêntica, em harmonia com uma ordem universal” (p. 70). Ainda de acordo com esse autor,
“o interesse humano pelas origens pode ser, em parte, especulativo ou explicativo, mas é
motivado sobretudo pela necessidade de entender quem somos, num quadro maior de sentido
e relevância” (p. 70). Esse quadro maior encontra em Freire (1996) uma construção mais
concreta, já que, para ele, “a minha presença no mundo não é a de quem a ele se adapta mas a
de quem nele se insere. É a posição de quem luta para não ser apenas objeto, mas sujeito
também da História” (p. 54). Por isso, esses diálogos instigam nos espaços escolares uma
possibilidade de inserção participante no mundo. Dessa forma, estabelece-se um ambiente de
debate e de construção efetiva do saber, ou seja, de construção da autonomia, da capacidade
de pensar e de tomar decisões. O diálogo, para Pereira (2011), “é a forma saudável de relação:
nem invadir, nem privar, mas partilhar”. Ainda, nesse mesmo diapasão, essa autora afirma
que “o educador aberto ao diálogo é aquele que se faz presente, que ouve, que compartilha,
que aponta possibilidades, que estimula” (p. 91). Nesse ponto, percebo que preciso insistir
que a espiritualidade relaciona-se exatamente com o que propôs a autora.
A menina Sofia (GAARDEN, 1995), por exemplo, por um tempo, contentou-se com o
fato de Deus ter criado o mundo, mas, logo depois, outras questões surgiram, como se pode
observar no fragmento abaixo:
Nas aulas de religião ensinavam a ela que Deus tinha criado o mundo, e
agora Sofia tentava se consolar com o fato de que, apesar de tudo, esta talvez
fosse a melhor solução para o problema. Mas logo começou a pensar
novamente. Ela até poderia se contentar com o fato de Deus ter criado o
mundo. Mas e o próprio Deus? Teria ele próprio se criado a partir do nada
absoluto? (p. 34).

Essa questão é comum em relação às primeiras perguntas a respeito das origens das
coisas. O interessante, sobre os meus primeiros questionamentos, é que não me lembro de ter
construído ou inventado uma história para as minhas dúvidas, como o menino da história
supracitada. Por outro lado, foram-me dadas respostas, que, de algum modo, tranquilizaramme. A esse respeito, trago a história que melhor representa essas respostas e que mais se
enquadra no contexto da mitologia defendida por Campbell (2011). Ou seja, “os mitos abrem
o mundo para a dimensão do mistério, para a consciência do mistério que subjaz a todas as
formas” (p. 32), bem como se alinha à dimensão espiritual apresentada por Boff (2001), isto é,
“temos a ver com a espiritualidade quando mergulhamos nessa profundidade de nós mesmos e
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experimentamos a realidade como um todo” (p. 66). Abaixo transcrevo a história que meu pai
me contava e conta. Em outras palavras, esse mito (história) contado e recontado, que,
naquele contexto, foi me transmitido como experiência vivida por Santo Agostinho, por isso,
aceita como verdadeira, ofereceu-me uma possibilidade de resposta. Mesmo que eu não
entendesse a dimensão mitológico-espiritual daquilo que me foi narrado, essa história me
servia de alento frente aos meus questionamentos e me direcionava para a perspectiva de um
Ser Criador.
Santo Agostinho, ele era o Agostinho, era um homem qualquer. Então, ele
começou a pensar as coisas de Deus. Como poderia ser esse mundo... mais
pra baixo, mais pra cima, mas pros lados. Ele estava na praia. Então,
apareceu um anjo e o anjo falou assim pra ele: fura um buraquinho aqui
nessa areia com o dedo. O anjo deu pra ele um dedal (dedal é aquele negócio
de mulher costurar) e falou: agora, tira toda a água do mar e põe nesse
buraquinho. Santo Agostinho falou que não tinha cabimento.
- Pois é, você com essa cabecinha desse tamanho quer saber os mistérios de
Deus. Então, é mais fácil colocar toda água do mar nesse buraquinho do que
entender os mistérios de Deus. Dizem que ele saiu alegre e satisfeito e não
pensou mais nisso.

Essa historia, contada por meu pai, foi, possivelmente, a explicação mais consistente
que obtive ao longo da minha infância. Ao transcrevê-la, pude compreender a força da
perspectiva de Campbell (2011): “Onde imaginávamos viajar para longe, iremos ter ao centro
da nossa própria existência” (p. 131). O mais curioso deve-se ao fato de nunca ter me
desprendido totalmente dessas questões. À medida que fui amadurecendo, essas mesmas
perguntas me ocorriam. Por outro lado, sempre fiquei na expectativa de que um dia esse tema
seria objeto de discussão em sala de aula. No entanto, nunca aconteceu. Não tenho lembranças
de pesquisas sobre o assunto, de questionamentos, de fomentos sobre o tema.
1.3 “Trabalhas sem alegria para um mundo caduco”

Cada um de nós possui essa dimensão espiritual. Estamos acostumados a
analisar nossos problemas do ponto de vista psicológico, sociológico,
jurídico e até financeiro. É preciso que os analisemos também de uma
perspectiva espiritual.
Leonardo Boff (2001, p.82)

Quando se ignora essa perspectiva, resultamos em homens-máquinas, desprovidos de
sinais que justificam uma experiência de vida autônoma, rica em significados e símbolos.
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Permitam-nos assinalar aqui que é, precisamente, no contexto da discussão acima que se
inscreve o poema “Elegia 1938”, de Carlos Drummond de Andrade (2012). Este poema traduz
ricamente o pode acontecer ao indivíduo, quando ele se afasta da espiritualidade, do cuidado,
da ternura e da alegria, conforme se poderá notar nos versos abaixo:
Trabalhas sem alegria para um mundo caduco,
onde as formas e as ações não encerram nenhum exemplo.
Praticas laboriosamente os gestos universais,
sentes calor e frio, falta de dinheiro, fome e desejo sexual.

Para o poeta, o sistema, ao mecanizar as relações humano-sociais, condena o indivíduo
a uma vida improfícua e limitada a reproduzir modelos. Ou seja, institui-se, dessa forma, o
homem-robô, cuja existência em nada favorece a sua elevação espiritual. Essa perspectiva
ajusta-se ao que diz Monteiro (2004), pois, em conformidade com esse autor, esse homem
não possui autonomia porque está distante de seu cerne, está além da
percepção de si mesmo. Faz e repete, todos os dias, todas as horas; tem medo
de sair do cotidiano porque tem a crença ilusória da segurança; seus planos
não podem sair da linha traçada; o estresse é sinônimo de movimento, o
silêncio é morte e incompreensão. Sendo insuportável mudar a direção do
caminho se for preciso, não aceita o desvio, a incerteza, o ritmo do vento
desatento (p. 55).

Aqui, compreendo que é relevante entender que essa crença estende-se por todos os
estágios da vida, com implicações mais incisivas nos espaços escolares. Em outras palavras, a
escola reproduz e insere o educando nessa ciranda, sendo ela, a um tempo, vítima e algoz.
Concernente a essa sistematização, Guenther (2009) afirma que “a organização dos sistemas
de educação é engendrada para manter a situação social estabelecida, reproduzindo suas
estruturas nas relações inter-pessoais, de modo a ensinar a cada um a ocupar o lugar prédeterminado na sociedade” (p. 143). A própria escola, nesse sentido, passa a perpetuar a
concepção do homem-máquina, visto que, qualquer mudança nesta direção, poderia sugerir
uma descaracterização ou um contrassenso. Com efeito, segundo Monteiro (2004), “o
indivíduo vai se tornando escravo dos hábitos, prisioneiro do medo, encarcerado numa ideia
de medo” (p. 61). Contudo, compreendo que é importante perceber que essas amarras em
nada corroboram para o desenvolvimento pleno do ser humano, bem como não propiciam a
autonomia e a dignidade, no presente caso, do estudante e do próprio professor. Freire (1996),
de maneira mais contundente, entende que “o respeito à autonomia e à dignidade de cada um
é um imperativo ético e não um favor que podemos ou não conceder uns aos outros” (p. 59).
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O não entendimento disso pode favorecer a dicotomia corpo/alma e pode impor uma
linguagem, cuja utilidade é atender a manobras de um sistema maior. Alinha-se a esse
contexto o que nos diz Guenther (2009), uma vez que, de acordo com essa autora
A garantia do sucesso consiste em organizar a instituição social nas mesmas
estruturas que formam a base do sistema social maior. No caso da educação
seria instalar vivência reforçada de hierarquia, sincronia, massificação e
rotina, que são a base do sistema capitalista industrial, e estiolar o cultivo,
ambiente, e oportunidade para interações que propiciem expressão de
necessidades pessoais. Essas considerações são relevantes para o educador, e
precisam ser mantidas em foco, ao se pensar sobre o contexto geral do
trabalho educacional (p. 143).

Sobre manter esse foco no trabalho educacional, oportuna advertência faz Freire
(2011), pois, para ele, “dizer que os homens são pessoas, e, como pessoas, são livres, e nada
concretamente fazer para que esta afirmação se objetive, é uma farsa” (p. 51). Tal farsa,
conforme proposto por Freire, é também combatida por Pereira (2011), visto que, para ela, “o
educando é um corpo comunicativo e expressivo que aguarda há muito, o tempo e o espaço de
sua representação educativa” (p. 23). Neste caso específico, o tempo escolar privilegia muitas
vezes o que está por vir, não atribuindo significado para aquilo que se vive no presente. Nesse
mesmo contexto, Gonçalves (1990) adverte que em “função desse futuro abstrato, a criança
aprende a postergar inúmeros interesses momentâneos e ligados às suas experiências
concretas” (p. 35). Se, para essa autora, as crianças aprendem a adiar os seus interesses, para
Guenther (2011), “a ênfase em eventos passados dispensou o educador de pensar o dia a dia,
por minimizar a influência do contexto atual” (p. 23).
Imperioso lembrar que, para os autores citados, a educação não se ocupa com o
presente, com as experiências e com os interesses dos alunos. Ao distanciar do presente, acaba
limitando a possibilidade de indagações e de construção de um ambiente de aprendizagem,
uma vez que o aluno não se identifica com aquilo que lhe é ensinado. Afinal, de acordo com
Freire (1996), “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua
própria produção ou a sua construção” (p. 47). Sem isso, as realizações cotidianas escolares
transformam-se em reproduções mecânicas, isto é, ritos sem mitos, corpos sem vida, vidas
sem energia.
Sob essa mesma perspectiva, a universalidade de ações e a mecanização dos gestos
ignoram a diversidade sociocultural, não permitindo que a espiritualidade reverbere na vida
dos indivíduos, isto é, prescrevem uma narrativa única, excluindo, dessa trama, os
personagens locais, com suas experiências e sabedorias. Monteiro (2004, p. 117), sobre isso,
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observa que “todo aprendizado é cultural. O que para mim, pode ser uma conduta normal,
para um esquimó, por exemplo, pode ser uma loucura. O que chamamos de loucura é, nada
mais nada menos, um padrão desviante”. Compreendo aqui que é por medo de sermos
rotulados que preferimos a manutenção das mesmas práticas. Com isso, certos do nosso
equilíbrio, afinamo-nos com a linguagem-engrenagem do senso-comum, sem percebemos que
tal conduta é, na visão de Guenther (2009), uma maneira eficiente de formatar a pessoa para
“funcionar da maneira prevista, desejável, e apropriada, ao sistema hierárquico rígido que
caracteriza o processo de produção e distribuição de bens, inerente ao capitalismo, em uma
sociedade de classes vivendo uma cultura industrial urbana” (p. 142). Ao assumirmos essas
posturas, reproduzimos apenas padrões sociais, que podem até imitar alguns compassos, mas
dificilmente a percepção de nós mesmos. O que para Freire (1996) é:
Estar no mundo sem fazer história, sem por ela ser feito, sem tratar sua
própria presença no mundo, sem sonhar, sem cantar, sem musicar, sem
pintar, sem cuidar da terra, das águas, sem usar as mãos, sem esculpir, sem
filosofar, sem pontos de vista sobre o mundo, sem fazer ciência, ou teologia,
sem assombro em face do mistério, sem aprender, sem ensinar, sem ideias de
formação, sem politizar (p. 58).

Em função disso, muitos jovens, por não terem esses referenciais, acabam
reproduzindo ritos mecanicamente, fortalecendo os corpos-engrenagens, que para Monteiro
(2004) são aqueles que
nasceram apenas para executar, para fazer sem refletir; seguem o comando,
vestindo-se de roupagens que executam normas, buscam a estabilidade, o
chão, a certeza e a ordem. Corpos que nada criam, apenas copiam modelos já
existentes. Esses corpos sonham, mas não conseguem entender o próprio
sonho por que não são eles que sonham: a mídia indica o sonho a ser
sonhado (p.55).

Entretanto, essa estabilidade, esse chão, essa certeza e essa ordem podem residir na
mitologia local, na compreensão da sua realidade mais próxima. Afora isso, não atribuímos
significado para nossos sonhos ou cantamos sem compreender a mensagem. Essas ausências
conferem à sociedade, em especial à escola, uma dinâmica desprovida de espiritualidade,
pobre em relações socioafetivas. Sobre isso, Boff (2000) afirma que “a cultura dominante
separou corpo, mente e espírito. Dilacerou o ser humano em mil fragmentos” (p. 144). Nessa
fragmentação, a espiritualidade ficou condenada ao esquecimento, uma vez que o ambiente
mecânico-racional não se importa com ela. Por outro lado, esse mesmo autor (2000) adverte
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que “cuidar do espírito é estar sempre atento e ouvir as mensagens que vêm de todos os lados.
As coisas não são apenas coisas. Elas representam valores que fascinam” (p. 148). Essa
mesma perspectiva é também assinalada por Moraes (1997), pois, para ela, o aprendiz é “um
ser espiritual em busca de sua transcendência, numa viagem individual e coletiva em busca do
significado da vida” (p.139).

1.4 Afinal, o que é espiritualidade?
Os tempos mudam e as pessoas mudam com eles. O que foi ontem
espiritualidade hoje não precisa mais ser. O que em geral se chama de
espiritualidade é apenas a lembrança de antigos caminhos e métodos
religiosos.
Dalai-Lama

De acordo com Leonardo Boff (2001), o principal a ser retido nesse texto de DalaiLama é que a espiritualidade é “aquilo que produz dentro de nós uma mudança” (p. 17).
Todavia, é fundamental, para o desenvolvimento desta pesquisa, enfatizar que o termo
espiritualidade, que será discutido ao longo deste trabalho, não se filia à religião, ao mesmo
tempo, não tem por finalidade negar a perspectiva religioso-espiritual. A questão reside no
fato de que espiritualidade não é apenas uma investigação de cunho religioso. Frente a isso,
Pereira (2011) corrobora com a perspectiva de Boff, uma vez que, segundo ela, “a
espiritualidade não está, necessariamente, vinculada a qualquer crença religiosa, mas sim
vinculada a uma dimensão mais profunda do ser humano, que nos induz viver com maior
plenitude e solidariedade” (p. 92). Essa profunda vinculação do ser consigo mesmo, conforme
a concepção da autora, ajusta-se à visão de Campbell, pois, para ele (1997a), “cada pessoa
traz dentro de si mesma o todo; por conseguinte, é possível procurá-lo e descobri-lo no
próprio íntimo” (p. 370). No contexto escolar, essa mesma perspectiva, de acordo com
Guenther (2009), torna-se o centro real e concreto tanto da aprendizagem e da educação, visto
que, para ela, “aprender, em qualquer hipótese é um evento pessoal que se dá em alguém que
aprende, e as pessoas só aprendem o que tem alguma relação direta com elas próprias, e com
sua vida” (p. 183).
Sendo assim, proponho que as analogias feitas em relação à espiritualidade norteiem o
desenvolvimento deste capítulo, uma vez que é imprescindível considerar que espiritualidade
esteja relacionada com as qualidades do espírito humano. Nesse ponto, entendo que a
definição de Boff (2001) sintetiza a visão dos demais autores, já que, para esse autor, a
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espiritualidade ao se relacionar com as qualidades do espírito humano manifesta-se: “tais
como amor e compaixão, paciência e tolerância, capacidade de perdoar, contentamento, noção
de responsabilidade, noção de harmonia – que trazem felicidade tanto para a própria pessoa
quanto para os outros” (p. 21).
Essas qualidades do espírito humano reforçam o objetivo desta pesquisa e os seus
objetivos específicos, visto que é, nessa perspectiva, que desejo investigar. Dito de outro
modo, pretendo, em relação ao objetivo geral, observar como essas qualidades do espírito
humano se concretizam em sala de aula. Isto é, como o amor e a compaixão, a paciência e a
tolerância, a capacidade de perdoar, o contentamento, a noção de responsabilidade e a noção
de harmonia se operam no dia a dia da escola? Nesse contexto, fica latente que essas
qualidades do espírito humano transcendem o corpo-máquina, discutido anteriormente. Já em
relação aos objetivos específicos, apoiado nessas mesmas qualidades do espírito, pretendo
observar como os mitos e ritos se inserem nessas qualidades. Em que medida os mitos e ritos
favorecem o amor e a compaixão? Como a observância deles auxilia na prática da tolerância e
da solidariedade? Como os ritos e os mitos podem propiciar uma maior conexão com a
humanidade e com o Cosmo do qual somos parte? Nessa dimensão, observar como o
professor, através dessas qualidades do espírito humano, contribui para o desenvolvimento
educando. Sob esse enfoque, Freire (1996) afirma que
A professora democrática, coerente, competente, que testemunha seu gosto
de vida, sua esperança no mundo melhor, que atesta sua capacidade de luta,
seu respeito às diferenças, sabe cada vez mais o valor que tem para a
modificação da realidade, a maneira consistente com que vive sua presença
no mundo, de que experiência na escola é apenas um momento, mas um
momento importante que precisa ser autenticamente vivido (p. 112).

A esse respeito, é importante, a partir da perspectiva Guenther (2009), considerar que
o professor, antes de um profissional, é uma pessoa, isto é, “não é uma biblioteca de
referências, um serviçal do ensinar, um disseminador de saberes, mas um ser humano agindo
com outros seres humanos” (p. 62). Educar, nessa direção, requer, para além das habilidades
técnicas, uma convivência equilibrada e respeitosa, pois é relevante levar em conta a
autenticidade do professor, bem como do aluno. O que está em jogo é uma educação que
contemple tanto as dimensões materiais quanto espirituais. Para tal tarefa, cabe ao educador,
segundo Moraes (1997),
preparar os indivíduos para que reconheçam a interdependência dos
processos individuais e coletivos, para a “transpessoalidade” dos contatos
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entre os seres vivos, entre o ser humano e o mundo da natureza da qual ele é
parte integrante. Implica também a possibilidade de a educação vir a
despertar maior consciência espiritual para que compreendamos que nossa
jornada é individual e coletiva, que vivemos num processo de comunicação e
interdependência global baseado em nossa conexão com o Todo (p. 226).

Se os professores conseguirem desenvolver essas conexões, então serão
capazes de propiciar uma convivência equilibrada e espiritual. Por outro lado, no encalço de
responder de maneira mais completa à pergunta inicial, bem como contribuir para um maior
entendimento sobre o papel do professor nesse contexto, vale complementar a definição de
espiritualidade, feita anteriormente. Nela, Boff (2001) afirma que a espiritualidade “vive da
gratuidade e da disponibilidade, vive da capacidade de enternecimento e de compaixão, vive
da honradez em face da realidade e da escuta da mensagem que vem permanentemente desta
realidade” (p. 71). Nesse particular, permito-me, apoiado em minha experiência como
professor, afirmar que o ambiente escolar é um rico campo para essa vivência. Ou seja, um
terreno próspero para a vivência da espiritualidade. Todavia, vejo que os rituais escolares,
muitas vezes desprovidos de significados, apenas traduzem repetição, dor e sofrimento. Os
educandos não encontram espaço para se desenvolverem integralmente, pelo contrário,
transformam-se, paulatinamente, em corpos-máquinas, pesados e inflexíveis. Muitas vezes,
esses corpos não produzem, não são autônomos, pior ainda, não são plenos. Para que o sujeito
assuma o seu papel, Freire (1996) orienta que é “imprescindível que a escola instigue
constantemente a curiosidade do educando em vez de amaciá-lo ou domesticá-lo” (p. 124).
Para tal, Campbell (2011, p. 97) nos sugere que, ao nos colocarmos no encalço da bemaventurança, “onde quer que estejamos, estaremos desfrutando aquele frescor, aquela vida
intensa dentro de nós, o tempo todo”. Vale lembrar que essa proposta de Campbell pode ser
plenamente entendida, no corpo deste trabalho, como uma vivência espiritual.

1.5 A espiritualidade é uma dimensão de cada ser humano.

Só conhecemos verdadeiramente quando amamos.
Quando nos fazemos um com a realidade.
Leonardo Boff (2011, p. 110)

Antes de concluir este primeiro capítulo, quero enfatizar que as qualidades do espírito
são bastante pessoais, contudo, não se pode entender isso como uma característica especial de
alguns indivíduos. O que pretendo destacar é que essas qualidades são inerentes a todos os
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indivíduos, bastando apenas despertar a relevância delas, especialmente no ambiente escolar.
Sobre isso, Boff (2000) afirma que “a espiritualidade pertence à natureza humana. É parte
natural do processo de humanização [...] é a dimensão profunda do ser humano” (p. 150). A
partir desse pressuposto, para Campbell (2011), essas potencialidades espirituais podem
manifestar-se através dos mitos, pois, segundo esse autor, são pistas que “fornecem um canal
de comunicação com o mistério que você é” (p. 59). Em outro trecho, esse mesmo autor
enfatiza que “o mito se destina à instrução espiritual” (p. 61). Essa mesma linha de
interpretação é partilhada por Boff (2001):
Essa dimensão espiritual que cada um de nós tem se revela pela capacidade
de diálogo consigo mesmo e com o próprio coração, se traduz pelo amor,
pela sensibilidade, pela compaixão, pela escuta do outro, pela
responsabilidade e pelo cuidado como atitude fundamental (p. 80).

É importante observar que a dimensão espiritual proposta por Leonardo Boff é uma
atitude pessoal, mas que se consolida no compromisso com o outro, mais especificamente, no
cuidado com o outro. Esse cuidado, para Freire (1996), tem que considerar o valor dos
sentimentos, das emoções e das inseguranças do aluno. O que importa, de acordo com esse
autor, “não é a repetição mecânica do gesto, este ou aquele, mas a compreensão do valor dos
sentimentos, das emoções, do desejo, da insegurança a ser superada pela segurança, do medo
que, ao ser educado, vai gerando a coragem” (p. 45). Ainda sobre o cuidado, Boff (2000) nos
diz que “onde há cuidado, aí desabrocha a vida humana, autenticamente humana. Onde está
ausente, aparece a rudeza, o descaso e toda sorte de ameaças à vida” (p. 146).
Decerto, estamos falando de uma espiritualidade que só se concretiza na comunhão, na
partilha e no cuidado. O essencial, nesse contexto, é perceber que tudo isso só é possível se
houver uma atitude de cuidado. Tal atitude, para Boff (2011), significa desvelo, solicitude,
diligência, zelo, atenção, bom trato. Ainda segundo esse autor, “estamos diante de uma atitude
fundamental, de um modo de ser mediante o qual a pessoa sai de si e centra-se no outro com
desvelo e solicitude” (p. 91). Sobre esse estreitamento de relações, Pereira (2011) afirma que
“amar é, também, propiciar ao outro o conhecimento de si mesmo. E considero que conhecer
a si mesmo é o primeiro passo para adquirir recursos para lidar com as próprias dificuldades”
(p. 93).
Na esteira desses entendimentos, resta-nos compreender que ao professor, sobretudo
nos espaços escolares, cabe essa tarefa. Para tal, entendo que é importante que o educador,
antes de tudo, seja um ser que vibre com o ato de aprender e ensinar. Sobre esse vibrar com a
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educação, Freire (1996) nos diz que como prática “estritamente humana jamais pude entender
a educação como uma experiência fria, sem alma, em que os sentimentos e as emoções, os
desejos, os sonhos devessem ser reprimidos por uma espécie de ditadura reacionária” (p. 146).
Para Maturana (2001), não “há ação humana sem uma emoção que a estabeleça como tal e a
torne possível como ato” (p. 22). Ainda, para esse mesmo autor, “a emoção é o amor. O amor
é a emoção que constitui o domínio de ações em que nossas interações recorrentes com o
outro fazem do outro legítimo outro na convivência” (p. 22). Aqui, vale ressaltar que o amor
compreende as qualidades humanas, referidas anteriormente. Então, podemos dizer que
espiritualidade, também, é a prática do amor? A esse respeito, Boff (2000) nos aponta uma
resposta. De acordo com esse autor, “o amor incondicional possui características maternas,
tem compaixão por quem fracassou. Recolhe o que se perdeu. E tem misericórdia por quem
pecou. Nem o inimigo é deixado de fora. Tudo é inserido, abraçado e amado
desinteressadamente” (p. 132). Se assim concretizado, pode-se compreender que as relações,
na perspectiva de Freire (2011), fundam-se no amor, na humildade, na fé nos homens. O
diálogo, dessa forma, faz-se numa relação horizontal, em que a confiança de um polo no outro
é consequência óbvia.
Essa ambiciosa perspectiva nos projeta visceralmente na vivência do aqui e agora, faz
desmoronar as construções pedagógicas que impedem o homem-educador e o aluno de voar e
de amar. Esse enlevo de estarmos vivos, plenos e flexíveis ao amor se justifica, pois, para
Monteiro (2004), os “corpos vivos se mostram diferentes. São flexíveis e leves. [...] o corpo
vivo transforma-se e reconhece a mudança sem nada temer” (p. 56).
É esse também o “material do mito e do rito” – afirma Campbell (1997a, p. 7) – “é o
material da nossa vida, do nosso corpo, do nosso ambiente”. Essa afirmação traduz a
dimensão dada pelo autor em relação à simbologia espiritual do mito e do rito na comunidade,
nos processos de socialização e na própria vida. Nesse aspecto, o mitólogo evidencia o papel
dos mitos e ritos enquanto fornecedores de modelos para o comportamento humano, bem
como a sua função de integrar os indivíduos na comunidade. Nesse sentido, exercem uma
função pedagógica, visto que objetivam preparar o indivíduo para uma vivência comunitária,
assim como elevá-lo a uma experiência espiritual.
Por fim, todo esse trajeto reverbera inevitavelmente em minha vida, seja do menino
curioso, do professor sonhador e, hoje, do pesquisador inquieto. O peculiar, nesse caminho,
reside na redescoberta de elementos da construção da própria espiritualidade. Diante dessas
experiências, sustento que o percurso rumo à vivência espiritual se fez (faz) aos poucos, com
cuidado, com solidariedade e amor. Da mesma forma, fez-se (faz) com erros, com
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intolerâncias e com medo. Essa compreensão poderá facilitar a apreensão dos fenômenos que
ocorrerão na escola que pretendo investigar, visto que a espiritualidade se manifesta nos
pequenos atos, é singular na forma e nos gestos. Aqui, também compreendo que é
fundamental ter cuidado para não julgar o outro.
O próximo capítulo apresentará, sobretudo, a visão de Joseph Campbell acerca da
função do mito e do rito no processo de legitimação de condutas e valores sociais desde os
mitos mais antigos até chegar aos símbolos contemporâneos mais significativos, bem como a
dimensão espiritual presente neles. Para tal, foram analisadas as principais obras do autor a
fim de fundamentar a concepção do mitólogo de que mito e rito estão vinculados às diversas
manifestações do conhecimento e à própria existência simbólico-espiritual. Por outro lado,
cabe frisar que outros autores serão discutidos no próximo capítulo, com o intuito de sustentar
ou questionar a visão de Campbell sobre mito e rito.
Nesse mesmo contexto, o capítulo seguinte discute o papel dos rituais como
instrumento crucial para a manutenção dos mitos, visto que, através dos rituais, o mito é
renovado e a comunidade revive as suas origens e, consequentemente, cultiva a interioridade
espiritual.

CAPÍTULO 2

OS CONCEITOS DE MITO E DE RITO E AS RELAÇÕES ENTRE ELES NO
PENSAMENTO DE JOSEPH CAMPBELL

No capítulo anterior, procurei apresentar uma visão sobre espiritualidade com o
objetivo de apresentar o caminho que pretendo investigar em sala de aula. Ao analisar essas
visões, pude verificar que é expressiva a intenção dos autores em situar a espiritualidade como
característica humana associada à gratuidade, à disponibilidade, à capacidade de escuta, ao
diálogo e, especialmente, ao cuidado como o outro. Sendo assim, procurei evidenciar essas
características humanas e a ressonância delas no dia a dia escolar, bem como salientar o papel
dos mitos e ritos nesse processo. Em decorrência desses papéis, neste capítulo, proponho um
maior aprofundamento concernente ao valor do mito e do rito como meios eficazes para um
desenvolvimento espiritual na perspectiva dos autores mencionados, destacando o mitólogo
Joseph Campbell. Para tal, entendo que é necessário pesquisar a simbologia dos mitos e ritos
e o valor deles na construção de sociedades plenas, engajadas e espiritualizadas.
A partir desse pressuposto, vejo que é preciso entender o valor simbólico do mito e do
rito para a construção do conhecimento e como modelo para uma vivência espiritual. Os mitos
humanos, na visão de Joseph Campbell, têm florescido em todas as épocas e em todas as
circunstâncias, servindo como viva inspiração para as atividades humanas. Nesse ínterim, é
necessário entender que, em tempos remotos, os homens, por não compreenderem os
fenômenos que os rodeavam, recorriam aos mitos, visto que eles explicavam as circunstâncias
adversas daquele contexto. Sendo assim, os mitos cumpriam uma função socioespiritual, já
que constituíam uma armadura, com a qual se podia validar, por exemplo, a morte, o poder e a
dor. Com efeito, mito passa a exercer uma realidade viva, capaz de influenciar os destinos do
mundo e dos homens.
De outra parte, essa realidade viva não se submete ao crivo da lógica da verdade
científica. Isso, porém, não faz dela uma mentira. O valor do mito e do rito encontra-se em
sua esfera transcendental. Ademais, é um fenômeno de difícil definição e deve ser
compreendido como uma realidade cultural complexa, visto que é necessário perceber que os
mitos narram, na perspectiva de Campbell (2011), uma história sagrada, que tem lugar no
tempo “fabuloso dos começos”. Cabe lembrar, ainda, que Campbell entende a mitologia como
música e poesia, evidenciando que, em ambas, a linguagem é flexível. Com efeito, na visão
desse mesmo autor, é impróprio que se busque uma leitura não flexível dela. Ou seja, ao
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retirar os aspectos simbólico-espirituais do mito e do rito, eles fenecem e desfazem-se em
fatos remotos de um tempo muito distante.
Apesar de os mitos apresentarem sempre os mesmos princípios, é preciso visualizá-los
na dinâmica da passagem do tempo e dos contextos sociais. A melodia ainda é a mesma, mas
a execução conta com novos cenários e instrumentos. Com efeito, é necessário saber a que
sociedade o indivíduo se filia e em que chão inaugural estão assentados os seus valores e as
suas tradições. Sem isso, os mitos tornam-se narrativas desprovidas de qualquer significado.
Essa complexidade pode ser expandida a partir da compreensão do mito como
metáfora. Tal definição permite cruzar as fronteiras da objetividade científica e caminhar para
a dimensão da verdade espiritual presente no mito. De fato, todas as mensagens dos mitos
falam sobre os valores de vida que constituem épocas e povos. Nessa circunstância, as
metáforas validam ações e condutas, não permitindo que as pessoas fiquem desorientadas e
perdidas. A partir disso, elas se tornam verdade, já que traduzem possibilidades concretas para
um determinado povo, em uma dada cultura e num determinado tempo.
Todavia, para que essas metáforas se perpetuem, resguardando os mesmos princípios,
é crucial o papel das narrativas simbólicas. Nesse contexto, as narrativas devem ser
organizadas em torno de símbolos e significados para a comunidade em que se está narrando
os feitos. Em virtude disso, elas devem ser contadas e recontadas, a fim de não perderem a
carga simbólica que trazem. Essas histórias apresentam-se como guias e estão intrinsecamente
ligadas à pedagogia do indivíduo, uma vez que lhe apontam o melhor caminho a seguir e,
principalmente, como superar as adversidades.
Nesse contexto, é fundamental destacar que a manutenção dos mitos se faz através dos
rituais, pois eles desempenham o papel de tornar os mitos visíveis. Para Campbell, essas
ações eram visíveis nos rituais das primitivas cerimônias de iniciação. Embora o autor
enfatize os rituais no contexto da infância, eles podem ser expandidos para as outras fases da
vida. Enfim, os rituais podem ser entendidos como a encenação de um mito. Essa encenação
fazia da criança um membro da tribo e, tornar-se membro da comunidade por intermédio do
ritual, possibilitava à comunidade inteira a renovação espiritual e a perpetuação das suas
crenças e valores.
Entretanto, o autor adverte quanto à fragilidade do mito e do rito frente a uma
sociedade em que tudo se tornou efêmero e descartável. Em função disso, muitos jovens, por
não terem referenciais, acabam produzindo os seus próprios rituais, visto que lhes faltou
preparação para se tornarem membros da comunidade. Por fim, o que se tem atualmente é a
falência de uma imagem de mundo. Aqui, cabe destacar que essa imagem de mundo vai ser
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discutida, na perspectiva de Campbell, no decorrer deste capítulo. Ademais, a falta desses
rituais fez com que a adolescência se tornasse contínua. Nesse caso, é evidente que o autor
compreende que os modelos devem ser adaptados ao contexto atual, contudo, a dificuldade,
apontada por Campbell, é a falta de tempo para se construir modelos antes de serem
descartados.

2.1 Mito como modelo para o comportamento humano
De acordo com Campbell (1997a, p. 15), “em todo o mundo habitado, em todas as
épocas e sob todas as circunstâncias, os mitos humanos têm florescido. Da mesma forma,
esses mitos têm sido a viva inspiração de todos os demais produtos possíveis das atividades
do corpo e da mente humanos”. Nesse mesmo viés, Rocha (1985, p. 2) vê o mito como um
instrumento para as sociedades exprimirem seus valores, segundo esse autor, “o mito é uma
narrativa. É um discurso, uma fala. É uma forma de as sociedades espelharem suas
contradições, exprimirem seus paradoxos, dúvidas e inquietações”. Para Barthes (2007), “o
mito é um sistema de comunicação, uma mensagem” (p. 261). No entanto, diferentemente de
Rocha, para Barthes, “o mito é sempre um roubo de linguagem” (p. 284), isto é, o mito impõe
uma verdade e apodera-se de tudo: da justiça, da moral, da estética, da arte, da literatura. Esse
entendimento pode, infelizmente, ser observado também no espaço escolar, visto que as
práticas educacionais, na maioria das vezes, reproduzem os imperativos de um sistema maior,
conforme Guenther (2009). Pelo mesmo fio condutor, Pereira (2011) afirma que:
Nossas escolas, em sua maioria, estão presas a um modelo iluminista, onde
continuamos a ser moldados para nos adequarmos às estruturas sociais, de
modo a sermos aceitos, assumindo padrões esperados, considerados
desejáveis; atropelamos nossas necessidades essenciais na busca de nos
adaptarmos ao ritmo desenfreado que a sociedade capitalista nos impõe (p.
92).

A dificuldade em romper com essa imposição é tarefa complexa e árdua, Todavia, vale
considerar o que nos diz Freire (1996), já que, para ele, “é a partir deste saber fundamental:
mudar é difícil mas é possível, que vamos programar nossas ações político-pedagógicas” (p.
79).
A dificuldade de operar tais mudanças amplia-se para outras situações, sobre isso, o
próprio Marx (2008) reconheceu a força prodigiosa dessas narrativas, que ele chama de “a
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tradição de todas as gerações mortas” (p.19). O fragmento abaixo ilustra, com propriedade, a
força dos “espíritos do passado” identificada por este pensador:
A tradição de todas as gerações mortas oprime como um pesadelo o cérebro
dos vivos. É justamente quando parecem empenhados em revolucionar-se a
si e às coisas, em criar algo que jamais existiu, precisamente nesses períodos
de crise revolucionária, os homens conjuram ansiosamente em seu auxílio os
espíritos do passado, tomando-lhes emprestados os nomes, os gritos de
guerra e as roupagens, a fim de apresentar a nova cena da história do mundo
nesse disfarce tradicional e nessa linguagem emprestada (p. 19).

Embora demonstre uma visão crítica em relação à manutenção do mito, Marx afirma o
quanto “os espíritos do passado” estão inseridos no contexto das comunidades humanas.
Nessa mesma linha, Barthes (2007) afirma que o mito é uma linguagem que não quer morrer.
Sob esse enfoque, Bill Moyers (2011, p. 15), ao escrever a introdução do livro O Poder do
Mito, de Joseph Campbell, destaca que “os vestígios desses deuses se alinham ao longo dos
muros de nosso sistema interior de crenças, como cacos de cerâmica partida num sítio
arqueológico”. Aqui, por se tratar de terreno tão lacunar, faz–se necessária uma compreensão
mais detalhada sobre a maneira como Campbell (2004) formula a sua visão sobre os deuses.
Para ele:
Os deuses são personificações das energias que formam a vida – as próprias
energias que criam as árvores e fazem com que os animais se movam e com
que as ondas do oceano se agitem. As próprias energias em seu corpo são
personificadas pelos deuses. Elas estão vivas e existem na vida de cada
pessoa. A maioria das tradições percebe isso – as divindades são
personificações, não fatos. São metáforas. Não são referências a coisa
alguma que você possa tocar com os dedos ou ver com os olhos físicos. São
metáforas transparentes à transcendência (p. 20).

Ainda no livro “O Poder do Mito”, Campbell (1990) investiga a relação estreita que se
opera entre mito e deuses. Essa relação foi construída a partir de um questionamento, quando
entrevistado por Bill Moyers, sobre o que “é um mito”. A resposta dada pelo autor foi assim
assinalada:
A definição de dicionário seria: História sobre deuses. Isso obriga a fazer a
pergunta seguinte: Que é um deus? Um deus é a personificação de um poder
motivador ou de um sistema de valores que funciona para a vida humana e
para o universo (p. 24).
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De acordo com o texto, um deus é uma força que atua como instrumento para motivar
os homens e o próprio universo. Acerca dessa força e da possibilidade de substituição dos
deuses pelos homens, é importante considerar a advertência proposta por Atlan (s/d), já que,
de acordo com esse autor,
O fato de a cultura moderna, científica, técnica e filosófica ter expulsado os
deuses da natureza constitui para nós uma oportunidade de desalienação,
mas não à maneira de um humanismo positivista ingênuo que substituiria os
deuses pelos homens. O desaparecimento da presença dos deuses daquilo
que nos rodeia, cada vez menos natural e cada vez mais artificial, tornou a
presença do sagrado cada vez menos evidente nas nossas sociedades urbanas
industriais e pós-industriais (p. 240).

Essa substituição artificial, na concepção de Atlan, distanciou a sociedade do sagrado,
por outro lado, Campbell (2002), no livro “Isto és tu”, afirma que “todas as mitologias têm
sido sempre a sustentação e os modelos da vida humana” (p. 67).
Nessa mesma dimensão, Rubio (2007, p. 77) diz que, nas sociedades em que o mito
está vivo, “ele fornece modelos para o comportamento humano e, por isso mesmo, confere
valor à existência”. Esses modelos, para Campbell (2011, p. 192), configuram-se,
naturalmente; pois ele “considera o mito parte integrante e indissociável da existência
humana”.

Para Rubio, então, (2007, p. 78): “Considerar o mito elemento integrante e

indissociável da cultura permite afirmar que as artes, a filosofia, as descobertas da ciência e
formas de organização sociais estão impregnadas de sentido, à medida que surgem desse
círculo básico e mágico”. Sob a mesma ótica, Campbell (2011, p. 12) afirma que os mitos
estão vinculados às diversas manifestações do conhecimento, bem como da própria existência.
Avesso a essas concepções, Barthes (2007) entende que a função do mito “é evacuar o real:
ele é literalmente um escorrer incessante, uma hemorragia, ou, se preferir, uma evaporação,
em resumo, uma ausência sensível” (p. 295). Ainda, para ele, o mito é uma palavra
despolitizada.
Aqui, permito-me comentar o quão foi desconcertante tomar conhecimento de outra
perspectiva sobre a função do mito, pois, para esse autor, “o fim mesmo dos mitos é o de
imobilizar o mundo: é preciso que os mitos sugiram e mimem uma economia universal que
fixou uma vez por toda a hierarquia das posses” (p. 308). Esse desconcerto fez-se mais
intenso ao constatar que a mesma ideia de Barthes era compartilhada por Freire (2011), já
que, para ele, “seria ingênuo esperar das elites opressoras a denúncia deste mito da
absolutização da ignorância das massas” (p. 181). De forma mais contundente, esse mesmo
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autor afirma que “todos os mitos e mais outros que o leitor poderá acrescentar; cuja introjeção
pelas massas populares oprimidas é básica para a sua conquista, são levados a elas pela
propaganda bem-organizada, pelos slogans” (p. 189). A aproximação entre esses dois autores
acerca da função do mito, e a distância deles em relação à visão de Campbell fizeram-me
buscar respostas para entender essas divergências. Tal incompatibilidade foi dirimida pela
definição de Boff (2011), visto que, para ele,
Mito é algo muito complexo pelas ambiguidades que encerra. Na linguagem
comum da comunicação de massa, mito pode veicular uma visão
reducionista, ocultadora e interesseira da realidade. Equivale, então, à
ideologia. Mito designa, portanto, clichês ou crenças coletivos acerca de
temas relevantes (pessoas, situações, acontecimentos) que circulam na
cultura (p. 56).

Sob esse viés, não há contradição entre os autores supracitados, pois a concepção de
mito, adotada por Campbell, não se afina com a linguagem comum da comunicação de massa.
Pelo contrário, na outra possiblidade de leitura sugerida por Boff (2011), “configura sempre
representações da consciência coletiva, ditas e reditas em cada geração” (p. 58). Só que essas
representações, para esse mesmo autor, evocam sentimentos profundos, bem como dão
sentido e valor ao ser humano. Esse entendimento dialoga com Campbell (2011), quando ele
afirma que “os mitos são as chaves para a nossa mais profunda força espiritual, a força capaz
de nos levar ao maravilhamento, à iluminação” (p. 3). Enfim, Barthes (2007) e Freire (2011)
caracterizam o mito como uma linguagem que se alimenta e sobrevive de manipulações cuja
função é, em última análise, corromper. Por outro lado, se tomarmos o mito na perspectiva de
Campbell, fica coerente aproximá-lo de Freire, visto que, em ambos, o maior empreendimento
é o ser humano.
Efetivamente, essa perspectiva mitológico-espiritual de Campbell (2011) vincula-se a
uma vivência mais plena da experiência escolar, pois as práticas educacionais não
responderiam simplesmente aos propósitos do sistema, de acordo com Guenther (2009),
porém satisfariam os anseios dos alunos, bem como dos professores, por uma vida com mais
significados. Nesse mesmo contexto, vale enfatizar os questionamentos de Campbell (2011)
Que espécie de vida é essa? Que tipo de sucesso é esse que o obrigou a
nunca fazer nada do que quis, em toda a sua vida? Eu sempre recomendo aos
meus alunos: Vão aonde o seu corpo e a sua alma desejam ir. Quando você
sentir que é por aí, mantenha-se firme no caminho, e não deixe ninguém
desviá-lo dele (p. 125).
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2.2 A linguagem espiritual do mito

Para que se possa compreender com mais profundidade o mito e a sua estreita relação
com o desenvolvimento espiritual, é necessário observar seu processo simbólico na vida do
homem primitivo, isto é, seus primeiros vestígios e significados. A este respeito, Cassirer
(1994) afirma o seguinte:
A humanidade não poderia começar com o pensamento abstrato ou com uma
linguagem racional. Tinha de passar pela era da linguagem simbólica do
mito e da poesia. As primeiras nações não pensavam por conceitos, mas por
imagens poéticas; falavam por fábulas e escreviam em hieróglifos (p.251).

Essas linguagens tornaram-se imprescindíveis às primeiras comunidades humanas,
uma vez que o homem primitivo não compreendia os fenômenos que o circundavam. É
fundamental, portanto, entender que todas essas narrativas eram legítimas, visto que toda
linguagem simbólico-espiritual utilizada tinha uma função social. Ou seja, executava o papel
de amparo e segurança para as situações de vulnerabilidade e desconhecimento do homem
primitivo.
Sendo assim, de acordo com Clémence Ramnoux (1997, p. 20), mito significa
“narrativa”, mas não tem o sentido de “narração mentirosa” que a civilização moderna lhe
acrescentou, opondo-a, dessa forma, ao discurso dito “verdadeiro”. Nessa mesma perspectiva,
Miguel (1998, p. 1) observa que na linguagem corrente, a palavra "mito", desprovida de
qualquer complexidade, designa uma ideia falsa ou, então, a “imagem simplificada e ilusória
de uma realidade”. Aqui, é importante salientar que essa mesma conotação recai sobre a
espiritualidade. Para Clémence Ramnoux (1997, p. 20), contudo, o mito se transmite
oralmente por predileção e permanece como o “bem comum” da sociedade, não menos
importante que a língua que lhe serve de intermediária, pois nessa sociedade o mito concorre
para construir “a abóboda de um mundo comum”. Afirma, ainda, que o mito:
Constitui a armadura de um mundo de cultura, inclusive sua política e sua
imagem do universo. É ele que legitima poderes impossíveis de legitimar de
outra maneira. É também ele quem autentica a fortuna, transformando o
roubo em propriedade. Sexo, poder e riqueza recebem do mito seus limites e
sua legitimidade (p. 20).

Fica evidente, na concepção de Ramnoux, a força do mito como instrumento para
legitimar condutas e valores. Imperioso discutir, nesse contexto, o que diz Barthes (2007), já
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que, para ele, essa armadura é uma forma de reduzir toda “qualidade em quantidade, o mito
faz uma economia de inteligência: ele compreende o real com menos custo” (p. 306). Ainda
para esse mesmo autor, “o mito provoca a abolição da complexidade dos atos humanos, dálhes simplicidade das essências, suprime toda a dialética, toda a elevação para além do
imediatamente visível” (p. 296). Por outro lado, Campbell (1997b) afirma:
O homem, parece, não se sustenta no universo sem a crença em algum pacto
com a herança geral do mito. Na verdade, a plenitude de sua vida pareceria
estar na relação direta entre a profundidade e extensão, não do seu
pensamento racional, mas de sua mitologia local. De onde provém a força
desses temas impalpáveis, força que lhes dá o poder de galvanizar
populações, fazendo delas civilizações, cada uma com sua beleza e destino
próprios? E por que, sempre que o homem procurou algo sólido sobre o qual
fundar sua vida, ele escolheu não os fatos, que são abundantes no mundo,
mas os mitos de uma imaginação imemorial – preferindo mesmo transformar
a vida num inferno para si e para seus vizinhos, em nome de algum deus
violento, a aceitar agradecido a generosidade do mundo? (p. 16).

De acordo com o texto, o mito configura-se como um prodigioso instrumento para que
os indivíduos possam conhecer a si mesmos e o mundo. A natureza do mito pode ser
ampliada a partir da visão de Reñones (2002, p. 47), segundo ele, “toda produção humana é
mito. Ainda a ciência é mito. O logos é, ele também, um mito. Dizem que os antigos
colocavam o mito no lugar da verdade. Talvez tenhamos que fazer justiça a eles, o mito é a
verdade”.

2.3 A verdade presente no mito
O fragmento abaixo, extraído do artigo de Souza e Rocha (2009), intitulado: “No
princípio era o mythos: articulação entre Mito, Psicanálise e Linguagem”, dialoga com a visão
de Morin e propõe também uma discussão sobre a verdade presente no mito, além de
estabelecer uma analogia entre Mythos e Lógos. Segundo Edgar Morin, as mitologias são
narrativas e é, nesse âmbito, então, que
"o mistério do mito invade aquele que o considera a partir do exterior"
(Morin, 1986, p. 146), fazendo-o considerar o mito como algo referente
àquilo que é vivido no interior, como verdade. É importante ressaltar a
proposta de Morin (1986) de que o mito é algo inseparável da linguagem
fazendo jus à sua raiz etimológica, pois Mythos significa discurso. Mythos e
Lógos possuem antagonismos, ao mesmo tempo em que tem
complementaridades, interferindo um no outro (SOUZA; ROCHA, 2009, p.
3).
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Na perspectiva de discurso, a visão de Morin assemelha-se a de todos os autores
mencionados aqui, já que eles apresentam os mitos como narrativas ou linguagem simbólicas.
Contudo, para Souza e Rocha (2009, p. 3), “a verdade do mito não obedece à lógica
nem da verdade empírica, nem da verdade científica. Ela é intuída, não necessita de provas
para ser aceita e diz a realidade.” Nessa mesma perspectiva, Eliade (1986) cita, no fragmento
abaixo, as passagens clássicas em que Malinowski apresenta a natureza e a função do mito
nas sociedades primitivas:
O mito não é uma explicação destinada a satisfazer uma curiosidade
científica, mas uma narrativa que faz reviver uma realidade primeva, que
satisfaz a profundas necessidades religiosas, aspirações morais, a pressões e
a imperativos de ordem social, e mesmo a exigências práticas. O mito,
portanto, é um ingrediente vital da civilização humana; longe de ser uma
fabulação vã, ele é ao contrário uma realidade viva, à qual se recorre
incessantemente; não é absolutamente uma teoria abstrata ou uma fantasia
artística, mas uma verdadeira codificação da religião primitiva e da
sabedoria prática (p. 23).

Ainda nesse mesmo enfoque, Eliade (2000, p. 12) constata que "o mito é uma
realidade cultural complexa, que pode ser abordada e interpretada em perspectivas múltiplas e
complementares”. Além de complexo, para Rocha (1985), “o mito faz parte daquele conjunto
de fenômenos cujo sentido é difuso, pouco nítido, múltiplo. Serve para significar muitas
coisas, representar várias ideias, ser usado em diversos contextos” (p. 2). Mesmo assim,
Eliade (2000) afirma que o mito conta uma história sagrada, relata um acontecimento que teve
lugar no “tempo primordial, o tempo fabuloso dos começos" (p. 12). Para este autor, o tempo
passado e fabuloso do mito está sempre presente, não desvinculado do nosso tempo,
manifestando diversas perspectivas e revelando sua atividade criadora. Nesse mesmo contexto
de atividade criadora e devido à flexibilidade do mito, Campbell (1997a) alerta para que a
leitura dos mitos não seja uma interpretação literal. Segundo ele:
Sempre que é objeto de uma interpretação que a encara como biografia,
história ou ciência, a poesia presente no mito fenece. As vívidas imagens
estiolam-se em fatos remotos de um tempo ou céu distante. Ademais, jamais
há dificuldades em demonstrar que a mitologia, tomada como história ou
ciência, é um absurdo. Quando uma civilização passa a interpretar sua
mitologia desse modo, a vida lhe foge, os templos transformam-se em
museus e o vínculo entre as duas perspectivas é dissolvido (p. 245).

De acordo com o texto, é necessário conservar os valores simbólicos do mito, isto é,
entendê-lo num contexto de valores e simbologias. Dessa forma, é possível compreender a
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dimensão proposta por Moyers (2011, p. 9), ao afirmar que a mitologia era “a canção do
universo”, “a música das esferas”, música que dançamos mesmo quando não somos capazes
de reconhecer a melodia.

2.4 As transformações do mito através do tempo
Campbell (2011, p. 23) afirma que “os motivos básicos dos mitos são os mesmos e
têm sido sempre os mesmos.” Mas, como reconhece o autor (2002, p. 76), nossa sociedade
não é “o que foi a antiga”. Por isso, para ele, é “preciso buscar os próprios valores e assumir
responsabilidade pela própria conduta, e não simplesmente seguir ordens transmitidas de
algum período passado” (p. 76). Prossegue Campbell (2011), “a chave para encontrar a sua
própria mitologia é saber a que sociedade você se filia. Toda mitologia cresceu numa certa
sociedade, num campo delimitado” (p. 58). Sendo assim, toda mitologia tem a ver com a
sabedoria da vida, relacionada a uma cultura específica, numa época específica. Integra o
indivíduo na sociedade e a sociedade no campo da natureza. De maneira mais incisiva, esse
mitólogo (1997b) entende que o homem não se “sustenta no universo sem a crença em algum
pacto com a herança geral do mito. Na verdade, a plenitude de sua vida pareceria estar na
relação direta entre a profundidade e extensão, não do seu pensamento racional, mas de sua
mitologia local” (p. 16).
Ainda nessa linha de pensamento, Campbell (1997a) entende que “as religiões,
filosofias, artes, formas sociais do homem primitivo e histórico, descobertas fundamentais da
ciência e da tecnologia e os próprios sonhos que nos povoam o sono surgem do círculo básico
e mágico do mito” (p. 15). Em seu livro As Máscaras de Deus, Campbell (1997b) esmiúça
esse círculo mágico do mito:
Cada povo recebeu seu próprio desígnio sobrenatural, comunicado a seus
heróis e provado diariamente nas vidas e experiências de seus membros. E,
embora muitos que se curvam de olhos fechados nos santuários de sua
própria tradição esmiúcem racionalmente e desqualifiquem os sacramentos
de outros, uma comparação honesta revela imediatamente que todos foram
criados de um único fundo de motivos mitológicos – selecionados,
organizados, interpretados e ritualizados de modo diferente, de acordo com
as necessidades locais, mas venerados por todos os povos da terra (p. 15).

Para o mitólogo (2002, p. 65), os mitos se originam das “visões das pessoas que
buscam seu próprio mundo mais íntimo”. Dessa maneira, os mitos estão diretamente
vinculados às manifestações humanas. Acrescente-se ainda, no mesmo diapasão, que os
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mitos nos revelam o segredo da origem das coisas. Por outras palavras, como afirma Eliade
(2000), com os mitos, "aprende-se não só como as coisas passaram a existir, mas também
onde as encontrar e como fazê-las ressurgir quando elas desaparecem" (p. 19). Nesse mesmo
contexto, Priest (2001, p. 53) entende que o mito:
não é uma manifestação periférica, nem um luxo, mas uma tentativa séria de
integração de realidade e experiência. Seu objetivo é a totalidade do que é
significativo para as necessidades humanas, materiais, intelectuais e
religiosas. Possui, portanto, aspectos que correspondem à ciência, à lógica e
à fé, e seria errado ver o mito como um substituto distorcido de qualquer
uma destas.

Seguindo o mesmo raciocínio de Priest, Campbell (1997b, p. 22) também entende que
“a mitologia não é nenhum brinquedo para criança. Tampouco é assunto de interesse apenas
arcaico e acadêmico, sem nenhuma importância para o moderno homem de ação”. Com a
passagem do tempo, no entanto, Reñones (2002, p. 49) afirma que o mito foi tomando ares de
história para crianças, ou crendices de pessoas atrasadas. Entretanto, para Campbell (1997b, p.
22), “seus símbolos tocam e liberam os mais profundos centros de motivação, comovendo
tanto as pessoas cultas quanto as incultas, comovendo ralés e civilizações”. Essas abordagens
implicam, segundo Campbell (1997a, p. 15), uma amostragem rica em simbologias e
metáforas sugerida da seguinte maneira:
Quer escutemos, com desinteressado deleite, a arenga (semelhante a um
sonho) de algum feiticeiro de olhos avermelhados do Congo, ou leiamos,
com enlevo cultivado, sutis traduções dos sonetos do místico Lao-Tse; quer
decifremos o difícil sentido de um argumento de Santo Tomás de Aquino,
quer ainda percebamos, num relance, o brilhante sentido de um bizarro conto
de fadas esquimó, é sempre com a mesma história – que muda de forma e
não obstante é prodigiosamente constante – que nos deparamos, aliada a uma
desafiadora e persistente sugestão de que resta muito mais por ser
experimentado do que será possível saber ou contar.

2.5 O mito como metáfora
Em consonância com o texto supracitado, é relevante entender que todas essas
manifestações humanas, independentemente da origem, evocam sempre a mesma história.
Aqui, é importante considerar o conceito de metáfora apontado no livro Isto és tu, de
Campbell (2002). De acordo com Kennedy, autor do prefácio desta obra, “a palavra metáfora
provém do grego meta, que indica uma passagem, ou ir de um lugar para outro, mover ou
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carregar”. Ainda segundo Campbell (2002, p. 18), “metáforas nos carregam de um lugar para
outro; nos capacitam a cruzar fronteiras que, de outra maneira, estariam fechadas para nós”.
Monteiro (2004, p. 56), por sua vez, define metáfora “como o meio de expressão da natureza
viva, e o melhor meio de mostrar a não-linearidade dinâmica do sistema vivo”. Essas
definições, no entanto, não se processam de forma ampla. Para Campbell (2002, p. 108), “a
metáfora é a linguagem do mito que permanece como um termo ainda largamente malcompreendido". Neste sentido, como destaca o autor, “mesmo […] pessoas tidas como bemeducadas pensam que „mito‟ significa alguma coisa que é falsa, isto é, uma mentira ou
distorção a respeito de alguma pessoa ou acontecimento” (p. 108).
Em seu livro O Herói de Mil Faces, Campbell (1997a) sintetiza diversas
interpretações que foram dadas à mitologia. Segundo ele, a mitologia tem sido
interpretada pelo intelecto moderno como um primitivo e desastrado esforço
para explicar o mundo da natureza (Fraser); como uma produto da fantasia
poética das épocas pré-históricas, mal compreendido pelas sucessivas
gerações (Muller); como um repositório de instruções alegóricas, destinadas
a adaptar o indivíduo ao seu grupo (Durkheim); como sonho grupal,
sintomático dos impulsos arquetípicos existentes no interior das camadas
profundas da psique humana (Jung); como veículo tradicional das mais
profundas percepções metafísicas do homem (Coomaraswamy); e como a
Revelação de Deus aos Seus filhos (a Igreja) (p. 368).

De acordo com Campbell (1997a), “a mitologia é tudo isso. Os vários julgamentos são
determinados pelo ponto de vista dos juízes” (p. 368). Ou seja, independente de
interpretações, o mito sempre foi objeto de análise e, mesmo tentando descaracterizar o valor
do mito, esses autores acabaram por confirmar a força dele. Ainda segundo este autor (2002,
p. 199), embora “a palavra seja comumente usada para designar algo falso, o mito é realmente
um veículo perene para expressar a verdade. Aos seres humanos sempre foram contadas, sob
formas míticas, as histórias que querem que sejam lembradas e passadas adiante”. Por outro
lado, ele adverte para que não se tome um mito de forma literal. O mito deve ser uma forma
de expressar a verdade, caso contrário, “seu sentido é pervertido”; entretanto, sempre que ele
“foi descartado como mera fraude clerical ou sinal de inteligência inferior, a verdade escapou
pela outra porta” (1992, p. 36). Concernente a isso, relevante consideração é apresentada por
Henri Atlan (s/d) em seu livro, Com razão ou sem ela, intercrítica da Ciência e do Mito.
A linguagem científica visa o rigor semântico e a máxima fiabilidade no uso
de um sentido literal único, determinado por definições precisas, a ausência
de ambiguidade e a utilização estrita da não-contradição. Qualquer utilização
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da metáfora e a da analogia é duvidosa e só pode ser aceita como hipótese
provisória a manipular apenas cuidadosamente e a eliminar logo que
possível. Pelo contrário, a linguagem das tradições místicas perde o seu
interesse se for tomada à letra. A racionalidade que se pode manifestar é uma
racionalidade simbólica, jogando incessantemente em vários níveis de
sentido, esquecendo, em última análise, o sentido literal para apenas se
preocupar com o sentido metafórico e com a infinidade de possibilidades de
ser utilizada como fonte de interpretações (p. 216).

Nesse mesmo sentido, em seu livro, Isto És Tu, Campbell (2002, p. 39) destaca, ainda,
a compreensão errônea da mitologia como sendo, num sentido real, “a religião de outro
povo”. Como resposta a essas visões equivocadas, o autor afirma:
Nenhum bem é realizado jogando-se a mensagem fora. Todas as mensagens
do mito, desde a era dos povos agrícolas, falam sobre o que constitui os
valores da vida de cada um, e de todas as vidas. E, afinal, a mensagem está
ali encerrada nesta mesma coisa que parece estar barrando a você porque é
tomada literalmente em lugar de metaforicamente. Então, especialmente pelo
fato de se encontrarem fragmentados todos os distintos horizontes no âmbito
dos quais o mito tem se desenvolvido, compreendemos que, visto que
estamos todos juntos na superfície de um planeta, temos de começar a
interpretar nossa própria mitologia como algo que se refere não precisamente
a nós, mas sim, na conjunção com todas as mitologias expressas pela
metáfora, a todos (p. 109).

A partir dessa perspectiva, como sugere Hopper (2001), sem mitos, ficamos
desorientados, perdidos, pois, segundo esse autor: “nossas ideias motivadoras atuais não são
mitos, mas ideologias, carentes de significação transcendental. Penso que essa perda da
consciência do mito é a mais devastadora que a humanidade poderia sofrer” (p. 114).
Nesse sentido, para Campbell (2002, p. 28), “a mitologia é uma organização de
imagem e narrativas simbólicas, metáforas das possibilidades da experiência humana e a
realização de uma dada cultura num determinado tempo”. Os mitos são, sobretudo, narrativas
metafóricas que participam do universo das comunidades humanas. Normalmente, os mitos
justificam os fenômenos naturais, as origens, a própria realidade e, principalmente, dá sentido
a existência humana. O que Campbell (2011, p. 13) realmente propõe é que “os mitos são
metáforas da potencialidade espiritual do ser humano, e os mesmos poderes que animam
nossa vida animam a vida do mundo”. Ainda, para ele:
A vida de uma mitologia brota e depende do vigor metafórico de seus
símbolos. Estes transmitem mais do que apenas um conceito intelectual, pois
seu caráter interior é tal que proporcionam um sentido de efetiva
participação numa realidade de transcendência. O símbolo, energizado pela
metáfora, comunica não simplesmente uma ideia do infinito. É preciso
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lembrar, entretanto, que é possível que as metáforas de um período
historicamente condicionado e os símbolos inervados por elas não sejam
comunicáveis a pessoas que vivem muito depois daquele momento histórico,
e cuja consciência foi formada graças à experiência completamente diversas
(p. 35).

Em outras palavras, os mitos se perpetuam à medida que os seres humanos os narram
através de feitos heroicos, de deuses, de elementos fantásticos e prosaicos. Sem essas
narrativas, as metáforas vão se diluindo e, naturalmente, a simbologia dos mitos acaba. Por
isso, para o autor (1992, p. 114), as imagens do mito não podem ser desvendadas, apenas
devem refletir “o propósito de uma atitude, o reflexo de uma posição, uma postura de vida,
uma maneira de jogar o jogo. E onde as regras ou formas de tal jogo são abandonadas, a
mitologia dissolve-se – e, com a mitologia, a vida”, visto que, segundo ele (1997a, p. 7), “o
material do mito é o material da nossa vida, do nosso corpo, do nosso ambiente; é uma
mitologia viva, vital, lida com tudo isso nos termos que se mostram mais adequados à
natureza do conhecimento da época”. Esse mesmo material, para Freire (1996), deve fazer
parte da relação professor/aluno, pois, segundo ele, “o que importa, na formação docente, não
é a repetição mecânica do gesto, mas a compreensão do valor dos sentimentos, das emoções,
do desejo, da insegurança a ser superada pela segurança, do medo, que, ao ser „educado‟, vai
gerando coragem” (p. 45). Oportuno lembrar que tais qualidades foram apontadas por Boff
(2001) ao referir-se à espiritualidade.

2.6 O mito como narrativa

Concebendo o mito do mesmo modo que Campbell, Rocha (1985, p. 2) constatou que
“o mito não seria uma narrativa ou uma fala qualquer. Se assim o fosse ele se
descaracterizaria, perderia sua especificidade. Seria tragado, submerso pelo oceano de
narrativas, falas e discursos humanos”. E ele acrescenta,
O que marca o ser humano é justamente sua particularidade de possuir e
organizar símbolos que se tornam linguagens articuladas, aptas a produzir
qualquer tipo de narrativa. Se o mito fosse uma narrativa ou uma fala
qualquer, estaria diluído completamente (p. 2).

A palavra mito deriva do grego mythos, palavra, narração ou discurso, e dos verbos
mytheyo (contar, narrar) e mytheo (anunciar e conversar). Cabe a ele, portanto, narrar,
rememorar e interpretar as origens.
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Com efeito, Campbell (2011, p. 5) chama a atenção para a importância de todos nós
contarmos a nossa história, compreendê-la; pois, segundo ele, “os mitos são histórias de nossa
busca da verdade, de sentido, de significação através dos tempos, portanto, precisamos que a
vida tenha significação, precisamos tocar o eterno, compreender o misterioso, descobrir o que
somos”. Dessa forma, a permanência do mito depende da manutenção das narrativas, sem
elas, perdem-se os mitos e, portanto, toda a sua carga simbólica. Ainda neste sentido, o
mitólogo cita um artigo de William H. McNeill publicado no Foreign Affairs, intitulado “Care
and Repair of Public Myths”, em que o autor afirma que uma sociedade desprovida de um
mito que a sustente e lhe dê coerência caminha para a dissolução. Para Campbell (1997a, p.
49), “é o que está acontecendo conosco”.
As narrativas míticas, na visão de Campbell (2011, p. 4), quando evocadas, sinalizam
a relevância daquilo que está acontecendo em nossas vidas. Com a perda disso, perdemos
efetivamente algo, porque não possuímos nada semelhante para pôr no lugar. Para o autor
(2011), “esses bocados de informações, provenientes dos tempos antigos, têm a ver com os
temas que sempre deram sustentação à vida humana, construíram civilizações e enformaram
religiões através dos séculos” (p. 4). Ainda mais profundamente, o mitólogo assevera, esses
bocados de informações “têm a ver com os profundos problemas interiores, com os profundos
mistérios, com os profundos limiares da travessia, e se você não souber o que dizem os sinais
ao longo do caminho, terá de produzi-los por sua conta” (p. 4). Essa mesma perspectiva em
Boff (2001, p. 80) é transcrita com as seguintes palavras: “toda pessoa escuta uma voz, uma
mensagem que vem do universo, da natureza circundante, da vida junto com outros na família
e no trabalho”.
Na visão de Campbell (2004), os mitos nos dizem onde estamos. Sabem quais têm
sido os padrões de vida no decorrer dos séculos e em que posição estamos entrando ou nos
mantendo. Nesse sentido, o autor (1997a, p. 50) entende que o mito também está ligado à
“pedagogia do indivíduo, fornecendo-lhe uma pista que lhe sirva de guia”. Essa concepção é
também defendida por Reñones (2002, p. 53); pois, para ele, “o mito é aquilo que nos guia
por entre as dificuldades do viver. Mito é o que nos referencia quando não há mais ideias e o
pensamento parece não compreender o que ocorre”. Ainda segundo este autor, “o mito é a
chave do existir” (p. 53). Mantendo o mesmo contexto, Reñones evidencia a relevância do
mito como instrumento para manutenção da cultura de um povo, ao afirmar que “o mito é o
sustentáculo da cultura de um povo, é ele que indica qual caminho tomar nas adversidades e
para superá-las” (p. 67). É nesta perspectiva que, segundo Wilder (2001), para se conhecer o
modo de vida de um povo ou sociedade é preciso entrar em seu mito e sonho, folclore e arte.
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Nesse particular, Boff (2001, p. 72) afirma que desenvolver a “espiritualidade é desenvolver a
nossa capacidade de contemplação, de escuta das mensagens e dos valores que impregnam o
mundo à nossa volta”. É oportuno, nesse mesmo contexto, salientar que tal percepção deve
também participar do universo escolar, pois, conforme Freire (2011),
a educação que se impõe aos que verdadeiramente se comprometem com a
libertação não pode fundar-se numa compreensão dos homens como seres
vazios a quem o mundo „encha‟ de conteúdos; não pode basear-se numa
consciência especializada, mecanicista compartimentada, mas nos homens
como „corpos conscientes‟ e na consciência como consciência intencionada
ao mundo (p. 94).

2.7 As funções da mitologia

Além das concepções apresentadas, para Campbell, as mitologias tradicionais
cumprem quatro funções básicas. A primeira é a função mística. Os mitos, no entendimento
do autor (2011, p. 32), “abrem o mundo para a dimensão do mistério, para a consciência do
mistério que subjaz a todas as formas. Se isso lhe escapar, você não terá uma mitologia”. Mais
adiante, o autor atribui também a essa função a capacidade de “harmonizar a consciência com
as pré-condições de sua própria existência, ou seja, a função de alinhar a consciência
despertadora com o mysterium tremendum deste universo, como ele é” (2002, p. 29). Em
outras palavras, cabe aqui, ao mito, despertar e sustentar um sentimento de “espanto” diante
da existência. Campbell (2002) conclui a exposição da primeira função do mito afirmando
que:
Quando se considera o que é contemplado, quando os olhos realmente se
abrem para o mundo, o contemplado não é uma maravilha fácil de ser
afirmada. Por centenas e milhares, e por milhões e centenas de milhões de
anos, antes que os olhos se abrissem para contemplar o que realmente estava
acontecendo ao redor, houve vida florescendo sobre esta Terra. E quando os
olhos se abriram, o que viram? Viram coisas vivas se consumindo entre si, a
vida vivendo a vida. A primeira função, portanto, de toda mitologia
primitiva foi ensinar a afirmar e participar desse cenário (p. 66).

A segunda função, das quatro funções atendidas pelas mitologias tradicionais, exerce,
conforme Campbell, o papel de oferecer uma cosmologia, isto é, formular e transmitir uma
imagem do universo, “uma imagem cosmológica paralela à ciência da época e de uma espécie
tal que, dentro de seu âmbito, todas as coisas deveriam ser reconhecidas como partes de um
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único e grande quadro sagrado” (2001, p. 141). Ainda de acordo com o autor (2002, p. 31), “a
segunda função é interpretativa, pois visa a apresentar uma imagem consistente da ordem do
universo”.
A terceira função de uma mitologia tradicional, na teoria de Campbell (2002), é dar
validade e respaldo a uma ordem moral específica, a ordem da sociedade da qual surgiu essa
mitologia. Segundo ele, “todas as mitologias chegam a nós no âmbito de uma certa cultura
específica e precisam falar a nós através da linguagem e dos símbolos dessa cultura” (p. 33).
O mitólogo definiu essa função como sociológica, visto que, por meio dela, “a mitologia
reforça a ordem moral moldando a pessoa às exigências de um grupo social específico,
geográfica e historicamente condicionado” (p. 33). A função sociológica é, assim, o que dá
“suporte e validação de determinada ordem social”, confirmando seu “código moral como
uma construção além da crítica” (2001, p. 141). Em outras palavras, à função sociológica cabe
garantir uma ordem social a fim de integrar cada indivíduo em seu grupo de referência. Essa
função alinha-se ao pensamento de Barthes (2007), uma vez que, para ele, a função da
mitologia era exatamente garantir a manutenção do sistema e impor a vontade de
determinados grupos e valores. Vale considerar, todavia, que esse autor não analisou os mitos
e os ritos na perspectiva pedagógico-espiritual, o que faz toda diferença no desenvolvimento
desta pesquisa, bem como justifica a distância entre o entendimento dele e de Campbell, cuja
visão será analisada adiante.
Por último, a quarta função é guiar o indivíduo “através dos vários estágios e crises da
vida” (2002, p. 34). Esta função está, para o autor (2001, p. 141), na raiz das anteriores,
servindo-lhes de “base e suporte final”. É a quarta função que auxilia as pessoas a
compreenderem “o desdobramento da vida com integridade. Essa integridade supõe que os
indivíduos experimentarão eventos significativos a partir do nascimento, passando pelo meio
da existência até a morte em harmonia” (2002, p. 34). A princípio, Campbell (2001, p. 41)
definiu esta função como psicológica, uma vez que a ela caberia “moldar os indivíduos
conforme os objetivos e ideais dos diversos grupos sociais, sustentando-os desde o
nascimento até a morte, por todo o curso da vida humana”. Essas moldagens e sustentações,
para Campbell (2002, p. 34), devem acontecer, primeiramente, com os próprios indivíduos,
“em segundo lugar com sua cultura, em terceiro lugar com o universo e, finalmente, com
aquele mysterium tremendum que transcende a eles próprios e a todas as coisas”. Contudo, no
livro O Poder do Mito, Campbell (2011) atribuiu à quarta função o nome de função
pedagógica; pois, para o autor, essa função ensina como “viver uma vida humana sob
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qualquer circunstância” (p. 32). Em síntese, essa função visa a integrar o ser em sua própria
realidade e conduzi-lo para a sua realização espiritual.
A partir de toda a teoria apresentada até aqui, fica claro que a inexistência do mito, de
certa forma, afeta também a maneira como as pessoas encaram o sofrimento, a dor, a perda e
a morte. É nesta perspectiva que, em seu livro Mito do Eterno Retorno, Mircea Eliade (1992)
afirma que a humanidade primitiva conseguia suportar os sofrimentos, pois julgava que eram
punições aplicadas por deuses. Ainda conforme Eliade, para a humanidade primitiva, “era
possível aceitar os acontecimentos precisamente porque tinham um significado metahistórico, porque, para a maior parte da humanidade, a história não tinha, e nem poderia ter,
valor em si mesma.” (p. 130). Para este autor:
Os mitos antigos foram concebidos para harmonizar a mente e o corpo. A
mente pode divagar por caminhos estranhos, querendo coisas que o corpo
não quer. Os mitos e ritos eram meios de colocar a mente em acordo com o
corpo, e o rumo da vida em acordo com o rumo apontado pela natureza (p.
130).

Ainda mais arguto, no presente contexto, para Campbell (2011, p. 16), “os mitos nos
mostram como reagir diante de certas crises de decepção, maravilhamento, fracasso ou
sucesso”. Segundo o autor (2011, p. 16), contar uma história sobre as tragédias é uma maneira
de transformá-las em metáforas e, a partir disso, buscar justificativas para as perdas. Mas,
para além disso, a interpretação peculiar de Campbell, acerca do verdadeiro objeto do mito,
não se restringe aos deuses nem aos ancestrais, mas sim a apresentação de um conjunto de
ocorrências fabulosas com que se procura dar sentido ao mundo. O mito aparece e funciona
como mediação simbólica entre o sagrado e o profano, condição necessária à ordem do
mundo e às relações entre os seres. Em uma abordagem mais consistente, Campbell associa a
mitologia aos estágios da vida, às cerimônias, enfim, aos rituais. Nas palavras do mitólogo
(2011, p. 12): “a mitologia tem muito a ver com os estágios da vida, as cerimônias de
iniciação, quando você passa da infância para as responsabilidades do adulto, da condição de
solteiro para a de casado. Todos esses rituais são ritos mitológicos”.
Enfim, ao estalecermos uma relação entre Barthes (2007) e Campbell (2011), acerca
das funções do mito, podemos vislumbrar que, para aquele, o mito é uma armadura que serve
à dominação, já, para este, é um guia que permite a elevação espiritual. Nesse mesmo
raciocínio, é oportuno considerar o que nos diz Freire (2011), pois, segundo ele, “antagonismo
entre as duas concepções, uma, a „bancária‟, que serve à dominação; outra, a
problematizadora, que serve à libertação, toma corpo exatamente aí” (p. 95).
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2.8 O mito e o rito

Os rituais desempenham um papel primordial no sentido de tornar os mitos visíveis,
ou seja, a manutenção dos aspectos míticos está associada à encenação dos rituais. Para
Campbell (2011, p. 192): “Era para isso, também, que servia o ritual. O ritual pode ser
definido como a encenação de um mito. Participar de um ritual é, na verdade, ter a
experiência de uma vida mitológica”. É nesta perspectiva que, para Moura (apud MORAIS,
1988, p. 55):
O mundo mítico é, primordialmente, o mundo da ação. Todas as ações são
verdadeiros ritos, assim como os ritos são verdadeiras ações. Através dos
gestos e atitudes, os ritos realizam o que a ação executa diretamente. As
ações são gestos sagrados, uma vez que elas são realizadas pelas potências
sagradas.

Essas ações, segundo Campbell (2011, p. 147), eram visíveis nos rituais das primitivas
cerimônias de iniciação, já que os rituais tinham sempre uma base mitológica e se
relacionavam à eliminação do ego infantil, quando vinha à tona o adulto, seja menino ou
menina. Ainda segundo o autor, “nas sociedades primitivas, dentes são arrancados, dolorosas
escarificações são feitas, há circuncisões, toda sorte de coisas acontecem, para que você
abdique para sempre do seu corpinho infantil e passe a ser algo inteiramente diferente” (p.
32). Na citação a seguir, Campbell (1997a) retrata tais ações e a relação delas com a
experiência mítica de transformação por meio dos rituais. Neste sentido, ele escreve:
Os chamados ritos (ou rituais) de passagem, que ocupam um lugar tão
proeminente na vida de uma sociedade primitiva (cerimônias de nascimento,
de atribuição de nome, de puberdade, casamento, morte, etc.), têm como
característica a prática de exercícios formais de rompimento normalmente
bastante rigorosos, por meio dos quais a mente é afastada de maneira radical
das atitudes, vínculos e padrões de vida típicos dos estágios que ficou para
trás. Segue-se a esses exercícios um intervalo de isolamento mais ou menos
prolongado, durante o qual são realizados rituais destinados a apresentar, ao
aventureiro da vida, as formas e sentimentos apropriados à sua nova
condição, de maneira que, quando finalmente tiver chegado o momento do
seu retorno ao mundo normal, o iniciado esteja tão bem como se tivesse
renascido (p. 21).

Aqui, percebe-se que a consciência da morte e renascimento surgiu após seu
sentimento ter sido captado, após os rituais inventados, após a criação da mitologia. Na
mesma direção, Moyers (2011, p. 164) afirma que, nas sociedades antigas, os rituais diziam
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para o menino “que a sua hora tinha chegado. Ele sabia quando deixava de ser criança,
quando tinha de pôr de lado as influências dos outros e prosseguir por sua conta”. À guisa de
exemplo, o trecho abaixo ilustra a força desses rituais no processo de amadurecimento dos
indivíduos:
os rituais primitivos de iniciação, que tratavam os indivíduos com plena
crueldade, visavam resolver o problema de fazer indivíduos em processo de
crescimento vencer o primeiro grande limiar de seu desenvolvimento. Esses
ritos comumente incluíam escarificação e certas cirurgias menores. Tais ritos
eram realizados para que as pessoas pudessem compreender que não
possuíam mais o mesmo corpo que possuíam quando crianças. Podiam olhar
para si próprias posteriormente e ver que eram diferentes, que não eram mais
crianças. Essas incisões, marcações com ferro e brasa e cortes visavam
incorporá-las, mente e corpo, num corpo cultural mais amplo, mais
duradouro cuja mitologia explicitativa se tornava a deles próprios. A força
aqui, cumpre observar, reside na sociedade e não na natureza (CAMPBELL
2002, p. 33).

2.9 Os rituais de passagem como instrumento de perpetuação do mito
Nesse mesmo contexto, o cerne da visão de Campbell (2011, p. 88) era que “uma parte
importante do antigo ritual é que ele fazia de você um membro da tribo, um membro da
comunidade, um membro da sociedade”. Já para Eliade (1994, p. 37), além de fazer com que
o indivíduo se torne membro da sociedade, “por ocasião da reatualização dos mitos, a
comunidade inteira é renovada; ela reencontra as suas „fontes‟, revive as suas „origens‟.” Na
citação a seguir, Fabri (apud MORAIS, 1988, p. 32) também apresenta essa ideia de
renovação e perpetuação defendida por Eliade. Conforme este autor, “todos os ritos
celebrados nessas sociedades são a própria condição de perpetuação do mito, pois que, através
deles, o mito ganha vida” (p. 32).
Por sua vez, na visão de Reñones (2002), falar sobre mitos já era algo ambíguo, no
entanto, quando o tema era “ritual tinha um lugar mais tenso ainda”. Para ele, “os rituais são
um meio de transformação poderoso que, em última instância, são profundamente
incontroláveis. Nunca sabemos aonde eles nos levam, só sabemos que, se entramos,
terminamos além do que éramos” (p. 22). Essa incógnita, proposta por Reñones, para
Campbell (1997a) é a função primária da mitologia e dos ritos, conforme se percebe nas
palavras do próprio autor, “a função primária da mitologia e dos ritos sempre foi a de fornecer
os símbolos que levam o espírito humano a avançar, opondo-se àquelas outras fantasias
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humanas constantes que tendem a levá-lo para trás” (p. 21). Aqui, entendo que é pertinente
considerar, no contexto escolar, a visão de Guenther (2011) acerca da relação entre viver e
aprender, e viver para aprender. De acordo com ela
Uma criança aprende, se informa, e se desenvolve em todos os momentos da
vida, e a escola precisa estar alerta para esse fato: na saída de casa, portão de
entrada, recreio, merenda, intervalos, secretaria, banheiros, corredores, e até
a saída final, a cada momento, aprendizagens estão acontecendo, e a
formação da personalidade configurando. Mas a sala de aula é o “local” onde
o objetivo é aprender! Ali a tarefa principal não é alimentar-se, como na hora
da merenda, não é organizar-se como no portão de entrada, nem encerrar o
dia de trabalho, como na saída, e não é recreação e descanso, como o recreio.
O objetivo principal do que se faz em sala de aula é ensinar: é ali que se
ensina e é ali que as aprendizagens devem ser asseguradas, em primeiro
plano (p. 87).

Sobre isso, permito-me afirmar que, ao ignorar esses pequenos rituais, bem como não
atrelar a eles significados que possam contribuir para o desenvolvimento do aluno, a escola
deixa de cumprir o seu verdadeiro papel, que, na concepção dessa mesma autora, é “estimular
e facilitar ao ser humano o seu desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo, em termos de
adequação pessoal, auto-realização e transcendência, como indivíduos e como grupos” (p.
25). Nessa mesma linha, Freire (1996) ratifica a visão de Guenther (2011), pois, para ele,
“ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua própria produção
ou a sua construção” (p. 47).

Oportuno destacar que essa “alfabetização” precisa ser

incorporada à rotina escolar destes alunos, uma vez que, de acordo com os PCN‟s (Parâmetros
Curriculares Nacionais), no desenvolvimento dos temas transversais, é necessária uma
mudança de atitude. Concernente a tal valoração, este basilar documento educacional justifica
que:
Os alunos podem ter nota 10 nas provas, mas, ainda assim, jogar lixo na rua,
pescar peixes-fêmeas prontas para reproduzir, atear fogo no mato
indiscriminadamente, ou realizar outro tipo de ação danosa, seja por não
perceberem a extensão dessas ações ou por não se sentirem responsáveis
pelo mundo em que vivem (BRASIL, 1997, p. 169).

É crucial, a partir dessa nova roupagem, entender que a escola desvincula-se dos
aspectos puramente mecânicos e pragmáticos e se encaminha na perspectiva de se
comprometer com a formação integral do aluno, inserindo-o numa dinâmica maior e mais
coerente com o efetivo papel da escola. Ainda, conforme esse mesmo documento, “a grande
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tarefa da escola é proporcionar um ambiente escolar saudável e coerente com aquilo que ela
pretende que seus alunos apreendam, para que possa, de fato, contribuir para a formação da
identidade como cidadãos conscientes” (BRASIL, 1997, p. 21).
Mantendo a mesma linha de pensamento, de acordo com Campbell (1997a), a função
do ritual e do mito consiste em possibilitar e, por conseguinte, em facilitar, “o salto – por
analogia”. Dito de outro modo, “formas e conceitos que a mente e seus sentidos podem
compreender são apresentados e organizados de um modo capaz de sugerir uma verdade ou
uma abertura que se encontram mais além” (p. 255).
Eliade (1986) confirma, nessa mesma analogia, que os rituais iniciatórios preparam o
indivíduo para um novo nascimento. A esse respeito o autor propõe que “a ideia fundamental
é que, para se ter acesso a um modo superior de existência, é preciso repetir a gestação e o
nascimento, que são porém repetidos ritualmente, simbolicamente; em outros termos, as ações
são aqui orientadas para valores do Espírito” (p. 76).
Já para Bourdieu (2000), os ritos de passagem apenas cumprem uma função social,
isto é, a de “separar os iniciados dos não-iniciados”, sendo assim, ele não admite a ideia de
transcendência. Em outras palavras, os ritos apenas são artifícios que forçam o indivíduo a
agir conforme as expectativas sociais da comunidade. Campbell (1997b), em parte, também
enxerga os ritos dessa forma, contudo, a visão desse autor, não é reducionista como a de
Bourdieu; pois ele entende que o “mistério do universo fala através de todos os mitos e ritos,
assim como através do grande esforço do homem para situar sua vida individual em harmonia
com o todo”. Como se pode notar, Campbell (2004) aborda, no excerto abaixo, o poder das
máscaras em algumas comunidades simples e o valor mitológico representado por elas. Em
outras palavras, o ritual das máscaras transcende a função social e é elevado a um plano
sagrado.
Os rituais de iniciação dos rapazes em algumas sociedades muito simples são
extremamente interessantes. Os meninos são criados com medo das
máscaras que os homens usam em seus rituais. As máscaras são os deuses.
São as personificações dos poderes que estruturam a sociedade. Quando o
menino passa a fugir do controle de sua mãe, vêm os homens com suas
máscaras, ou qualquer que seja seu costume, e agarram o menino. Ele pensa
que está sendo levado pelos deuses. É levado para o local reservado aos
homens e, entre outras coisas, recebe uma surra (p. 49).

Nesse contexto, as máscaras não compreendem apenas uma função social, tais como,
superar discórdias, observar as regras da comunidade, manter a ordem ou simplesmente para
fins de entretenimento, embora Campbell (1997b, p. 376) defenda a ideia de que “a função
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máxima de todo mito e ritual, sempre foi, e certamente terá que continuar a ser, inserir o
indivíduo, tanto emocional quanto intelectualmente, na organização local”. A diferença
substancial, na perspectiva de Campbell, reside no fato de ele acreditar que os rituais também
desempenham funções espirituais.

2.10 As funções pedagógicas dos rituais

De acordo Campbell (1997b), as novas estampagens, sugeridas pelos rituais de
passagem, devem acontecer numa determinada idade, pois:
É entre os seis e os doze anos que as crianças em nossa cultura, e
aparentemente na maioria das outras, desenvolvem suas habilidades e
interesses pessoais, julgamentos morais e noções de status. Os fatores
diferenciadores dos vários meios naturais e sociais começam então a
preponderar, a tal ponto que continuar a falar de maneiras comuns de
pensamento e ação parece fora de lugar. No entanto, todas as novas
estampagens estruturadoras, derivadas das cenas locais grandemente
diferenciadas, quer seu impacto seja acidental ou pedagogicamente
sistematizado em rotinas impostas de treinamento, são recebidas nos termos
da mentalidade, não do adulto, mas da criança em crescimento, a qual tem
certas características comuns em todo o mundo (p. 75).

Aqui vale ressaltar, segundo a visão de Campbell (1997b), que “há mitos e ritos certos
para cada estágio da vida”. O autor exemplifica isso (1997b), afirmando que: “um conto de
fadas é o mito para a criança. À medida que envelhece, você precisa de uma mitologia mais
consistente”.
Para cada etapa da vida, há de se ter uma mitologia apropriada e, em cada uma delas,
há de se ter informações que deem sentido à própria existência. O apóstolo Paulo, em sua
Carta aos Coríntios, exortava aquela população para as rupturas, bem como para a forma de
proceder conforme a idade, isto é, a passagem de menino para homem. “Quando eu era
menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino; quando cheguei a
ser homem desisti das coisas próprias de menino” (Bíblia Sagrada, 2002).
Além disso, Campbell (1997a) enfatiza em suas obras que os rituais não tinham a
função de afugentar os fenômenos da natureza ou outras manifestações sociais, pelo contrário,
para ele, os ritos preparam a comunidade para as mudanças que se dariam naturalmente. Neste
sentido, ele escreve:
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Ainda não foram feitos registros de nenhum rito tribal que tente evitar a
chegada do inverno; pelo contrário, todos os ritos preparam a comunidade
para suportar, juntamente com o resto da natureza, a estação de terrível frio.
E, quando chega a primavera, os ritos não têm com alvo compelir a natureza
a produzir de imediato milho, feijão, abóboras para a comunidade
improdutiva; nada disso: os ritos incitam todo povo ao trabalho da estação da
natureza. O prodigioso ciclo do ano, com suas inclemências e períodos de
gozo, é celebrado e delineado, bem como representado, como algo que
prossegue no giro da vida do grupo humano (p. 369).

A peculiaridade desse fenômeno reside no fato de que, segundo Campbell (1997a, p.
369), “os festivais sazonais abrem um horizonte de mais amplo alcance. Como o indivíduo é
um órgão da sociedade, assim também a tribo ou cidade – da mesma maneira que toda
humanidade – é apenas uma fase do poderoso organismo cosmo”. Todavia, para Campbell
(2011, p. 8), os rituais, que antes representavam “uma realidade profunda, virou mera
formalidade. E isso é verdade nos rituais coletivos assim como nos rituais pessoais”. A partir
dessa quebra de valores, na visão do autor, o mundo atual tornou-se desmitologizado. De
acordo com ele, crianças e jovens são os mais afetados, por que a sociedade não lhes ofereceu
rituais, dos quais eles se tornariam membros.
Quando eu era criança, - relembra Campbell (2011) - nós vestíamos calças
curtas, você sabe, calças pelos joelhos. E chegava então o grande momento
em que você vestia calças compridas. Quando é que eles vão saber que já são
homens e precisam abandonar as criancices? (p. 8).

Para o mitólogo, o desmonte dessa arquitetura antiga é uma ameaça aos adolescentes,
pois eles acabam criando os próprios rituais. Muitas vezes, essas práticas tendem para o mal,
visto que lhes faltou preparo para vida como seres sociais. Para Campbell ( 2011, p. 9 ), “os
adolescentes fabricam os mitos por conta própria. Por isso é que temos grafite por toda
cidade. Esses adolescentes têm suas próprias gangues, suas próprias iniciações, sua própria
moralidade”. Ainda de acordo com o autor, “eles estão fazendo o melhor que podem. Mas são
perigosos, porque suas leis não são as mesmas da cidade. Eles não foram iniciados na nossa
sociedade” (p. 9). No mesmo sentido, Moyers (2011, p. 9) afirma: “Há tanta violência na
sociedade, hoje, porque não há mais grandes mitos para ajudar os jovens a se relacionarem
com o mundo, ou comprendê-lo, para além do meramente visível”. Como os jovens, no
entendimento de Campbell, não atribuem um significado maior para esses ritos e mitos, o
resultado é um consumo de mitos de maneira despolitizada. Essa perspectiva encontra apoio
em Barthes (2007), visto que, para ele, “o que permite ao leitor consumir o mito
inocentemente é que não vê nele um sistema semiológico, mas um sistema indutivo: onde não
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há mais do que lum equivalência, ele vê uma espécie de processo causal: o significante e o
significado têm, a seus olhos, relações naturais” (p. 284).
Outro fator que contribui para uma sociedade desmitologizada, segundo Campbell
(2011, p. 3), é o processo mecânico praticado nas escolas. Os estudantes estão acumulando
excessivas informações, mas poucos valores de vida. Conforme Campbell (2011, p. 10): “O
que estamos aprendendo em nossas escolas não é sabedoria de vida. Estamos aprendendo
tecnologias, estamos acumulando informações. Há uma curiosa relutância de parte da
administração escolar em indicar os valores de vida de seus assuntos”. Frente a isso, Pereira
(2011, p. 91) nos diz que “a tecnologia e a ciência caminham a passos largos, cada vez o
homem se mune de maior poder, mas isso não basta. Se desejamos um mundo melhor e mais
humano, é necessária uma educação que se volte para a formação integral da pessoa”.
Todavia, o que acontece, conforme Guenther (2009), nas escolas, é o inverso, pois, segundo
ela,
A escola tem sofrido repetidos ataques, na tentativa de impingir na prática
escolar, métodos chamados “empresariais”, usados na produção de objetos
para auferir lucro. Esse modelo está condenado a falhar nas escolas, e
regularmente falha, porque não é apropriado para lidar com situações de
interações humanas. As pessoas não são parte de uma “maquinaria”
destinada a fazer um “produto”, elas são o “produto” da educação, e
qualquer modelo que se adote tem de ser apropriado a esse fundamento (p.
49).

Atrela-se a isso, o que afirma também essa mesma autora, já que esse método
empresarial, de acordo com ela, não coloca o educando como centro gravitacional do processo
educacional. Nas palavras dessa autora, “o importante não é a pessoa, mas o comportamento,
não é o que ela é, mas o que ela faz, diz, produz, e de que maneira pode ser administrada, para
alcançar o resultado desejado, com maior economia e eficiência possível” (p. 48).
Neste ponto, permita-nos, aqui, complementar as palavras de Campbell e Guenther
com aquelas de Paulo Freire (2011):
O que nos parece indiscutível é que, se pretendemos a libertação dos
homens, não podemos começar por aliená-los ou mantê-los alienados. A
libertação autêntica, que é a humanização em processo, não é uma coisa que
se deposita nos homens. Não é uma palavra a mais, oca, mitificante. É
praxis, que implica ação e a reflexão dos homens sobre o mundo para
transformá-lo (p. 93).
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Esse fenômeno, na visão de Campbell (2011, p. 142), justifica-se devido aos processos
constantes de alterações e mudanças sociais, nas palavras do próprio autor: “a vida hoje é tão
complexa, muda tão rápido, que não há tempo para que qualquer coisa se cristalize, antes de
ser descartada”. Todas essas questões, de certa forma, afinam-se com a percepção de Boff
(2001) sobre a necessidade de reservamos em nossa vida um pouco de espaço para a
espiritualidade, segundo esse mesmo autor, ela vai nos transformando, pois este é o condão da
espiritualidade: produzir uma transformação interior. No entanto, segundo Guenther (2009),
“quando se estuda como age uma pessoa no mundo de hoje, encontra-se evidência de que
essas qualidades teoricamente buscadas pela educação não estão sendo desenvolvidas” (p.
58). Ainda sobre essa mesma linha, segundo essa mesma autora, “não há sinais de que a
educação esteja formando pessoas autônomas, responsáveis, vivendo bem umas com as
outras” (p. 58).

2.11 O mito e o rito no contexto atual

A não construção dos mitos e ritos atualmente deve-se à maneira como tudo se tornou
efêmero e descartável. De fato, é quase impossível digerir, em uma sociedade complexa, tudo
que participa do dia a dia. Para o jovem, tal dificuldade agrava-se, uma vez que muitas outras
necessidades fazem parte da rotina e principalmente do seu imaginário. Dessa forma, perdida
essa função, restam apenas formalidades. Quando, porém, os mitos são encarados como essas
formalidades, faz todo sentido o que diz Barthes (2007), pois, em conformidade com ele, “o
mito não esconde nada e não ostenta nada: ele deforma; o mito não é nem uma mentira nem
uma confissão: é uma inflexão” (p. 282).
Nessa mesma linha, Hopper (2001) observa que as formas dos mitos tornaram-se
frágeis e, como consequência, experimentamos a falência de significados. Eis aqui o problema
proposto por este autor:
O que experimentamos hoje é a falência de uma imagem do mundo e a
quebra dos símbolos que funcionavam dentro dessa imagem. A consciência
contemporânea rejeitou as formas “clássicas” do mito devido principalmente
à visão dualista do mundo e à suscetibilidade e objetivações, literarismos e
fixações que portavam. Em conseqüência, as formas do mito se tornaram
quebradiças, as estruturas se esfarelaram, “os deuses morreram”. Hoje o mito
jaz nos subterrâneos. Perdemos a noção do mito como a “história de um
deus” (p. 115).
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Ao abordar a questão do rito, Segalen (2002), por sua vez, mantém a mesma direção
de Hopper; pois, para ela, a perda do significado dos rituais de passagem se deve ao fato de
faltarem marcas definidas para a transição do jovem para o adulto. Aqui, vale recordar as
palavras da autora:
A razão profunda do desaparecimento desses rituais também diz respeito ao
fato de a idade da juventude não ser mais conquistada de repente, como
outrora. A passagem se estende indefinidamente, sem que seja possível
marcar com clareza um „antes‟ e um „depois‟, uma vez que os momentos de
se adquirir o direito à sexualidade, à independência econômica e residencial
e, mais amplamente, ao estatuto de adulto não coincidem mais (p. 67).

Cabe recordar, no presente contexto, a resposta dada por Campbell (2004), quando
indagado se fazia diferença a perda dos rituais de puberdade. A resposta do autor foi:
Claro! Faz muita diferença que os ritos de puberdade estejam perdidos,
porque sem eles os homens permanecem meninos! Em nossa sociedade, em
vez de seres humanos maduros, temos uma adolescência contínua –
adolescentes com quarenta anos de idade! (p. 58).

Em outras palavras, uma pessoa está ligada ao seu papel de adulto pela identificação
com o mito – para Campbell (1997b, p. 103) – “participando de fato, fisicamente, ela mesma,
de uma manifestação de formas mitológicas visivelmente supridas pelos papéis e padrões do
rito, e o rito, por extensão, sustentando a estrutura da sociedade”. Sendo assim, para Mary
Douglas (1991, p. 80), não é "exagero dizer que o ritual é mais para a sociedade do que as
palavras são para o pensamento”.
Mesmo sendo atribuído esse valor para os mitos e ritos, é notório que a nova geração,
naturalmente, não consiga se adaptar aos antigos mitos. Com isso, é preciso que tanto os ritos
como os mitos estejam em plena sincronia com a realidade dela, visto que tudo isso reflete na
realidade social ou pessoal. Para Campbell (2011, p. 13): “Os modelos têm de ser adaptados
ao tempo que você está vivendo; acontece que o nosso tempo mudou tão depressa que o que
era aceitável há cinquenta anos não o é mais”. A esse respeito, principalmente no contexto
desta pesquisa, a resposta para tais mudanças pode ser encontrada em Freire (2011), já que
para esse educador,
Nosso papel não é falar ao povo sobre a nossa visão do mundo, ou tentar
impô-la a ele, mas dialogar com ele sobre a sua e a nossa. Temos de estar
convencidos de que a sua visão do mundo, que se manifesta nas várias
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formas de sua ação, reflete a sua situação no mundo, em que se constitui (p.
120).

Para Campbell (2011), esse processo não se concretiza, uma vez que “os rituais, que
antes diziam respeito a uma realidade interior, hoje não passam de formalidade” (p. 89). Nesta
mesma página, ele afirma a necessidade de se manterem vivos os rituais; embora reconheça
que “tão cedo não poderemos ter uma mitologia. As coisas estão mudando rápido demais para
chegarem a ser mitologizadas”. Para Guenther (2009), outro fator contribui decisivamente
para que as formalidades e manutenção do sistema maior se imponham: “o importante não é a
pessoa, mas o comportamento, não é o que ela é, mas o que ela faz, diz, produz, e de que
maneira pode ser „administrada‟, para alcançar o „resultado desejado‟, com maior economia e
„eficiência‟ possível” (p. 48). Para esses autores, há uma força externa que distancia o ser
humano da sua essência, assim como há uma imperiosidade de “valores” externos ao
indivíduo que não permite que ele possa desenvolver-se com autonomia e atribuir significados
para a própria vida.
Aqui, vale reforçar que, desde as primeiras comunidades humanas, os mitos e os ritos
fazem parte do imaginário coletivo e atribuíram significados para a existência humana frente
às incompreensões e aos anseios de transcendência. De fato, os mitos e os ritos permitiram
que o homem atribuísse um significado para a hostilidade do ambiente, transformasse a
realidade e, primordialmente, que ele pudesse ter uma experiência de vida que tivesse
ressonância no interior do seu ser. “O material do mito – afirma Campbell (1997a, p.7) - é o
material da nossa vida, do nosso corpo, do nosso ambiente”. Essa afirmação traduz a
dimensão dada pelo autor em relação à função e à simbologia do mito na comunidade, nos
processos de socialização e na própria vida, respeitando, sobretudo, a natureza do
conhecimento da época. Nesse aspecto, o mitólogo evidencia o papel dos mitos enquanto
fornecedores de modelos para o comportamento humano, bem como a sua função de integrar
os indivíduos na comunidade. A partir desse pressuposto, cabe à escola, em especial, não
utilizar essa integração como instrumento de dominação, mas, sim, de acordo com Freire
(2011), permitir que o educando possa participar dessa integração como agente que se
posiciona de maneira crítica, repudiando a opressão e almejando a sua própria libertação.
Nesse sentido, os rituais escolares, por exemplo, deveriam propiciar essa integração do
indivíduo com a comunidade escolar, bem como com a comunidade para além dos muros
escolares.

58

Essa integração, encenada no ritual, transcende, entretanto, os aspectos puramente
práticos e assumem a perspectiva espiritual, já que cumpre a função de preparar a comunidade
para as transformações que se dão naturalmente. Nesse sentido, os mitos e os ritos exercem
uma função pedagógica, visto que objetivam preparar o indivíduo para uma vivência
comunitária, assim como elevá-lo a uma experiência espiritual.
Enfim, mesmo diante da carência de mitos e ritos, conforme a perspectiva de
Campbell, bem como da força imperiosa do sistema capitalista, é imprescindível, de acordo
com Guenther (2009), compreender que o objetivo da educação é, em última instância,
desenvolver a pessoa; e o ser humano tem em si capacidade e impulso
natural em direção ao próprio desenvolvimento e auto-realização. Forças
externas podem restringir, dificultar e em certas condições impedir o
desenvolvimento pessoal, mas a capacidade para esse crescimento está ali
presente, e pode ser acionada (p. 151).

Para acionar essa capacidade pessoal, é necessário, conforme adverte Boff (2011),
desenvolver a nossa capacidade de contemplação e dos valores que impregnam o mundo à
nossa volta. Esses valores se representam, na perspectiva desse autor, na vivência da
espiritualidade e no cuidado que dedicamos àquilo que está ao nosso redor.
Antes de concluir este capítulo, vale retomar o propósito maior desta pesquisa, na
intenção de reforçar que existe uma dimensão espiritual, no contexto escolar, que foi preterida
pelo sistema político vigente. Tal escolha comumente inviabiliza que os mitos e ritos possam
conferir sentido às práticas do dia a dia escolar e impõe um processo mecânico, cuja utilidade
é produzir pessoas para obedecer e executar tarefas.
No próximo capítulo, procuro discorrer sobre os procedimentos que adotei, durante a
minha estada no campo, com o intuito de buscar respostas para essas questões levantadas até
aqui. Trata-se de um capítulo cuja finalidade é detalhar os caminhos percorridos a fim de
colher material para uma investigação mais criteriosa, que será objeto do último capítulo.

CAPÍTULO 3
SOBRE COMO NAVEGAR E OS MARES NUNCA DANTES NAVEGADOS

Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovakloff, levou-o para que
descobrisse o mar. Viajaram para o Sul. Ele, o mar, estava do outro lado das
dunas altas, esperando. Quando o menino e o pai enfim alcançaram aquelas
alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente de seus
olhos. E foi tanta a imensidão do mar, e tanto seu fulgor, que o menino ficou
mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo,
gaguejando, pediu ao pai: - Me ajuda a olhar!”
Eduardo Galeano

A partir dos referenciais apresentados, este capítulo discorrerá, mais especificamente,
sobre os métodos que foram utilizados para compreender como a dimensão espiritual se
revela no dia a dia da sala de aula. Antes, porém, peço licença para brevemente descrever
sobre o meu primeiro contato com o campo.
A princípio, senti-me como o menino que precisava de ajuda para tentar compreender
a imensidão do mar. O meu encantamento pelo tema proposto para discussão,
inevitavelmente, deixou-me, muitas vezes, à mercê das ondas, sem saber bem a rota a tomar.
Por outro lado, ancorei-me em alguns teóricos, para não me perder nessa dimensão oceânica,
visto que os objetivos desta pesquisa, se não bem direcionados, poderiam me fazer, como
muitos marinheiros, ficar à deriva. Curiosamente, uma das frases mais significantes para mim
é esta de Sêneca: “se você não sabe para qual porto está navegando, nenhum vento é
favorável".
Aqui, abusando dessas metáforas, vejo-me na mesma situação. Isto é, à luz das teorias
apresentadas neste texto, atrevo-me a olhar para esse imenso mar e tentar compreender um
pouco mais sobre o que se esconde nas vivências de alunos e professores, referente àquilo que
transcende o trabalho mecânico de singrar os oceanos. Nesse mesmo sentido, Caputo (2012,
p. 29) tem semelhante visão; segundo ela, “no começo da pesquisa eu ainda não sabia olhar e
precisava de muita ajuda para ver”. Ao mesmo tempo, essa mesma autora faz uma advertência
com a qual concordo e faço destes princípios os meus princípios. De acordo com Caputo
(2012),
Essa é minha hipótese, minha convicção inicial. O uso que faço dessa
metáfora diz respeito apenas ao seu elemento de identificação. Serve para
avisar honestamente de onde estou partindo. Ao mesmo tempo, me proponho
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a lavar minha hipótese, renová-la, redistribuí-la com cada elemento novo que
for a ela acrescentando ou subtraindo (p. 33).

Enfim, chegou a hora de pôr as velas ao vento. Para navegar rumo ao mar
desconhecido foi fundamental, conforme sugerido por Caputo, estar aberto a renovar e a
redistribuir cada elemento novo que esse imenso mar me foi revelando. Ainda acolhi os
conselhos dessa mesma autora, antes de começar essa viagem.
Tento não separar resultado e processo para não dar conta apenas de um
porquê iniciei a pesquisa e de um o quê encontrei, sem apresentar, ao longo
desse livro, um como ele foi construído e, da mesma forma, um como, ao
construí-lo, venho me transformando junto com ele (p. 25).

Tal ênfase no processo fez muito sentido para mim, afinal, tenho defendido, desde o
começo deste trabalho, que é também um reencontro com a minha história pessoal. Da mesma
forma, faz muito sentido, nesse contexto, o que nos diz Campbell, ou seja, não estivemos
sozinhos nessa aventura. Por outro lado, a sensação, ao entrar nesse mar, é de solidão. Por
exemplo, revendo uma das minhas anotações, apresento o seguinte recorte feito no primeiro
dia de pesquisa. “A minha cabeça não para de funcionar. Será que estou observando
corretamente? O que é importante observar? A minha pesquisa é sobre espiritualidade em sala
de aula, por isso tenho que manter o foco” (Diário de Campo, 07 de maio de 2013). Em outra
circunstância, trago a seguinte questão: “enquanto os alunos fazem a atividade, começo a
observar a sala. Sou marinheiro de primeira viagem, olho tudo e parece que não vejo nada”
(Diário de Campo, 10 de maio de 2013).
Para dar conta dessa tarefa, empreguei a abordagem qualitativa, isto é, recorri à
observação das aulas do Ensino Fundamental, mais precisamente, observei os alunos dos
sextos e dos sétimos anos da escola público-municipal da cidade de Lavras-MG. Aqui, vale
frisar que a escolha dessa escola tem muito a ver com a perspectiva de que ao pesquisar sobre
esse tema acabei por retomar a minha própria vida, afinal, foi nessa instituição de ensino que
aprendi as minhas primeiras letras. Por outro lado, a escolha dos sextos anos e dos sétimos
anos resultou do contexto da pesquisa, uma vez que, a princípio, eu observei todas as aulas do
sextos aos nonos anos. Essa escolha será mais bem detalhada adiante.
Por se tratar de uma investigação dessa natureza, vale considerar o que afirma AlvesMazzotti e Gewandsznajder (1999, p. 147), pois, em conformidade com eles, “as
investigações qualitativas, por sua diversidade e flexibilidade, não admitem regras precisas,
aplicáveis a uma ampla gama de casos”. Além disso, por se tratar de um tema altamente
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abstrato, exige que a investigação se faça de maneira a contemplar todos os detalhes como
importantes. Sobre isso, Bogdan e Bilken (1994) entendem que:
A abordagem da investigação qualitativa exige que o mundo seja examinado
com a ideia de que nada é trivial, que tudo tem potencial para constituir uma
pista que nos permita estabelecer uma compreensão mais esclarecedora do
nosso objeto de estudo. [...] Nada é considerado como um dado adquirido e
nada escapa à avaliação (p. 49).

3.1 – “Várias províncias tem de várias gentes, em ritos e costumes, diferentes”- A
observação

Num primeiro momento, adotei como procedimento metodológico a observação das
aulas do Ensino Fundamental. Essas observações iniciaram no dia 07 de maio de 2013 e
terminaram no dia 12 de julho de 2013. Os dias escolhidos para a pesquisa de campo foram as
terças e as sextas-feiras. Para tal, apoiei-me na Teoria da Atividade, proposta por Ninin
(2010), segundo essa autora, a observação da ação docente é considerada uma atividade de
um sistema maior que ocorre na escola. Conforme Ninin (2010), a Teoria da Atividade SócioHistórico-Cultural consiste em uma abordagem que:
tem sido elaborada e discutida com o propósito de nos ajudar a entender as
transformações sociais. Focaliza contextos complexos do fazer humano,
enquanto em desenvolvimento, com a finalidade de entender como se dá a
formação da consciência do ser humano e como isso está relacionado ao seu
desenvolvimento e ao desenvolvimento coletivo (p. 26).

Observar esse fazer humano, de acordo com essa mesma autora, não é um
procedimento comum para a maioria dos professores. Ou seja, nas palavras da autora, “é visto
como uma atitude que gera desconforto e constrangimento, ou até mesmo, como uma atitude
coercitiva” (p. 26). Sobre esse desconforto, não raros foram os momentos em que me deparei,
enquanto pesquisador, com essas circunstâncias, conforme se pode notar nestes registros
feitos por mim durante a observação: “eu tenho a sensação de que a minha presença
desconfigura o contexto, principalmente dos professores. Nestas situações, acho que todo
pesquisador gostaria de ter o poder da invisibilidade” (Diário de Campo, 07 de maio de 2013).
Aqui, vale lembrar que, durante a observação, eu fui registrando esses fluxos de consciência.
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Ainda sobre a presença do outro no trabalho de pesquisa, considero muito importante
o que nos diz Amorim (2004), uma vez que é justamente assim que me senti ao iniciar a
observação do contexto de sala de aula. Segundo essa autora:
todo trabalho de pesquisa seria uma tradução do que é estranho para algo de
familiar. [...] a atividade de pesquisa torna-se então uma espécie de exílio
deliberado onde a tentativa é de ser hóspede e anfitrião ao mesmo tempo.
Mas nesse caso, qual a diferença entre pesquisa e viagem? Na verdade o que
queremos propor é a ideia de que o pesquisador pretende ser aquele que
recebe e acolhe o estranho. Abandona seu território, desloca-se em direção
ao país do outro, para construir uma determinada escuta da alteridade, e
poder traduzi-la e transmiti-la (p. 26).

De fato, deslocar-se em direção ao país do outro não é tarefa fácil. A metáfora do
menino, que não conhecia o mar e se vê na iminência de adentrá-lo, torna-se mais
desafiadora, principalmente, a partir do pressuposto que, para além de navegar, é preciso
traduzir e transmitir o que se observou. Os mares nunca dantes navegados, para além do
desafio da empreitada, requerem capacidade de escuta, acolhimento e reflexão. Nessa mesma
linha de entendimento, Ninin (2004, p. 31) afirma que a “observação pode ser entendida como
uma atividade em que o sujeito observador e o sujeito observado constroem significados com
base em suas histórias e nos processos culturalmente construídos relacionados ao fazer
docente”. Curiosamente, durante a minha estada nessa escola, observando esse fazer docente,
pude “enxergar-me” naqueles alunos. Percebi, por exemplo, que a configuração era a mesma
daquela do meu tempo de estudante. Por outras palavras, toda sala tinha a menina mais bonita,
o(a) menino(a) mais falador ou engraçado, o mais bagunceiro e outros. O que pretendo sugerir
é que, mesmo diante a tantas novidades, especialmente do mundo tecnológico, o contexto
escolar alterou muito pouco. Entretanto, essas questões serão mais bem detalhadas no capítulo
seguinte.
3.2 – “Que alegria não pode ser tamanha / Que achar gente vizinha em terra estranha” –
continuando a observação

Passados os primeiros obstáculos, vencidas as primeiras ondas, as águas se mostraram
mais calmas e favoráveis. Afinal, muitos professores eram meus amigos de longa data, bem
com foi nesta escola que fiz o Ensino Fundamental. Com efeito, a partir daí, pude me ater
mais ao foco da minha investigação, isto é, observar como a dimensão espiritual se insere no
contexto de sala de aula e, ainda, nesse primeiro momento, encontrar os sujeitos para a minha
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pesquisa. No fragmento a seguir, descrevo, a partir das minhas anotações, como foi de suma
importância à superação desse primeiro contato, marcado por desconfianças e dúvidas,
principalmente por parte dos professores: “A aula tem um fluxo legal. A professora não para.
De carteira em carteira. Os alunos estão todos envolvidos. Nesse momento, os alunos não se
incomodam com a minha presença. Matemática parece ser interessante para eles” (Diário de
Campo, 24 de maio de 2013). Ao tomar nota, procurei descrever tudo que conseguia captar,
todos os detalhes da rotina escolar, pois, conforme nos orienta Amorim (2004, p. 154), “lá
onde o autor não sabe, é que seu texto é mais dialógico”.
Àquela altura, canalizei minhas atenções para encontrar os sujeitos da minha pesquisa.
Eu já tinha, em virtude do perfil dos professores observados, escolhido três deles cuja
dinâmica em sala de aula me apontava para a pretensão da investigação, a saber, encontrar
professores que apresentassem, na dinâmica de sala de aula, características associadas à
dimensão espiritual referendadas no primeiro capítulo. Todavia, era preciso me ater um pouco
mais a esses três professores, já que poderia ser uma escolha indevida. Concernente a isso,
Monteiro (2004) nos orienta que:
aquilo que acreditamos ser verdade pode não ser. Indubitavelmente, é a
nossa verdade, mas pode não ser a verdade do outro, de um grupo ou de uma
outra cultura. Continuamos na encruzilhada da incerteza, porque não
podemos nem mesmo confiar no que vemos sem que sejamos influenciados
pelo contexto de nossas crenças (p. 123).

Mais tarde, pude compreender com mais precisão os efeitos práticos dessas
advertências propostas pelo autor supracitado. Nesse sentido, cabe trazer um excerto das
minhas anotações, nele eu deixo em aberto a discussão sobre a escolha dos sujeitos da
pesquisa, embora já os tivesse escolhidos. Observe o fragmento: “eu percebo que os alunos
têm um tipo de receio... aqui eu fico com um pouco de dúvida... é uma relação de respeito ou
medo? O que se esconde por trás de toda a dinâmica que envolve as aulas desse(a)
professor(a)”? (Diário de Campo, 13 de maio de 2013). Essas dúvidas são esclarecidas no
terceiro momento da pesquisa, isto é, na entrevista eu busco saber o porquê daquele
comportamento dos alunos.
Depois de observar diversas aulas e turmas, passei a acompanhar apenas três
professores, os quais trabalhavam com os sextos e sétimos anos, logo, restringi as minhas
observações a tais turmas. Oportuno esclarecer que, no primeiro mês (maio), procurei
acompanhar as turmas dos sextos aos nonos anos, bem como todos os professores que
lecionavam nas terças e sextas-feiras para as referidas turmas. Já nos meses de junho e julho,
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observei apenas as aulas dos sextos e sétimos anos, ministradas pelos “professor A”,
“professor B” e “professor C”. Considero importante destacar o peso desse primeiro momento
para o desenrolar da pesquisa. Sem ele, a escolha dos sujeitos, no caso os “professor A”,
“professor B” e “professor C”, bem como os sextos e sétimos anos, poderia ficar
comprometida. Aqui, foram válidos os conselhos de Ninin (2004, p. 66), segundo os quais,
não se devem focalizar apenas “os pontos fracos ou considerados ruins da aula segundo o seu
julgamento, mas fatos concretos que possam ser relevantes para o desenvolvimento de uma
reflexão crítica”. Por outro lado, não é tarefa fácil ser imparcial. A todo momento, as minhas
concepções e valores ficavam ditando as minhas anotações. Notório destacar que observei
essas questões ao reler os relatos de aula. Sobre isso, Amorim (2004, p. 2009) entende que “à
semelhança do que acontece no campo, durante o trabalho de pesquisa, um saber se constrói e
novas descobertas são feitas na e pela gestão e reflexão da relação com o outro”.
Por fim, achar gente vizinha em terra estranha foi, certamente, reconfortante. Vizinha,
cabe frisar, no sentido de crenças, de sonhos, de ideais. Vizinha, na dimensão da pesquisa, ou
seja, da espiritualidade. A isso, dá-se o nome de autenticidade, em outras palavras, a
capacidade de ser autêntico, de agir com espontaneidade e verdade. Acerca dessa capacidade
de ser autêntico, oportuno destacar o que nos diz Guenther (2009):
Antes de um profissional, o professor é uma pessoa. Não uma biblioteca de
referências, um serviçal do ensinar, um disseminador de saberes, mas um ser
humano interagindo como outros seres humanos. Aprender a ensinar não é
uma questão de aprender a fazer alguma coisa, de certa maneira, mas de
aprender a ser professor, isto é, acionar e utilizar sua própria pessoa como
principal instrumento de trabalho. Bons professores não são iguais a outros
bons professores, nem iguais entre si. São autênticos e naturais,
desenvolveram um estilo próprio e pessoal de lecionar, e aprenderam a
utilizar a si próprios de maneira eficiente, sintonizados com os objetivos da
situação na qual estão engajados (p. 62).

Nesse ponto, atrevo-me a fazer algumas considerações sobre a advertência feita pela
autora. Na minha experiência de docente, não raros foram os cursos de capacitação com a
perspectiva de se formarem bons professores. Sempre o mesmo cansativo discurso sobre: tom
de voz, planejamento, respeito, pontualidade, compromisso dentre outros. Isso sempre me
pareceu mecânico, ou pior, instrumento de ameaça, de intimidação, principalmente, se
considerarmos as maçantes reuniões pedagógicas realizadas no início ou no término do ano
letivo. Para mim, de tudo que já escutei ou li, concernente a ser bom professor, nada foi tão
significativo e verdadeiro como a visão da autora do fragmento acima. Sem que me desse
conta , fui, de certa maneira, protagonista de um evento assim. Eu já era professor há alguns
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anos e fiquei amigo de um professor que acabara de ingressar na escola em que eu trabalhava.
Figura extremamente carismática, agradável e solidária, perguntou-me, certa vez, depois de
uma dessas tais reuniões de como ser “bom professor”, o que ele deveria fazer para ser um
bom professor? Lembro-me de ter respondido algo semelhante a isto: se eu fosse seu aluno,
gostaria que você fosse exatamente o que você é. Aqui, é relevante destacar que essas
considerações de Guenther (2009) foram fundamentais para o desenvolvimento do capítulo
próximo.
Nessa mesma linha, para Pereira (2011), “a expressão própria, seja verbal ou não
verbal, exige que haja contato, que haja inteireza. Só quando conseguimos unir pensamento,
sentimento e ação, ela pode se manifestar com toda sua força, sensibilidade e autenticidade”
(p. 111). Doutra parte, deve-se observar, com extremo cuidado, principalmente no processo de
escolhas de sujeitos, a ponderação feita Guenther (2009):
Perceber os outros como colaboradores e companheiros, no panorama geral
da vida, leva a interações diferentes do que acontece quando a percepção
inicial do outro o diferencia como competidor, rival, ou antagonista. Se o
outro é olhado como um colaborador, a aproximação é imediata, unificada
pela sensação de ser “um igual”. Se o outro é visto como um antagonista, ou
competidor, a posição inicial será de distanciamento” (p. 96).

Assim, a primeira parte da minha pesquisa de campo, a observação, foi realizada,
possibilitando a primeira etapa da escolha dos professores. A próxima etapa consistiu na
aplicação de um questionário aos discentes dos sextos e sétimos anos da referida escola, cuja
pretensão foi comparar os dados sinalizados nos questionários e as minhas anotações
referentes ao período em que observei as aulas, de forma a ratificar ou refutar minha escolha
desses três professores.

3.3 – “A muda poesia ali descreve” – Aplicação dos questionários

Num segundo momento, após realizadas as observações em sala de aula, recorri ao
método quantitativo, uma vez que achei por bem apontar dados numéricos, a fim de comparar
com as perspectivas colhidas na análise qualitativa, a saber, o período que estive em campo,
observando a rotina das aulas de tais turmas. Apliquei os questionários em dois dias. No dia
25 de junho, para o sextos anos e no dia 28 de junho, para os sétimos anos. Relevante destacar
que eram quatro sextos anos e quatro sétimos anos. Para a realização desse segundo momento
da pesquisa, de cunho quantitativo, recorri à aplicação de um questionário, destinado aos
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alunos dos sextos e dos sétimos anos da referida escola, cuja intenção era comparar, ou
nortear, as informações colhidas na primeira parte da pesquisa, isto é, as minhas anotações
feitas ao observar as aulas dessas turmas.
Encontrados os sujeitos e atento aos conselhos contidos nos textos referendados, dei
início à segunda parte da pesquisa de campo, a saber, a aplicação dos questionários aos alunos
das referidas séries. Antes, porém, de tratar do método adotado, apresento, como justificativa,
o que nos diz Gatti (2007) acerca da escolha dos instrumentos de pesquisa. De acordo com
ela:
para o pesquisador não existem dogmas, verdades reveladas e absolutas, vale
dizer não há conhecimento absoluto e definitivo. Os conhecimentos são
sempre relativamente sintetizados sob certas condições ou circunstâncias,
dependendo das teorias, dos métodos, das temáticas que o pesquisador
escolhe para trabalhar. Mas, essas sínteses devem ter consistência e
plausibilidade (p. 10).

Ao aplicar os questionários, procurei exatamente dar consistência e plausibilidade para
aquilo que pretendo defender, isto é, compreender como a dimensão espiritual se manifesta no
espaço sala de aula, em que medida o professor pode contribuir para o seu desenvolvimento e
como os mitos e ritos se inserem nessa dimensão. Na sequência, poderia elaborar a entrevista
com os três professores, que seria realizada na próxima etapa, a partir, também, da visão dos
próprios alunos. Esse instrumento facilitou bastante a elaboração e a condução das entrevistas,
visto que muitas questões que serão analisadas no próximo capítulo partiram dos
apontamentos feitos pelos alunos.
Embora de cunho quantitativo, as questões discursivas do questionário trouxeram
elementos qualitativos bastante significativos para a análise dos dados, os quais serão
descritos no capítulo próximo. Por ora, cabe esclarecer o processo de aplicação desse
questionário. Esse instrumento abordou questões acerca de espiritualidade, a princípio de
maneira mais ampla, e depois com perguntas mais específicas sobre espiritualidade no
contexto escolar. Outro aspecto também importante refere-se ao fato de o questionário apontar
para a escolha dos professores que seriam os sujeitos para a entrevista.
Ao escolher esse procedimento, entendi que o ponto de vista do aluno era fundamental
para a interpretação dos dados. Em última análise, é nele que reside o propósito desta
pesquisa. Para responder as minhas hipóteses precisava da comprovação da parte mais
interessada, ou seja, da percepção do educando, da maneira como ele enxerga o conjunto do
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cotidiano escolar. Esse entendimento é também compartilhado por Guenther (2009, p. 182),
ao situar “a posição do aprendiz como centro gravitacional da aprendizagem”.
Para um diagnóstico mais abrangente, foram aplicados 191 questionários, sendo que,
111 para os alunos dos sextos anos e 80 para os alunos dos sétimos anos. Note-se que eram
quatro turmas de sextos anos e quatro turmas dos sétimos anos. Num primeiro momento, os
dados foram computados por série, totalizando oito levantamentos, depois foram aglutinados
em duas esferas, isto é, uma representando a totalidade dos alunos dos sextos anos; outra
representando a totalidade dos alunos dos sétimos anos. Em relação a essa escolha, eu
entendia que não haveria prejuízo para a análise dos dados, visto que eram próximas as
conclusões dos alunos, além do que facilitaria e tornaria mais precisa a apresentação e análise
das informações colhidas.
“A muda poesia ali descreve”. Esse verso dos Lusíadas, obra prima de Luís de
Camões, simboliza o enfoque que se pretendia dar em relação à visão dos alunos sobre
espiritualidade no ambiente escolar. E não há melhor resposta que as deles. Sendo ele a parte
mais interessada, cabe ao educando, antes de tudo, descrever o que pensa e sente sobre o
assunto. Nas respostas destes alunos, a muda poesia se fez, isto é, ao afirmar que “o professor
tem que ser alegre para ensinar”, conforme uma das respostas apontadas no questionário, esse
aluno traz uma infinidade de questões, que somente a concisão dos poemas dá conta.
Dessa forma, foi realizada a segunda parte da pesquisa, a aplicação dos questionários,
a fim de auxiliar e confirmar a escolha dos sujeitos. Vale lembrar que os apontamentos dos
alunos confirmaram a minha escolha feita na primeira etapa. Ao analisar os questionários,
pude constatar que os alunos enxergavam nos três professores escolhidos as mesmas
qualidades que eu havia observado no período em que passei em campo. Em uma das
questões do questionário, eu pedia que os alunos apontassem, conforme a qualidade sugerida,
um ou mais professores cuja característica se associava àquela qualidade apontada no
questionário. Foi expressivo o número de vezes em que o nome dos três professores foi
citado. Com isso, pude ficar mais seguro para realizar a próxima etapa, bem como ratificar a
minha escolha. Na terceira etapa, foi realizada a entrevista com os professores escolhidos na
primeira parte (observação), bem como confirmados na segunda parte (questionários).
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3.4 – “Cantando espalharei por toda parte, /Se a tanto me ajudar o engenho e arte” – A
entrevista

Para a terceira etapa da pesquisa, novamente de caráter qualitativo, entendi que essa
última etapa, só se daria de maneira plena com a realização dos dois procedimentos
anteriores. A finalidade dos métodos anteriores era, sobretudo, apontar os sujeitos da minha
pesquisa. Essa última etapa consistiu em uma entrevista com três professores, cuja escolha foi
feita em função dos objetivos desta pesquisa, bem como da primeira etapa dessa investigação,
ou seja, as minhas constatações, fruto do período em que acompanhei as aulas dos sextos e
dos sétimos anos, e dos resultados apontados nos questionários respondidos por esses mesmos
alunos. Em função da realização das etapas anteriores, observação das aulas e aplicação dos
questionários, foi possível realizar com mais segurança as entrevistas, visto que elas poderiam
apontar elementos relevantes para aquilo que se deseja perscrutar, isto é, compreender como a
dimensão espiritual se manifesta no espaço sala de aula, em que medida o professor pode
contribuir para o seu desenvolvimento e como os mitos e ritos se inserem nessa dimensão.
Passados os perigos do mar desconhecido/conhecido, abastecido de informações e
dados, chegou a tão esperada hora. Para mim, o momento de maior expectativa era o da
entrevista. O que estava em jogo, naquele momento, era definitivo. Fácil compreender, pois,
até aqui, os resultados obtidos por meio das observações e dos questionários mostraram-se
favoráveis. Faltava, portanto, esta última etapa. Para a realização dessa tarefa, apoiei-me nas
observações, feitas na primeira parte da pesquisa de campo, e nos dados dos questionários.
Organizei uma entrevista semiestruturada cuja execução manteve-se muito próxima à
elaborada. O dia escolhido para a realização da entrevista foi dia 12 de julho de 2013, realizeia na própria escola e no mesmo dia para os três professores. Aspecto importante a ser
destacado refere-se à leitura do relato de aula, antes de iniciar a entrevista. Adotei essa
estratégia em função da curiosidade dos professores e alunos acerca das minhas anotações.
Afinal, eles não sabiam do conteúdo das minhas observações, embora soubessem do teor da
pesquisa. Depois de realizada a entrevista, concluí que essa estratégia foi imprescindível para
o fluxo das entrevistas, já que os professores sentiram-se mais seguros e tranquilos para
discorrerem sobre o tema. Aqui, apresento um fragmento desses relatos, o qual foi lido para o
professor no começo da entrevista.
... Nessa hora, a professora pegou o lápis e fez a atividade, explicando para
um aluno. Fez a mesma coisa com vários deles. Vejo que todos estão
concentrados na atividade. Ela é requisitada o tempo todo. [...] os alunos
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estão todos envolvidos. Ela passa olhando e observando os equívocos. Nesse
momento, eles não se incomodam com a minha presença. Matemática parece
ser interessante para eles. [...] alguns alunos estão com a mão na cabeça, em
posição de profunda reflexão, absorvidos que estão pela atividade. A
professora não para: apaga, ensina, confirma, parabeniza (Entrevista, 12 de
julho de 2013).

Esses relatos de aula não apenas auxiliaram na condução das entrevistas, como
também dissiparam possíveis dúvidas acerca da minha presença na escola. Com efeito,
consegui um bom material para análise. Cabe destacar também que foram elaboradas três
entrevistas semiestruturadas. Como eram sujeitos diferentes e foram utilizados os dados
colhidos na observação e nos questionários para montar as entrevistas, era natural que as
perguntas se espelhassem nos dados colhidos anteriormente e no perfil do professor.
Cheguei ao porto, o mar se mostrou calmo, sem procelas, sem pélagos. Agora é hora
de baixar as velas e começar o árduo trabalho de rever os mares navegados. Trazer à luz essas
informações requer muito esforço e dedicação. Para Camões, era engenho e arte. Espero,
contudo, ter ciência para uma leitura adequada das riquezas conquistadas ao longo desta
travessia. Por fim, o menino consegue enxergar com um pouco mais de clareza e, agora, já
ousa soltar a mão do pai.

CAPÍTULO 4
“O SERTÃO ESTÁ EM TODA PARTE”

No mar tanta tormenta e tanto dano
Tantas
vezes
a
morte
apercebida;
Na terra tanta guerra, tanto engano,
Tanta
necessidade
aborrecida!
Onde pode acolher-se um fraco humano,
Onde
terá
segura
a
curta
vida
Que não se arme e indigne o Céu sereno
Contra um bicho da terra tão pequeno?
Luís Vaz de Camões (1980, p. 126)

No capítulo anterior, recorri à obra-prima de Luís de Camões para descrever
metaforicamente a direção que tomei para colher os dados no período em que estive
realizando a pesquisa de campo. A epígrafe acima ainda é da referida obra, todavia, ela foi
utilizada apenas para sugerir a passagem do mar (pesquisa de campo) para a terra (análise dos
dados). Na perspectiva que, em ambos, o ser humano não está seguro, por outra, falta ao
homem um lugar seguro onde esconder-se. Ao propor tal mudança espacial, que foi utilizada
como recurso estilístico, pretendia, sobretudo, trazer a maneira como me via diante do
alumbramento e da grandeza do oceano, no caso, pesquisa de campo, e, agora, frente à frieza
dos dados e da solidão do trabalho de analisá-los. Para dar conta dessa proposta, embrenheime pelo sertão de Guimarães Rosa, por saber que, conforme narrado por esse autor (2001),
“esses gerais são sem tamanho. Enfim cada um o que quer aprova, o senhor sabe: pão ou pães,
é questão de opiniães... O sertão está em toda parte” (p. 24). Por estar em toda parte, propus,
ao longo deste capítulo, uma analogia entre escola e o sertão de Rosa, já que, em ambos, a
travessia, muitas vezes, é por terras “brabas” e as veredas não são ainda bem conhecidas.
Ademais, na pesquisa de campo, a presença do outro é física, palpável, já na análise dos
dados, não há a presença física do outro, apenas o que se colheu anteriormente. Para Rosa
(2001), “a colheita é comum, mas o capinar é sozinho” (p. 74).
A análise dos dados, presentes neste quarto capítulo, partiu da leitura dos gráficos,
editados com base nos questionários aplicados aos alunos dos sextos e sétimos anos. A partir
das informações dos gráficos, propus uma interpretação deles apoiado nas anotações colhidas
na primeira parte da pesquisa, a observação, e na terceira parte da pesquisa, a entrevista com
os professores. Fundamental frisar que todo esse caminho foi guiado pelos autores que foram
referendados nesta dissertação.
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O gráfico 1, por exemplo, traz informações sobre a visão que os alunos pesquisados
têm acerca da espiritualidade. Para tal, sugeri algumas palavras e pedi que assinalassem as
que, para eles, podiam ser associadas com esse tema. A pretensão foi sondar o conhecimento
que eles tinham do assunto. Na análise desse gráfico, foquei a análise nas duas palavras que
os alunos dos sextos anos mais destacaram, a saber, a alegria e amizade; e procurei resposta
para a postura de indiferença dos sétimos anos, já que a maioria deles respondeu ao
questionário sem qualquer tipo de envolvimento ou comprometimento.
No gráfico, por sua vez, em um contexto mais próximo dos alunos, indago se eles
viam tais qualidades, apontadas no gráfico 1, nos seus professores. A proposta desta vez era
buscar informações que me propiciassem entender como o professor pode contribuir para o
desenvolvimento da espiritualidade em sala de aula. Nessa análise, foi necessário entender a
diferença entre os apontamentos dos alunos dos sétimos anos em relação aos dos sextos anos.
Já os gráficos 3 e 4 são referentes aos sextos e sétimos anos respectivamente, ou seja,
diferentemente dos gráficos 1 e 2, as informações aparecem diferentes. Neles, pedi aos alunos
que preenchessem os espaços com o nome de professor que eles julgassem possuir
determinada qualidade espiritual. As qualidades foram sugeridas previamente, bastava ao
aluno apontar o nome do professor ou professores. O propósito era trazer do geral para o
particular. Isto é, quis buscar dados que pudessem, de fato, ratificar a escolha dos sujeitos da
pesquisa, a partir da percepção dos alunos.
Nos dois últimos gráficos (5 e 6), também referentes aos sextos anos e sétimos anos
respectivamente, busquei colher informações acerca de qual matéria escolar aqueles alunos
mais gostam e menos gostam. Ao propor essa questão, tive como intenção verificar se a
maneira de o professor lidar com os alunos influenciava no modo como estes se sentiam e se
posicionavam frente aos conteúdos. Mais ainda, a proposta era construir um raciocínio,
segundo o qual, o professor que, nas práticas escolares, utiliza as qualidades espirituais, pode
atingir outras esferas da vida do aluno.
Em síntese, a leitura dos gráficos, bem como das entrevistas e dos apontamentos
colhidos na observação, foram conduzidas, principalmente, para compreender como a
dimensão espiritual se manifesta em sala de aula. Para isso, busquei entender como os
professores contribuem (ou inibem) no desenvolvimento de tal dimensão assim como os mitos
e ritos se inserem nesse contexto. Por fim, nas palavras de Guimarães Rosa (2001), “semeei
para trás de mim o bom ensejo, para poder ser de vir a colher, mais para diante, outros assim
tão bons e melhores” (p. 477).
4.1 “Amor vem de amor”
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O professor tem que ser alegre para ensinar. Todos os professores deveriam
brincar.
Aluno sexto ano

No gráfico1 abaixo, embora os sextos e sétimos anos estejam computados juntos, é
necessário analisar, a princípio, os dados separadamente, para, depois, estabelecer uma
relação entre as duas séries pesquisadas. Sendo assim, e como critério para os gráficos
próximos, inicio com os sextos anos. Aqui vale lembrar que os dados, referentes aos sextos
anos, equivalem a quatro turmas, que, em virtude das semelhanças das respostas, pareceu-me
coerente fazer uma leitura do conjunto dessas turmas. Para tanto, propus uma analogia entre
(1) os apontamentos dos alunos, através dos questionários, representados nas figuras abaixo,
(2) as minhas observações, fruto do período em que estive acompanhando as aulas dessas
turmas e (3) as entrevistas realizadas com os professores. Necessário esclarecer que, apesar de
ter entrevistado três professores, apenas dois serão contemplados para análise dos sextos anos,
visto que um deles leciona apenas para os sétimos anos.

Quais das palavras abaixo estão associadas à espiritualidade para você?
dedicação
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Gráfico 1 - Quais das palavras abaixo estão associadas à espiritualidade para você?

Antes de começar a análise dos dados apresentados nesse gráfico, considero relevante
destacar que, durante a aplicação dos questionários, pude observar que a maioria dos alunos
não respondeu aos questionários respeitando a ordem de comando, isto é, a pergunta sugerida,
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conforme se pode ver na primeira questão: “quais das palavras abaixo estão associadas à
espiritualidade para você”? Por outro lado, ficou latente, no meu entendimento, que as
respostas dadas por esses alunos vinculavam-se à maneira como eles viam os seus
professores. Principalmente, se considerarmos que a pergunta seguinte atrelava espiritualidade
ao perfil dos professores conforme se pode notar na ordem de comando da pergunta: “você
acha que os seus professores utilizam essas qualidades em sala de aula?” ( ) Sim
( ) raramente

( ) Não

( ) Alguns

Ao olhar para as respostas dos alunos dos sextos anos, pode-se observar que não
houve uma discrepância significativa entre os apontamentos apresentados, que justificasse
uma leitura para compreender os porquês de tais diferenças. Em função disso, julguei mais
adequado analisar as duas qualidades humanas que se sobressaíram na opinião deles. Ao
apontarem “amizade e alegria”, constatei que os alunos dos sextos anos mostraram-se, a um
tempo, coerentes e desejosos. Coerentes porque, nas outras questões do questionário, eles
enfatizaram as duas palavras. A última pergunta, por exemplo, trazia como indagação o
seguinte questionamento: “como vocês gostariam que fossem os seus professores?” Na
maioria das respostas, sobressaíram os adjetivos amigos e alegres. Já “desejosos” porque me
pareceu que, por trás dessas respostas, os alunos deixam evidente como eles gostariam que
fosse a convivência deles com os professores. Concernente a esses apontamentos, importante
destacar o que nos diz Freire (1996), já que, para ele, ensinar exige alegria e esperança, ainda
para ele, “há uma relação entre alegria necessária à atividade educativa e a esperança. A
esperança de que o professor e alunos juntos podemos aprender, ensinar, inquietar-nos,
produzir e juntos igualmente resistir aos obstáculos a nossa alegria” (p. 72).
Para possibilitar a leitura dos dados atrelada ao período de observação e à entrevista,
decidi nomear os professores, atores da pesquisa, como “professor A”, “professor B” e
“professor C”. Importante considerar que não levei em conta o fator gênero para referir-me a
eles. A título de esclarecimento, é oportuno destacar que o “professor A” e o “professor B”
lecionam para o sextos anos e os “professor B” e o “professor C” lecionam para os sétimos
anos.
Durante o período em que observei as aulas, por exemplo, o “professor A”, em
especial, chamou-me a atenção por essa particularidade, isto é, a alegria no exercício da sua
prática docente. Sempre alegre, assoviando, cantarolando e brincando com os alunos, como se
pode notar em uma das suas falas durante a aula:

74

Professor A: Hoje é dia mundial da saúde. Por exemplo, é saudável vestir a
camisa do galo.
Aluno: Isso é doença.
Professor A: Vamos, vamos, hoje é sexta. Amanhã, vou acordar às cinco
horas...
Aluno: Pra que professor?
Professor A: Pra ficar mais tempo à toa (Diário de Campo, 10 de maio de

2013).
Em outra circunstância, pude perceber que a relação desse “professor A” com os
alunos se faz de maneira muito leve, sem o ranço das aulas monótonas ou excessivamente
tediosas. Importante destacar que isso se deu em função da postura alegre e descontraída que
ele adotou durante as suas aulas, como é possível constatar no diálogo abaixo:
Professor A: pronto aí, galera, já copiaram? Vamos copiar aqueles exemplos
que o velhinho colocou no quadro.
Aluno: você não é tão velhinho não, pelo menos não parece.
Professor A: Quem disse isso?
Aluno: eu.
Professor A: Qual é o seu número?
Aluno: 19.
Professor A: vou te dar um 10 (Diário de Campo, 18 de junho de 2013).

É nesse clima que as aulas do professor citado se desenvolvem. Observei que os
alunos se sentiam inteiros, absorvidos pela aula. Essa postura lúdica do professor, conforme
Pereira (2011), “traz o sujeito para o momento presente, dando-lhe a possibilidade de
experimentar-se inteiro no aqui-agora, a vivenciar a plenitude da experiência, a libertar o ego
que deseja controlar tudo – presente, passado, futuro” (p. 77). Interessante que o professor
cria um ambiente lúdico sem precisar utilizar de outros instrumentos, isto é, apenas recorre
aos recursos que os alunos dispõem. Sobre isso, vale destacar a visão de Pereira (2011) acerca
da maneira de se construir um ambiente escolar marcado pela ludicidade:
Uma aula com características lúdicas não precisa ter jogos ou brinquedos,
embora, certamente, será bom tê-los também. O que traz ludicidade para a
sala de aula é muito mais uma “atitude” lúdica do educador e dos educandos.
Assumir essa postura implica sensibilidade, envolvimento, uma mudança
interna e não apenas externa, implica não somente uma mudança cognitiva,
mas, principalmente, uma mudança afetiva (p. 83).

Nessa mesma linha defendida pela autora, apresento este recorte, colhido durante as
minhas observações, concernente à postura de sensibilidade e envolvimento desse mesmo
professor:

75

O professor faz uma leitura com entonação. A leitura é acompanhada com
atenção pelos alunos. O assunto da leitura era sobre um filho que era
mimado. Ele aproveitou para contextualizar. Ele traz coisas do cotidiano, os
alunos se envolvem de maneira completa. A aula é, de fato, muito
interessante. Nesse momento, o professor fala sobre a relação dos
adolescentes e internet. Olho para o rostinho dos alunos, o semblante é de
felicidade. Todos estão felizes. É um estado de plenitude. Ele fala de coisas
da realidade dos meninos. Se os alunos se agitam, ele retoma a aula com
paciência. (Diário de Campo, 17 de maio de 2013).

Ao realizar a entrevista, indaguei esse professor acerca da sua postura em sala. O que
o motivava a agir daquela maneira. A resposta dada por esse professor, como se poderá notar,
é de sensibilidade, de envolvimento, de responsabilidade e de afetividade:
Eu faço propositalmente, não por uma questão de teoria, de pensadores, de
estudiosos. Desde que comecei a dar aula para crianças, eu tenho sempre em
mente que aqui a gente forma cidadãos, você forma homem, pessoas que vão
trabalhar, que serão responsáveis. Depois serão pais, mães, vão coordenar
famílias. Eu penso sempre que tenho que formar pessoas, seres humanos,
cidadãos que vão continuar a construir a nossa cidade e dentro dessa
estrutura eu entro com a língua portuguesa. Eu tento criar um ambiente, uma
situação. Eu fico de ouvido ligado no que eles falam. Se algum aluno fala:
você viu ontem o filme tal? Eu respondo: Vi. E retorno a pergunta: O que
você achou do filme?
Outro exemplo: Aluno: Meu amigo foi encontrado morto.
Professor: eu ouvi falar. O que você achou disso?
Eu fico ligado no que eles estão falando, porque é a minha oportunidade de
falar do hoje, dos problemas que nos envolvem e diante disso a gente vai
tirando aprendizado (Entrevista, 12 de julho de 2013).

Aqui, imperioso discutir, na perspectiva de Boff (2001), e, principalmente em relação
ao objetivo maior desta pesquisa, que não devemos esquecer que os portadores permanentes
da espiritualidade são as pessoas consideradas comuns, que vivem a retidão da vida e o
sentido da solidariedade. Considero importante destacar que observei nas atitudes desse
professor um comprometimento com o outro e uma postura de cuidado. Da mesma forma,
pude constatar que tal comportamento se afina com o que nos diz Boff (2011), pois, de acordo
com esse autor, “cuidar é mais que um ato; é uma atitude. Portanto, abrange mais que um
momento de atenção, de zelo e de desvelo. Representa uma atitude de ocupação, preocupação,
de responsabilização e de envolvimento afetivo com o outro” (p. 33). Tal envolvimento
mostrou-se muito nítido, durante a entrevista, como se pode notar nas palavras do “professor
A”:
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Eu adotei uma postura mais solta, mais alegre. Eu chego cantando, eles
sabem que sou eu que estou chegando, eu canto no meio da aula, eles
começam a rir. Isso descontrai. Eles sabem que tem alguém ali que gosta
deles, não tem um professor, tem uma pessoa. Isso me abre portas
interessantes, eu tiro a guarda deles, eu desmonto a resistência deles
(Entrevista, 12 de julho de 2013).

Oportuno frisar, conforme Campbell (2011), que “uma pessoa vitalista sempre traz
uma influência vitalizadora, não tenha dúvidas a respeito disso. O mundo sem espírito é uma
terra devastada” (p. 158). Nesse mesmo contexto da fala do “professor A” e de Campbell, é
fundamental considerar a advertência de Guenther (2011), já que, segundo essa autora:
Aprende-se relativamente pouco com pessoas que não são importantes para
nós, mesmo que sejam nossos pais, professores ou orientadores. Somente
pessoas definidas como significantes têm influência sobre o
desenvolvimento do auto-conceito, através das interações vividas, não pelo
que é dito, falado ou explicado, mas a partir das experiências que ocorrem no
mundo privado de cada um (p. 79).

O que percebi, referente a essa importância, é que o “professor A” exerce um papel
muito importante na vida desses alunos, não somente no espaço escolar. Essa relação se
constrói, como pude notar, com leveza e com naturalidade. Outro fator decisivo é que essa
relação professor/aluno é permeada pelo riso, pela alegria de estarem juntos e de construírem
juntos. Aqui, vale a lição de Bakhtin (2011), pois para ele, “tudo autenticamente grande deve
incorporar o elemento riso. Caso contrário, torna-se ameaçador, terrificante ou empolado;
quando menos, limitado. O riso abre cancelas, torna o caminho livre” (p. 370).
Diferentemente da atitude de empatia adotada por esse professor, chamou-me a
atenção à postura de outro (a) professor (a), durante o período em que observei a aula de todos
os professores do sexto ano, visto que, conforme as minhas anotações, “a professora saiu e
não se despediu dos alunos, bem como não os cumprimentou quando chegou. Durante a aula,
boa parte do tempo ficou sentada, ocupando-se com outra atividade”. Todavia, de acordo com
Boff (2011), “a cordialidade supõe a capacidade de sentir o coração do outro. A pessoa
cordial ausculta, cola o ouvido à realidade, presta atenção e põe cuidado em todas as coisas”
(p. 122). Guenther (2009) aprofunda o que nos diz Boff, uma vez que, para ela, “não é
suficiente dizer a uma pessoa que ela é digna de ser amada para ela sentir-se „amável‟; para
isso é necessário receber amor de alguém, e que seja alguém importante para ela” (p. 80). A
partir da visão da autora, é possível perceber em que medida se dá a relação dos alunos com
os professores citados. Enquanto um põe cuidado em todas as coisas, o outro cumpre apenas
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uma obrigação. Naturalmente, a maneira como os alunos reagem durante as aulas reflete essa
conduta de cuidado ou a falta dela. Para Boff (2001), a espiritualidade está diretamente
relacionada com essas qualidades do espírito humano, tais como, o amor, o cuidado, a alegria
e a felicidade. Portanto, ao adotar semelhante atitude, entendo que o “professor A” propicia
com que a dimensão espiritual se manifeste em sala de aula. Sobre isso, durante a entrevista,
eu pedi que esse professor desse uma definição para espiritualidade. Curioso, é que a resposta
dada por ele afinou-se com a perspectiva adotada por Boff (2001), bem como o proposto por
essa pesquisa, conforme se pode notar no excerto:
Entrevistador: Se eu te pedisse uma definição de espiritualidade, como
você definiria?
Professor A: Essência do ser humano, pois é através dela que podemos
enxergar no ser humano coisas boas, é a essência da bondade, essência da
amizade. Muita gente tem isso escondido, não sabe como expor, então eu
vejo que é através da espiritualidade que você consegue retirar essas coisas
boas do ser humano. Essas crianças não tem isso em casa, existe ausência
muito grande dessas pessoas que eles gostam e o professor tem que tirar isso
deles.
Entrevistador: Para ser uma pessoa espiritualizada, o que você acha que
uma pessoa precisa ter, ou precisa ser?
Professor A: Precisa ser compreendido, é ter paz espírito, é se despir de
coisas superficiais e ser verdadeiro.
Entrevistador: E um professor espiritualizado, o que ele precisa ter, como
ele deve ser?
Professor A: ele não pode ser só professor. Para falar a verdade, o que a
gente menos faz aqui é dar aula. A nossa clientela é uma clientela muito
complicada de lidar, logo, é fundamental vir para cá sabendo da necessidade
de oferecer outras coisas além de conteúdo. Assim, você consegue trabalhar
melhor, eu me sinto bem em sala de aula, percebo que significo algo para
eles. Os alunos gostam de mim, justamente porque eu tento falar de coisas
simples, coisas de humildade, de amizade, presença, carinho, atenção,
educação. Eu sinto que posso fazer algo por eles (Entrevista, 12 de julho

de 2013).
Essa atitude do “professor A” pode, conforme Campbell (2011), abrir possibilidades
de aproximação e de vida, conforme se pode notar no fragmento abaixo.
Quando você toca em alguma coisa que realmente desperta a reação do
aluno, você pode ver que os seus olhos se abrem e a postura física muda.
Uma possibilidade de vida se abriu ali. Tudo o que você pode dizer a você
mesmo é: espero que essa criança se apegue a isso. Eles talvez consigam,
talvez não, mas, quando conseguem, encontram a vida exatamente ali, na
sala, ao seu lado (p. 126).
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Essas definições dadas pelo “professor A” e o entendimento de Campbell
(2011) representam, no contexto escolar, a possibilidade de se atribuir ao exercício docente
uma dimensão espiritual e, principalmente, a importância dessa dimensão no cotidiano dos
alunos, ainda mais se levarmos em conta estas indagações de Guenther (2009): “como pode
uma pessoa, criança ou adulta, sentir-se querida, a não ser que alguém a queira bem, sentir-se
amada a não ser que alguém a ame, ou sentir-se capaz, a não ser que experimente sucesso?”
(p.133).
Doutra parte, é importante destacar que o “professor B”, em relação às duas
qualidades humanas analisadas, não é referência tão incisiva para os alunos. Isso pude
confirmar durante as aulas que observei, através das respostas dos alunos e na entrevista.
Sobre essa particularidade, entendo que é preciso discutir um pouco mais. Entretanto, isso se
dará a partir da análise dos gráficos próximos. Por outro lado, a escolha desse “professor B”
não foi fortuita, uma vez que pude observar o comprometimento dele como os alunos e
cuidado que ele tinha em preparar as aulas e associá-las ao cotidiano dos estudantes.
Concernente ao perfil desse “professor B”, oportuno apresentar um fragmento da entrevista no
qual esses traços ficam evidentes.
Professor tem que ter comprometimento com o que faz. Nós trabalhamos
com educação, não estamos vendendo um produto, lidamos com pessoas,
lidamos com crianças, principalmente com adolescentes, com a fase mais
difícil da formação deles, então, é fundamental entender isso (Diário de
Campo, 21 de maio de 2013).

Nessa mesma linha, pude constatar, ao observar as aulas do “professor B”, que ele se
esforçava para aproximar o conteúdo ministrado ao cotidiano dos alunos. Em geral, isso
possibilitava um entendimento maior do conteúdo, bem como fazia com que os alunos
olhassem para a própria realidade. O relato abaixo, resultado dos apontamentos colhidos em
uma dessas aulas, evidencia essa postura do “professor B”:
Os alunos acompanham com atenção a aula. A professora indaga se eles se
lembram quando discutiram sobre o número de filhos de seus avôs e pais.
Durante essa discussão, uma aluna relata o caso de uma menina que estava
brincando em uma árvore, quando o pai dela apresentou o seu futuro noivo.
(a professora estava analisando com os alunos o gráfico que tratava do
número de filhos em relação à passagem do tempo). Agora ela contextualiza
essa realidade em relação aos países. Exemplificou a Alemanha. Nesse caso,
ela disse que na Alemanha existe uma politica de incentivo a ter mais filhos.
Aluna: Credo.
Professor B: Mas não é tanto como antigamente.
Aluno: a professora, por exemplo, não teve filhos.
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Aluno: É verdade, professora, que a expectativa de vida da África é a menor
do mundo?
Professor B: Se eu morasse lá, provavelmente não estaria viva.
Aluno: Coitada (Diário de Campo, 07 de junho de 2013).

É importante salientar que o perfil do “professor B” é bem diverso do “professor A”,
sobretudo no que diz respeito às qualidades analisadas até aqui, ou seja, a alegria e a amizade.
Contudo, o “professor B”, através de outras características pessoais, consegue aproximar-se
dos alunos e construir um ambiente acolhedor e marcado pelo compromisso e pelo cuidado
com os alunos. No que tange a essa questão, considero importante destacar o que afirma
Guenther (2009) sobre a relevância de se reconhecer e valorizar as individualidades pessoais
no ambiente escolar.
Se bons professores são únicos, como indivíduos, então a escola precisa
valorizar e encorajar diferenças e individualidades nas pessoas que ali
trabalham. Ensinar é um evento altamente pessoal, e escolas que levam os
professores a seguirem os mesmos objetivos, mesmos programas, cursos e
atividades, a agir de formas semelhantes em qualquer circunstância, correm
risco de induzir mediocridade generalizada entre os profissionais. Em uma
boa escola as diferenças entre as pessoas são valorizadas, porque a partir das
diferenças entre os professores surgem melhores situações de aprendizagem
diferenciada para os alunos (p. 62).

As observações e dados apresentados até aqui, vale recordar, referem-se aos alunos
dos sextos anos. Antes, porém, de iniciar a análise dos dados apontados pelos alunos dos
sétimos anos, faz-se necessário renovar que o “professor A” não leciona para essas turmas
(sétimos anos), embora tenha lecionado no ano anterior. Saber isso é importante, já que os
alunos dos sétimos anos referem-se a esse professor em diversos momentos do questionário,
mesmo não sendo mais professor deles. No entanto, quando a análise se destinar aos alunos
dos sétimos anos, o “professor B” e o “professor C” serão os sujeitos da pesquisa, juntamente
com os referidos alunos.
Ao aplicar os questionários para os sétimos anos, intrigou-me o fato dos alunos não
darem tanta importância em respondê-lo, isto é, muitos alunos marcaram de qualquer jeito,
pior ainda, alguns alunos utilizavam o questionário para se “vingar” de algum(s) professor(s).
Essas questões ficaram mais gritantes, pois eu havia aplicado os mesmos questionários aos
alunos dos sextos anos, os quais demonstraram comportamento bem diferente. Essa diferença
de atitude talvez seja reflexo do que já foi mencionado no início desse capítulo, a saber, os
alunos associaram a primeira pergunta do questionário ao perfil dos professores, portanto, isso
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pode explicar a hipótese de rebeldia ou “suposta vingança” de alguns alunos. A título de
exemplo, gostaria de apresentar um recorte de uma aula que observei no sétimo ano, em que o
professor não se propõe, diferentemente dos professores pesquisados, a uma atitude de
cuidado e de afetividade.
A professora chegou, trouxe o material e sentou-se. Um aluno em tom
provocativo disse: Bom dia fessora. A professora perguntou quem havia
faltado, os alunos responderam. Como haviam faltado muitos alunos, a
professora disse a eles que esperava que a turma não desse trabalho. Pediu
que os alunos abrissem o livro à página 180 e respondessem às questões
dessa página. Os alunos pediram para resolver os exercícios em dupla. A
professora não permitiu. Alguns alunos alegaram que não tinham trazido os
livros. Ela respondeu que da próxima vez os exercícios valeriam nota. O
envolvimento dos alunos é mais disperso. Enquanto isso, a professora
continua sentada. Cuidando de alguma coisa que me parece não ter muito a
ver com a ocupação dos meninos (Diário de Campo, 17 de maio de 2013).

Por outro lado, o “professor C” desenvolve, quase sempre, as atividades em dupla,
cuidando para que os alunos não apenas assimilem a matéria como também ajudem o
parceiro. Durante a entrevista, pude, além das minhas observações, constatar, através da
narrativa do “professor C”, um outro aspecto que me havia escapado na observação, conforme
transcrito abaixo:
Algumas vezes, eu modifico a dupla, porque um ajudando o outro é muito
bom. Ajuda porque têm uns que sabem um pouco mais, que têm mais
facilidade. Muitas vezes, tem aluno que fala que não vai sentar-se mais com
fulano, “o fulano não faz nada”. Aí eu dou uma mexida na turma inteira para
o tal aluno não perceber que ele está sendo rejeitado (Entrevista, 12 de julho
de 2013).

Essa preocupação do “professor C” também se mostrava nos momentos em que os
alunos estavam trabalhando sozinhos, visto que ele passava nas duplas e as auxilia naquilo
que era preciso. Essa postura de inclusão adotada por esse professor, na perspectiva de Ávila e
Sefton (2008), pode ser, de acordo com o recorte abaixo, melhor compreendida.
Uma proposta de inclusão estabelece a cooperação entre os envolvidos, em
um contexto de desafios e curiosidades. O trabalho em grupo, entendido
como um trabalho coletivo, deve ser orientado pela professora. Não basta
apresentar a tarefa, definir tempo e esperar que haja iniciativa nos grupos no
que se refere à distribuição das tarefas internas e à organização de suas
ações. Ocorre, muitas vezes, que apenas um ou dois alunos “fazem” pelo
grupo. Pensar um número satisfatório de alunos para comporem os grupos e,
inclusive, considerar a escolha dos membros dos grupos são ações que
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cabem à professora como forma de iniciar seus alunos na experiência e
convivência de trabalhar em grupo (p. 29).

Nesse mesmo contexto, o recorte que se segue é um exemplo da postura de
comprometimento desse professor.
A professora dá assistência para um aluno que está próximo. Pega o seu lápis
e ensina com paciência, pede para ver os outros exercícios e diz para ele que
ele está errando a mesma coisa em todos. Olho para o aluno. Ele retoma os
exercícios e, como se entendesse a explicação, corrige pacienciosamente os
exercícios. Fico feliz com o que vejo. (Diário de Campo, 11 de junho de
2013).

O “professor C” não é de muita conversa. Entretanto, pude observar que esse é uma
característica dele. Na perspectiva de Guenther (2009), isso tem a ver com autenticidade. O
“professor A”, por exemplo, é o tempo todo alegre, brincalhão. Procurei atentar-me muito
para isso, principalmente durante a hora do intervalo e os professores se reuniam para o café.
O “professor C”, por exemplo, sempre mais reservado, enquanto o “professor A” se mostrava
mais falador e irreverente. Por outro lado, alguns professores que se divertiam e se mostravam
alegres durante o intervalo, bastava dar o sinal para voltar para sala de aula para manifestarem
tristeza e tédio. O mais grave, na minha visão, era a maneira como esses professores se
dirigiam aos alunos. O tom amistoso, presente na sala dos professores, manifestava-se em
rispidez e brutalidade em sala de aula. Nesse contexto, fez muito sentido o que narrou o
“professor B” na entrevista, ele me disse que “os professores parecem estar indo para um
campo de batalha e não para uma sala de aula. A gente não sabe a importância que nós temos
na vida desses meninos”. O que me pareceu, tanto nas observações quanto na aplicação dos
questionários para os sétimos anos, é que a relação professor/aluno, na maioria dos casos, fazse, conforme mencionado pelo “professor B”. Acerca dessas hostilidades, faz muito sentido o
que nos diz Pereira (2011), já que, segundo essa autora, “esquecemos, muitas vezes, que a
verdadeira autoridade é conquistada e não imposta. Ela é conquistada pelo respeito que temos
por nossos educandos e que esses têm por nós, pelo comprometimento que assumimos com
nosso trabalho” (p. 88). O “professor C” parece ter consciência disso, como se pode notar na
resposta dada por ele, durante a entrevista.
Entrevistador - O que é um professor espiritualizado para você?
Entrevistado (professor C) - é o professor que enxerga o lado bom do aluno,
do lugar onde trabalha, das pessoas que trabalham junto com ele. É aquele
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que procura transformar tudo que pode em algo bom. (Entrevista, 12 de

julho de 2013).
Conforme os dados do gráfico1, os registros das observações e as entrevistas, foi
possível perceber que, se tomarmos como pressupostos as duas qualidades citadas, a presença
marcante do “professor A” nas turmas de sextos anos foi mais incisiva e, de certa forma,
propiciou um ambiente mais alegre e feliz para os alunos, já que eram mais notórios o riso
fácil e clima de alegria entre eles. Acerca dessas questões, considero relevante destacar o que
nos diz Moraes (1997), pois, de acordo com ela,
Precisamos repensar a escola, o currículo, as metodologias, os ambientes de
aprendizagem, a necessária formação de professores nessa área, de forma a
incluir estratégias que cultivem a imaginação, a atividade criadora na sala de
aula e incentivem a espontaneidade, a iniciativa, o senso de humor, a
curiosidade, o questionamento de si mesmo, criando condições favoráveis
para que eles possam criar um espaço para a fantasia e o jogo imaginário,
para o respeito às diferenças, para a cooperação e o compartilhamento, para
aceitação de si mesmos e dos outros. Enfim, um espaço criativo em que a
criança realmente se sinta mais feliz e alegre, em decorrência de sua
participação em algo criativo, produtivo. Isso demandaria mudanças radicais
na estrutura do atual sistema educacional (p. 166).

Tais mudanças não são empreendimentos fáceis, principalmente, ao considerarmos
que as práticas educacionais são, na realidade, instrumentos para manutenção de um sistema
maior, de acordo com Guenther (2009). Por outro lado, ao nos depararmos com professores
comprometidos, a exemplo dos referenciados nessa pesquisa, fica-se com a esperança de que
essas mudanças radicais são possíveis e necessárias. Aqui, é oportuno considerar o que nos
diz Campbell (2011), já que, para ele, “nem sempre é fácil conseguir. Mas é bom poder contar
com alguém que lhe dê uma pista. Essa é a tarefa do professor, ajudá-lo a encontrar o seu fio
de Ariadne” (p. 160).
A partir do exposto, considero importante destacar a fala do “professor A” sobre a
necessidade de mudanças na realidade da escola em que ele trabalha.
Eu posso até ser mal compreendido, a educação precisa mudar, mas quem
precisa mudar de fato são os professores. A gente tem exemplos aqui mesmo
na escola. Alguns professores vêm realmente para dar aula. Eu fico muito
triste com isso. Têm alunos que não podem nem ver o professor (Entrevista,
12 de julho de 2013).
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Concernente ao “pavor” de alguns alunos, pude também constatar essa resistência
deles em relação a determinados professores. Como eu não mudava de sala entre um horário e
outro, acabei escutando as manifestações de repúdio e até mesmo de agressividade dos alunos
ao se darem conta de que a próxima aula seria de determinado professor ou professores. Ficou
evidente, acerca dessa questão, que enquanto uns professores eram amados, outros eram
rechaçados pelos alunos. O que me pareceu esconder por trás dessas questões pode ser melhor
compreendido na concepção de Pereira (2011)
Creio que na base disso tudo está a visão material do trabalho e,
consequentemente, da moral. O trabalho, no capitalismo, é sério, por isso
houve necessidade de criar uma moral séria, excluindo a ludicidade devido
ao fato de, aparentemente, esta ser destituída de seriedade. Expressões do dia
a dia expressam isso: “acabou a brincadeira”, “aqui não se brinca, trabalhase”, “isso não é brincadeira, é sério”, entre tantas outras que criam essa
pseudo-incompatibilidade entre trabalho e alegria e a descontração se
opusessem à seriedade e à responsabilidade. Na sociedade capitalista, o
lazer, o tempo de não produção, é incompatível com seu princípio de
exploração e alienação (p. 58).

Analisando as expectativas dos alunos e as dos professores, observei a veracidade
dessas questões levantadas pela autora, uma vez que, muitos professores, principalmente os
que despertam “pavor” nos alunos, adotaram uma postura semelhante às mencionadas no
texto acima. Imperioso destacar que essa reprodução da visão material do trabalho distancia o
professor do aluno e o aluno do professor, já que afasta da realidade dos alunos aquilo que
lhes é natural, ou seja, a alegria e a felicidade. Talvez por isso o “professor A” signifique
tanto para esses alunos. Sob esse enfoque, vale acolher os conselhos de Bakhtin (2011),
segundo os quais, “a seriedade amontoa as situações de impasse, o riso se coloca sobre elas,
liberta delas. O riso não coíbe o homem, liberta-o” (p. 370).
A análise do gráfico 1 me permitiu concluir que a dimensão espiritual, conforme
defendida neste texto, manifestou-se no espaço sala de aula por meio, principalmente, da
alegria e da felicidade, bem como por meio do amor e do cuidado, da paciência e tolerância.
Corrobora com essa conclusão um recorte das minhas observações realizado durante uma aula
que acompanhei do “professor B”:
Sinto que a turma está se mostrando mais. A professora insiste, há muita
paciência e tolerância dela, mas os alunos não param. Com muito jeito, a
professora consegue retomar a aula. Interessante que não há gritos nem
ameaças, apenas paciência e tolerância (Diário de Campo, 24 de maio de
2013).
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O que constatei na atitude do “professor B”, que justifica essa dimensão espiritual no
espaço sala de aula, reside no fato de que ele compreende o contexto social daqueles alunos,
bem como conhece a realidade daquela comunidade. Esse conhecimento faz com ele tenha
uma atitude de responsabilidade e afeto com os alunos. Sobre isso, Boff (2011) afirma que
“cuidar é mais que um ato; é uma atitude. Portanto, abrange mais que um momento de
atenção, de zelo e de desvelo. Representa uma atitude de ocupação, preocupação, de
responsabilização e de envolvimento afetivo com o outro” (p. 33). Durante a entrevista,
quando perguntei ao “professor B” “o que era espiritualidade para ele”, obtive a seguinte
resposta: “eu acho que a espiritualidade se mostra na solidariedade, na compaixão. É o
cuidado que a pessoa acaba dispensando a outra”. A resposta dada pelo “professor B”
responde à questão maior desta pesquisa, visto que uma maneira da dimensão espiritual se
manifestar no espaço sala de aula é por meio do cuidado e da tolerância que dispensamos a
outra pessoa, no caso, ao aluno. Freire (2009), acerca da tolerância, entende que sem “ela é
impossível um trabalho pedagógico sério, sem ela é inviável uma experiência democrática
autêntica, sem ela a prática educativa progressiva se desdiz” (p. 63).
Semelhantemente, em diversos momentos, principalmente durante o período em que
observei as aulas do “professor A”, constatei que a dimensão espiritual se dava pelo método
que o professor utilizava para atrair a atenção dos alunos, já que ele procurava aproximar-se,
adentrando no universo deles, transformando a sala de aula em um lugar agradável, onde
imperava a alegria e o deslumbramento. No fragmento abaixo, colhido durante a minha estada
no campo, demonstro como o “professor A” consegue transformar, de maneira simples, a
realidade dura em que se tornaram as nossas salas de aula:
Professor: sexta-feira, hein moçada, o que você vai fazer no final de
semana, fulano?
Aluno: Soltar papagaio. Você sabe soltar papagaio, professor?
Professor: Claro que sei. Na minha época, eu fazia um papagaio que se
chamava chupão.
Aluno: ele tem vareta mole... (risos pela sala toda).
Professor: antigamente, eu pegava esterco no mato, vendia e comprava
linha, folha, buscava bambu. Hoje, vocês compram até as varetas.
Nessa hora, ele compara com o texto da prova, as diferentes brincadeiras e
diz: “fico observando hoje que as crianças não brincam como antigamente”.
Aluno: passam em frente do computador, vídeo-game.
Professor: é característica de cada época. (Diário de Campo, 02 de julho

de 2013).
Momentos como o narrado acima transformavam radicalmente o ambiente, por
exemplo, se os alunos estavam dispersos, sonolentos ou agitados, essas histórias eram
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eficientes para que eles ficassem atentos e envolvidos com o contexto. Essas histórias, de
acordo com Campbell (2011), “são sobre sabedoria de vida” (p. 10). Oportuno, nesse
contexto, descrever um dos momentos mais ricos que acompanhei durante a aula do
“professor A”, realizada na biblioteca da escola:
É uma aula diferente. Vejo os alunos escolhendo os livros, olham o título, a
capa... um comentando com outro. Um aluno pegou um livro para levar para
casa. Agora dois alunos. De repente, o professor diz: “gente, olha que
história interessante.... vocês sabem o que é um pajé”. Começou a leitura. A
história do pajé. À medida que vai lendo, vai contextualizando. “O poder do
pajé era de transformar as pessoas em bicho”. Nesse ponto da leitura, ele
pergunta aos alunos que bicho eles gostariam de se transformar.
Alunos: tigre, jacaré, leão.
Continuou a leitura...os alunos acompanham a leitura do professor com
emoção, olhos arregalados, risos, emoção. Ele mostra o desenho do gavião
voando. O que eu mais gostava na infância eram as histórias que os
professores liam, da mesma forma que o professor faz. O professor aproveita
a lição do texto para contextualizar, para instigar a realidade. Olho para o
lado, percebo que a bibliotecária também estava prestando atenção na
história. Depois, ela disse ao professor que a história tinha servido também
para ela. Depois o professor disse: “tem uma história bacana nesse livro
sobre o boto. Querem que eu leia”. “Sim”, responderam os alunos. (Diário

de Campo, 14 de junho de 2013).
Por outro lado, Campbell (2011) adverte que as escolas não estão mais preocupadas
em ensinar sobre sabedoria de vida, mas, sim, em acumular informações sem importância
para a formação humana dos alunos. Embora o diálogo do professor com os alunos tenha
como tema um assunto aparentemente pouco importante, percebi que para aqueles meninos e
meninas fazia muito sentido, foi uma maneira profícua de entrar no universo deles e falar de
valores, de sabedoria de vida. Boff (2011) entende que “o ser humano precisa refazer essa
experiência espiritual, a fim de recuperar suas raízes e experimentar sua própria identidade”
(p. 78). O “professor A”, ao falar de assuntos do interesse dos alunos e, sobretudo, ser agente
desse universo, isto é, como alguém que também passou pelas mesmas experiências, permitia
que houvesse uma relação de reciprocidade. Com efeito, nas palavras do “professor A”:
Eles se sentem protegidos, sentem que alguém se importa com eles, que
alguém vai dar atenção a eles. Que alguém vai conversar com eles, não
xingar, não fazer com que eles engulam conteúdos. A gente vai ter um bom
papo, um momento agradável, por isso eu brinco muito, canto, assovio. É,
nesse contexto de trazê-los para perto de mim, que entro com a Língua
Portuguesa, de uma maneira bem tranquila. (Entrevista, 12 de julho de

2013).
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A espiritualidade, de acordo com Boff (2001) “é uma dimensão de cada ser humano”
(p. 80), ainda para ele, nessa mesma página, “essa dimensão espiritual que cada um de nós
tem se revela pela capacidade de diálogo consigo mesmo e com o próprio coração, se traduz
pelo amor, pela sensibilidade, pelo cuidado, pela escuta do outro”. Enfim, pude compreender
que a dimensão espiritual se manifesta no espaço sala de aula através dos pequenos e
comprometidos gestos. Manifesta-se na capacidade de escuta e de acolhimento; na
solidariedade e no comprometimento; no cuidado e na alegria com que se desempenha o papel
de educar.
Sob essa mesma perspectiva, percebi que o professor é o principal agente para que a
espiritualidade possa se desenvolver no espaço sala de aula. A transformação somente ocorreu
porque os professores pesquisados se dispuseram a agir com amor, paciência, solidariedade e
cuidado. O que vi foi uma atitude de comprometimento e desvelo pelo papel desempenhado
por eles, enquanto educadores. Entretanto, vi algo a mais, ou seja, observei que existia na
atitude deles um comprometimento com o ser humano e um profundo respeito pela história
daqueles alunos. Nesse ponto, há de se falar com mais veemência da contribuição efetiva
desses professores para transformarem a sala de aula em um ambiente não apenas mecânico,
mas, sobretudo, um espaço para uma vivência espiritual. O fragmento abaixo, extraído da
entrevista com o “professor C”, ilustra o comprometimento desse professor não apenas em
transmitir conteúdo, mas, sobretudo, com o ser humano que está sob os seus cuidados.
Eu acho que cada aluno tem o seu tempo de aprendizado, mas um pouquinho
que você faz, um pouquinho de atenção que você dá, faz o aluno dar um
pouco mais de atenção ao estudo. A gente não tem tanto desenvolvimento
porque existe também a limitação, visto que é só na escola que eles estudam
mesmo. Em casa, não adianta você querer buscar ajuda dos pais. Os pais, a
maioria, além de não terem tempo, falta conhecimento mesmo. É o que a
gente faz aqui mesmo, o que a gente consegue aqui é o que a gente vai ter,
não passa disso. Outra coisa que vejo é que o conteúdo é extenso, só que eu
passo o básico mesmo que eles precisam aprender eu não passo para frente,
só passo para frente, quando vejo que eles aprenderam mesmo. Não adianta
eu passar para o tema seguinte, se a matemática é uma ligação de um
conteúdo com o outro (Entrevista, 12 de julho de 2013).

Atitudes como essas do “professor C” traduzem capacidade de escuta, de cuidado, de
solidariedade, de afeto, de amor. Com efeito, os alunos sentem-se acolhidos e amados,
resultando em um ambiente de aprendizado e tranquilidade. Compreendo que tal postura
contribui para o desenvolvimento espiritual, não apenas dos alunos, bem como do próprio
professor, uma vez que, ao adotar tal método, o professor se compromete não apenas em
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transmitir o conteúdo, mas, sim, procura entender e atender as necessidades do aluno e, com
isso, ele faz do processo ensino-aprendizagem um momento de crescimento pessoal e de
desenvolvimento espiritual, que, nas palavras desse professor, podem ser assim
compreendidas:
Muitas vezes, eu percebo que eu me tornei uma pessoa mais compreensiva e
tolerante. Quando eu paro para analisar a vida e a situação desses meninos,
vejo que preciso fazer alguma coisa, dentro da minha possibilidade para
ajudá-los. Também percebo que, ao me preocupar com eles, isso me
enriquece como ser humano e me faz uma pessoa que procura enxergar o
aluno como um ser que merece atenção e amor. Ser professora me fez ser
uma pessoa mais espiritualizada, mais engajada (Entrevista, 12 de junho de
2013).

No segundo capítulo desta dissertação, apresento uma citação de Campbell (1997a) em
que ele afirma que “sempre que é objeto de uma interpretação que a encara como biografia,
história ou ciência, a poesia presente no mito fenece” (p. 245). Ao propor uma discussão
sobre como os mitos e ritos se inserem na dimensão espiritual da sala de aula, entendo que é
fundamental tomar essa perspectiva de Campbell como ponto de partida. Não sendo assim,
corre-se o risco de não admitir uma leitura flexível e simbólica, conforme discutido no
segundo capítulo.
É de conhecimento que a escola é um ambiente, por natureza, marcado por ritos. Por
exemplo, momento de entrada e saída da escola, filas, atividades cívicas, recreio, chamadas,
troca de horário dos professores, provas, dentre outros. Entretanto, vale considerar a
advertência feita por Guenther (2009, p. 187), pois, segundo ela, a escola precisa ficar atenta a
todos os ritos que acompanham a rotina do aluno, do sair de casa ao voltar para casa. O que
pude perceber é que muitos ritos são automáticos, mecânicos, isto é, não se cria um valor para
eles, não há uma preocupação em atribuir um significado para aquilo que os alunos estão
realizando. Por outro lado, quando se agregam valores e significados aos ritos escolares, os
alunos encontram sentindo para aquilo que estão fazendo e, normalmente, esses momentos
acontecem sem as complicações comuns das atividades em grupo. Nesse sentido, Campbell
(2011, p. 5) afirma que precisamos que a vida tenha significado.
Conforme mencionado acima, a maioria dos ritos escolares faz-se de forma mecânica,
todavia, quando se busca atribuir um significado para eles, transforma-se em momentos muito
ricos e, na perspectiva de Campbell (1997a, p.7), esse material é da nossa vida, do nosso
ambiente, ainda para ele (2011, p. 55), participar de um ritual é ter a experiência de uma vida
mitológica. A esse respeito, apresento um momento, resultado da minha pesquisa de campo,
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que julguei muito expressivo, principalmente se tomarmos como referência as afirmações
supracitadas de Campbell.
Resolvo acompanhar o momento cívico do 7º ano. Há um professor
organizando as bandeiras para serem hasteadas. A supervisora diz aos alunos
para não terem vergonha de ficarem perfilados e com postura. Faz um elogio
sobre o comportamento deles.
Supervisora: “se alguém não sabe cantar, fique em silêncio, olhando com
respeito para as bandeiras”.
O momento cívico é acompanhado pelos funcionários, técnicos e diretores.
Durante a execução do Hino Nacional, todos ficam concentrados e cantando.
Os bonés estão todos sobre a mesa. A segunda parte do Hino é cantada pelos
professores, poucos alunos acompanham. Momento muito rico. Depois, o
hino da cidade é cantado pelos alunos e por todos que ali estão. Trabalho em
escola privada, não tenho lembrança de um momento assim. O terceiro hino
foi o da escola. Acho interessante os alunos cantarem. Depois dos hinos,
uma aluna conduz uma leitura sobre o ato de educar e sobre questões
atinentes à conduta dos alunos. Logo após, a diretora foi convidada para dar
prosseguimento ao momento cívico. A diretora fala aos alunos da sua
trajetória, tanto como aluna, depois professora e agora como diretora.
Durante a fala, ela elogia as especialistas da escola, ressaltando o quanto elas
foram importantes na sua formação pessoal. Nas palavras da diretora: “tudo
que aprendi e coloquei em prática, eu devo a vocês”.
Trata-se de um momento de reconhecimento. Fala da importância do
momento cívico.
Uma especialista agradeceu as homenagens e disse: “dos 30 anos de
profissão, é a primeira vez que tenho o meu trabalho reconhecido, de
maneira tão verdadeira e profunda”. Outra especialista também agradece e
diz: “A gente faz nem para ser punida nem para ser reconhecida, fazemos
por amor e consciência. Mas é importante esse acalanto, esse
reconhecimento. O arroz e o feijão do dia a dia costumam ficar salgados
demais, às vezes, é preciso um tempero diferente”. Verdade que fiquei
impressionado com o momento. (Diário de Campo, 21 de junho de 2013)

Diferentemente da maioria dos ritos escolares, percebi que aquele momento era uma
experiência muito rica na escola. Os alunos ficam atentos e concentrados na realização do
evento e tive a impressão de que era uma atitude espontânea e não resultado apenas de
intimidação pelo fato da diretora estar presente. Mais adiante pude comprovar a força desse
momento cívico realizado pela escola, conforme se pode notar no relato abaixo, colhido na
primeira etapa da pesquisa – a observação.
No pátio, está acontecendo o momento cívico, escuto os Hinos Nacional, da
Cidade e da Escola. A música enche a escola. No momento que tocou o hino
da cidade, uma menina que estava a minha frente disse: “quando escuto essa
música me dá vontade de chorar”. Alguns alunos estão sussurrando a
melodia e concordam com essa menina (Diário de Campo, 17 de junho de
2013).
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Campbell (2004, p. 49) entende que o ritual transcende a função social e é elevado a
um plano sagrado. Aqui, cumpre dizer que foi um dos momentos mais fortes da minha
pesquisa de campo, uma vez que pude perceber a teoria se aplicando, ou seja, a força dos
rituais, quando carregados de significados. Relendo as minhas notas de campo, já distante
daquilo que senti no momento da atividade cívica, pude compreender, ainda mais, a força do
ritual, no espaço escolar, principalmente, quando ele não se restringe aos processos mecânicos
do universo escolar. Semelhantemente, o “professor C” procura um processo ensinoaprendizagem que transcende os aspectos puramente mecânicos dos ritos e mitos escolares.
Durante as suas aulas, ele procura modificar o espaço, troca as carteiras de lugar e pede aos
alunos para se sentarem juntos. A princípio, pode ser tomado como uma atitude trivial, porém,
a justificativa dada pelo professor para tal método me permite concluir que os ritos e mitos,
quando lhes são atribuídos significados, são importantes instrumentos no processo
educacional e, principalmente, inserem-se no contexto da espiritualidade, visto que, conforme
se poderá notar na fala do “professor C”, reflete cuidado, solidariedade, capacidade de escuta
e outros.
Eu gosto de planejar as aulas o tempo inteiro. Eu gosto muito de modificar o
local que eles estão, eles ficam sempre virados para frente, porém na hora de
sentar-se em dupla, eu ficava incomodada com aquela arrastação de carteira
para um lado, para outro, aí ficava uma bagunça na sala, uns para um lado,
outros para outro lado, eu não gostava disso, eu gosto de organização. Num
ambiente organizado, é fácil para você conduzir a aula, para você andar e
olhar, facilita muito o trabalho. A gente vira para o lado da janela ou da
porta, porque dessa forma não tem muito barulho. Eles adoram ir buscar
livros na biblioteca. Eu marquei o dia de cada aluno ir buscar o livro. A cada
dia é uma dupla que busca. Essa mesma dupla distribui e recolhe os livros.
Eles gostam de se sentirem úteis (Entrevista, 12 de julho de 2013).

Nesse mesmo contexto, oportuno destacar a visão do “professor A” sobre a
necessidade de se ampliar os rituais escolares, da necessidade de se oferecer outras
possibilidades para os alunos.
Aqui é o mundo deles, é aqui que estão os heróis deles, é aqui que está o dia
a dia deles, os problemas, as vitórias, o trabalho novo que conseguiu, aqueles
meninos que começam a percorrer o caminho do crime, da bandidagem, os
outros que se deram bem, então o mundo deles é esse bairro e aqui não tem
uma área de lazer, não tem um parque, não tem uma quadra, não tem nada.
Eles não têm onde extravasar. A escola tinha que ser isso. A escola tinha que
abrir no fim de semana, tinha que ter atividade de teatro, música, dança. A
quadra tinha que estar aberta, tinha que ter aula de caratê, capoeira, tinha que
ter aula de hip hop. No fim de semana, as famílias poderiam vir para cá. Mas
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parece que entramos no impossível, é muito difícil (Entrevista, 12 de julho
de 2013).

Falar de espiritualidade em sala de aula e como os mitos e ritos se inserem nesse
contexto é, de certa maneira, abrir caminhos onde não há nem chão batido nem trilhas, por
outro lado, há uma grande possibilidade de descoberta espiritual em andamento.
Por fim, desde o começo desta dissertação, eu procurei enfatizar que essa pesquisa tem
reflexo direto na minha vida e, sobretudo, na minha experiência docente. Nesse sentido, ao
perceber o quão importante e construtivo é para o aluno, principalmente para o seu
desenvolvimento enquanto cidadão e pessoa, uma atitude de alegria e de cuidado, adotei uma
postura de “autovigilância” frente à maneira como conduzo as minhas aulas e como me
relaciono com eles. Outra questão que foi objeto de autorreflexão referiu-se ao fato de
constatar que as demandas dos alunos são pequenas. Por exemplo, esta frase do aluno do
sexto ano: “o professor tem que ser alegre para ensinar. Todos os professores deveriam
brincar”, é uma solicitação muito simples e que não exige nada além de uma atitude de
ludicidade do professor. Na minha prática, isso me incomodou muito, pois, ao me preocupar
excessivamente em preparar os alunos para os processos seletivos, respondendo às demandas
dos pais e das escolas, muitas vezes, esses aspectos, como a ludicidade, ficaram esquecidos.
Todavia, por meio dessa pesquisa, hoje procuro atrelar essas demandas do sistema às
demandas dos alunos. Aqui, é imperioso confessar que ficou muito melhor para mim e,
acredito, para os alunos. Continuo, ainda, entendendo que a educação precisa ser
comprometida com o amanhã dos alunos, mas não precisa ser austera, dura e impermeável.
Sobre essas expectativas, vale recordar as afirmações de Boff (2001), pois, em
conformidade com ele, “a espiritualidade é uma das fontes primordiais, embora não seja a
única, da inspiração do novo, de capacidade de autotranscendência do ser humano” (p. 11).
Enfim, “amor vem de amor [...] por esses longes todos eu passei, com pessoa minha ao
meu lado, a gente se querendo bem” (ROSA, 2001, p. 43). Ao apoiar-me nesse trecho da Obra
Grande Sertão: Veredas para encerrar essa primeira parte da análise dos dados, muito mais
que um exercício metalinguístico, propus, a título de comparação, metaforizar a dura
realidade das escolas à realidade do sertão de Guimarães Rosa, com o intuito de mostrar que
em ambas o amor pode florescer, bem como pode existir um “querer bem”. O que pude
observar nas atitudes dos professores que acompanhei é uma atitude de cuidado, de
amorosidade e de enternecimento pela figura do aluno. Em contrapartida, esses mesmos
alunos demonstraram o mesmo sentimento por esses professores. Isto tem a ver com a
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espiritualidade e com o comprometimento na perspectiva dos autores discutidos ao longo
deste texto.
4.2. “Uma coisa é pôr ideias arranjadas”

No gráfico 2 abaixo, conforme já previamente discutido no tópico anterior, tem como
ordem de comando a seguinte pergunta: “Você acha que os seus professores utilizam essas
qualidades em sala de aula?” Essas qualidades sugeridas referem-se às qualidades do espírito,
discutidas no primeiro capítulo, que dão suporte para compreender a dimensão espiritual no
espaço sala de aula. O que me chamou a atenção e que merece uma discussão mais
aprofundada é a discrepância entre as respostas dos alunos dos sextos anos e dos alunos dos
sétimos anos. Nesse sentido, ao trazer a obra-prima de Guimarães Rosa (2001) para dar o tom
deste capítulo, pude perceber na prática o sentido desta citação: “uma coisa é pôr ideias
arranjadas, outra é lidar com país de pessoas, de carne e sangue, de mil-e-tantas misérias...”
(p. 31). Por outras palavras, no contexto desta dissertação, uma coisa é pensar espiritualidade
em sala de aula ou como os mitos e ritos favorecem a dimensão espiritual nesse ambiente;
outra coisa é unir tais teorias à prática escolar. A princípio, esse dilema se mostrou mais
evidente ao me deparar com a distância das respostas entre os alunos dos sextos anos e dos
sétimos anos, conforme se pode verificar no gráfico 2 abaixo:

Você acha que os seus professores utilizam essas qualidades em sala de
aula?
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Por outro lado, essa discrepância entre as turmas corroborou para que eu tivesse
material para justificar em que medida o professor pode contribuir para o desenvolvimento da
espiritualidade em sala de aula. Aqui, é importante destacar que o “professor A” não leciona
para os sétimos anos. Percebi que isso contribuiu para indiferença dos alunos do sétimos anos,
uma vez que o “professor A” havia sido professor deles no ano anterior e esses alunos tinham
grande apreço por ele, conforme se poderá notar nas próximas figuras (gráficos 3 e 4).
Entretanto, há outros fatores que, no meu entendimento, contribuíram para isso. Durante o
período que observei as aulas dos sétimos anos, algumas atitudes me chamaram a atenção, por
exemplo, alguns professores não cumprimentavam os alunos quando chegavam à sala de aula,
bem como não se despediam ao término do horário. Em muitas situações, as respostas dadas
aos alunos eram ríspidas. Em muitas aulas, havia um tom de agressividade constante tanto dos
alunos como dos professores. Como se pode notar no recorte abaixo:
A professora saiu e não se despediu dos alunos, bem como não os
cumprimentou quando chegou. Durante a aula, boa parte do tempo ficou
sentada, ocupando-se com a leitura de uma revista. Uma aluna faz uma
pergunta, sem muito fundamento, a resposta é de total brutalidade. A aluna
fica resmungando, falando mal da professora para a colega que estava
sentada ao lado (Diário de campo, 28 de maio de 2013).

Essa situação, segundo Ávila e Sefton (2008), exige que o docente abandone a
comodidade da cadeira da professora, circule pela sala de aula e chegue até os alunos. Ainda
para essa mesma autora:
A observação é um elemento indissociável da reflexão, deixando a
professora mais atenta. O acompanhamento subsidiará o conhecimento e
planejamento para a organização do espaço e do tempo de sala de aula. Essa
circulação pode ocorrer durante as atividades. É um momento apropriado
para o registro das observações significativas da turma ou de um ou mais
alunos. Ao mesmo tempo, deve a professora manter um atendimento junto a
cada aluno e a turma como um todo, aproveitando para atendimento
daqueles que necessitarem um acompanhamento mais específico (p. 42).

Nesse mesmo contexto, faz muito sentido o que diz Guenther (2009), pois, para ela
Na escola as crianças aprendem quem elas são, e o que são, através do clima
da sala de aula, do tratamento recebido dos professores, das implicações e
insinuações abertas ou veladas, de suas próprias experiências, e
principalmente de experiências de sucesso e fracasso ao lidar com o dia a dia
(p. 80).
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Por outro lado, o “professor B” procura o tempo todo criar um vínculo com esses
alunos (sétimos anos). Durante as suas aulas, esses alunos sempre falam dos problemas da
comunidade e até mesmo de situações familiares. Sobre isso, é oportuno apresentar um
fragmento colhido na primeira parte da pesquisa (observação).
A professora fala com desenvoltura e procura instigar os alunos a partir da
realidade deles. Por exemplo, ao falar da distribuição demográfica, utilizou o
número de alunos em sala e o número de filhos.
A professora disse que a cidade mais populosa era Tóquio. Um aluno
interferiu dizendo que deveria ser a mais poluída. A professora disse que não
e explicou o motivo. Interessante que tudo que é falado é contextualizado.
Ao falar sobre mortalidade infantil, um aluno falou da situação da África;
outra perguntou como era possível saber sobre os dados. A professora
respondeu que os dados podiam ser consultados nos cartórios e pelo IBGE.
Enquanto dialogava com os alunos, caminhava entre eles, olhava o caderno e
instigava a imaginação deles (Diário de campo, 02 de julho de 2013).

O “professor B”, conforme pude verificar, procura trazer o conteúdo para o universo
dos alunos, tendo como resultado participação e interesse deles. Entretanto, é fundamental
considerar que esse professor se preocupa em preparar com carinho as suas aulas, visto que,
além de contextualizá-las, sempre traz material complementar e diferente para dinamizar as
aulas. No exemplo abaixo, o “professor B” trouxe um caça-palavras para os alunos do sétimo
ano.
A professora iniciou a aula, perguntando se todos tinham recebido o
material, como alguns não haviam recebido, ela providenciou o que faltava.
Sobre a atividade, a professora tinha preparado uma caça-palavras, foi a
primeira aula em que um dos professores tinha trazido um material diferente.
Afora isso, os professores se prendem muito ao material didático.
Aluno: eu acertei, a palavra que usei aqui coube no espaço.
Professora: mas está errado. Não tem problema errar.
Aluno: é movimentão?
Professora: Não. É com “M”. Cuidado.
A aula é bastante interativa, os alunos estão bastante envolvidos e antecipam
as respostas. A atividade explora diversos aspectos do sistema solar. Durante
a correção, a professora reforça a noção de horizontal e vertical.
Aluno: é nertuno.
Professora: O correto é Netuno.
Como eu já esperava, a resposta Plutão, virou motivo de piada.
Aluno: butão....risos.
A professora não se incomodou com isso. (Diário de campo, 18 de junho de
2013).
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Para ilustrar, apresento mais uma situação em que o “professor B” empregou outro
método para desenvolver o conteúdo e despertar o interesse dos alunos. A transcrição abaixo
foi colhida durante a observação das aulas nos sétimos anos.
Olho a turma, todos estão envolvidos com as questões. A professora trouxe a
música Canto do povo de um lugar, de Caetano Veloso. Ela lê e explica, a
partir da letra da música, o movimento de rotação e translação. Pergunta
sobre o tema principal da música. O que acontece quando finda a tarde?
O amanhecer e o anoitecer acontecem todos os dias, mas será que isso ocorre
no mundo inteiro ao mesmo tempo? Fala também sobre calendário, ano
bissexto, fases da lua, raios solares. (Diário de campo, 21 de junho de 2013).

Ao realizar a entrevista com “professor B”, indaguei sobre a utilização de tais
atividades em sala de aula e obtive a seguinte resposta:
Procuro diversificar, para ver se prendo um pouco mais a atenção, porque
acho que a aula, quadro e giz são necessários, mas hoje é fundamental
diversificar, eu percebi que eles gostam muito de atividades lúdicas, como
caça-palavras, músicas, notícias do cotidiano, filmes e outros. Eu procuro
fazer essas atividades e, ao mesmo tempo, propiciar um pouco mais de
conhecimento sobre o conteúdo ministrado (Entrevista, 12 de julho de 2013).

Embora haja atitudes como a da professora acima, a maior parte do tempo o que
imperou foi um relacionamento ríspido entre professores e alunos dos sétimos anos. Com
efeito, as qualidades do espírito como tolerância, paciência, solidariedade, cuidado e outros
não encontram abrigo nesse espaço, logo, pode-se afirmar que, ao agir sem tais qualidades, a
espiritualidade não encontra ambiente para a sua concretização. Isto é, do mesmo modo que o
professor pode ser o agente principal para o desenvolvimento da espiritualidade em sala de
aula, ele também pode ser o principal agente para dificultar o desenvolvimento dela. A esse
respeito, Freire (2009) faz relevante consideração:
Lidamos com gente, com crianças, adolescentes ou adultos. Participamos de
sua formação. Ajudamo-los ou os prejudicamos nesta busca. Estamos
intrinsecamente a eles ligados no seu processo de conhecimento. Podemos
concorrer com nossa incompetência, má preparação, irresponsabilidade, para
o seu fracasso. Mas podemos, também, com nossa responsabilidade, preparo
científico e gosto de ensino, com nossa seriedade e testemunho de luta contra
as injustiças, contribuir para que os educandos vão se tornando presenças
marcantes no mundo (p. 51).

Durante a entrevista com o “professor B”, ele traz algo muito próximo da visão de
Freire. Como se pode notar no texto abaixo:
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A minha luta com esses meninos o tempo todo é isso, às vezes eles podem
nem aprender o conteúdo em si, mas ele tem que ter uma visão de mundo.
Ele precisa ser cidadão, saber ver em volta dele. Essa é a minha luta, porque
eles não conseguem enxergar nem a própria realidade. Mas é preciso
considerar a realidade familiar. Eu tenho um compromisso com esses
meninos que é a questão social. De onde que vem? Por que ele tem essa
atitude? O que está acontecendo? Por que não é feito nada? (Entrevista, 12
de julho de 2013).

Sobre ter compromisso com a questão social, é relevante, a partir das indagações feitas
pela professora acima, a visão do “professor A”. Vale frisar que o “professor A” não leciona
para os sétimos anos. O recorte abaixo foi resultado da terceira etapa da pesquisa (entrevista).
Você tem que conhecer o seu aluno. Tem dia que chego e pergunto: sua mãe
melhorou? Você tem que fazer parte da vida deles de alguma forma. A
gente não é apenas professor, principalmente aqui na escola pública. É uma
maneira interessante de quebrar essas barreiras, o que até a própria família
impõe. Aqui é o lugar deles, na escola é que eles têm que ficar é aqui que
eles têm que encontrar o que eles não têm lá fora. O dinheiro é muito
importante, é a minha manutenção e da minha família, mas esses meninos
não têm culpa. É preciso formar cidadãos. Tem muita gente boa aí
(Entrevista, 12 de julho de 2013).

Esse compromisso do “professor B” e do “professor A” pode ser mais bem entendido
se partirmos do princípio, de acordo com Ávila (2008), de que “a aprendizagem é um
processo global – é preciso sair da pedagogia do discurso para a pedagogia da ação. O
currículo por atividades não passa, muitas vezes, de um rótulo sem significado nas propostas
escolares” (p. 19). A esse respeito, vale frisar que, para Freire (1996), “o que importa não é a
repetição mecânica do gesto, este ou aquele, mas a compreensão do valor dos sentimentos,
das emoções, do desejo, da insegurança a ser superada pela segurança” (p. 45). Para isso, de
acordo com o “professor B”, o aluno precisa ter uma visão de mundo, precisa ser cidadão,
saber ver em volta dele. Campbell (2011), acerca disso, entende que “a sacralização da
paisagem local é uma função fundamental da mitologia. A paisagem, o lugar de morada, se
torna um ícone, uma figura sagrada. Onde quer que você esteja, você estará conectado com a
ordem cósmica” (p. 97). Para esse mesmo autor, é preciso “reivindicar a terra, ou seja,
transformar a terra em que eles vivem num lugar espiritualmente relevante” (p. 99). Essa
terra, para presente pesquisa, é a escola, sendo assim, é possível compreender como a
dimensão espiritual pode se manifestar no espaço sala de aula. Todavia, Campbell (2011) faz
a seguinte advertência: “Como você pode transmitir uma consciência espiritual às crianças se
você não a tem para você mesmo? Como chegar a isso? Os mitos servem para nos conduzir a
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um tipo de consciência que é espiritual” (p. 15). Ainda para ele, “os mitos e os ritos são
chaves para a nossa mais profunda força espiritual, a força capaz de nos levar ao
maravilhamento, à iluminação e até ao êxtase” (p. 13).
Outro fator que me chamou a atenção foram os diferentes rituais adotados pelos
professores. Enquanto alguns dos rituais aproximavam os alunos dos professores, outros
distanciavam, isto é, criavam barreiras. Esse aspecto oferece possibilidade de resposta para
compreender como os mitos e ritos se inserem no contexto da espiritualidade. Para melhor
compreensão, é prudente considerar a afirmação de Segalen (2002), pois, segundo ele, “o rito
não faz passar, mas institui, sanciona, santifica a ordem estabelecida: tem um efeito de
consignação estatutária, encoraja o promovido a viver segundo as expectativas sociais ligadas
a sua categoria” (p. 50). Por outro lado, ao ignorá-lo pode-se construir barreira difícil de ser
superada. Em função dessas barreiras, Snyders (1993) analisa que:
são inúmeros os alunos ávidos por deixar esse recinto para ir ao encontro do
mundo cotidiano, pois este lhes parece o mundo “autêntico”; encontrar
condutas, desejos e até mesmo ideias e palavras que não existem e não tem
equivalente na escola. A distância entre o escolar e o vivido fora da escola é
tão grande que a escola se descobre, por essa razão, desbotada e fantasiosa
(p. 120).

Concernente ao distanciamento entre o escolar e o vivido fora da escola, faz muito
sentido afirmação do “professor A”
A escola tinha que abrir no fim de semana, tinha que ter atividade de teatro,
música, dança, capoeira, hip hop. Ou seja, a escola deveria ser a extensão da
casa da casa do aluno. Não apenas um lugar onde se ensina matemática,
português, ciência. Ele precisa gostar de vir para a escola,
independentemente se durante a semana ou no fim de semana. A escola pode
significar bem mais na vida desses meninos. (Entrevista, 12 de julho de
2013).

O gráfico 2, no contexto dos diferentes rituais adotados pelos professores, reflete bem
tal distanciamento ou proximidade, já que os ritos, adotados pelos professores dos sextos
anos, propiciavam uma maior proximidade dos alunos com o professor e do professor com os
alunos, se comparados como os apontados pelos alunos dos sétimos anos. Essa mesma
perspectiva pode ser visualizada na forma como tais alunos enxergam a escola, considerando
o que afirmou Snyders no fragmento e acima e no recorte da entrevista do “professor A”.
Dessa forma, ao responder às questões do questionário, principalmente se levarmos em conta
que os alunos associavam as perguntas aos seus professores, pode-se considerar que o fato de
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responderem todo o questionário era uma evidência dessa proximidade ou de uma relação
mais afetuosa entre professores e alunos do sexto ano. Acerca dos rituais adotados pelos
professores dos sextos anos, trago um desses momentos, a fim de tentar ilustrar como são
expressivos no contexto desta pesquisa.
O professor chegou assoviando. Fez a chamada. Os alunos estavam um
pouco agitados. Curioso, o professor é uma figura muito conhecida na
cidade. Ele é radialista, jornalista. Ele apresenta um jornal diário na TV local
e tem programas regulares na rádio da cidade.
Professor: Qual foi o nosso assunto da última aula?
Alunos: verbos.
Professor: Fala filho
Aluno: Vamos usar o livro hoje?
Professor: hoje não filhote.
Professor: o verbo é aquela palavra que expressa uma ação, mas também
pode indicar um estado, mas não é o Estado de Minas Gerais.
Aluno: Professor, você tem que passar maquiagem para apresentar o
programa?
Professor: Sim, todos os dias. Faço a barba também e corto o cabelo de 15
em 15 dias. Nesse momento, ele explicou a rotina dele. Os alunos ficaram
muito interessados.
Aluno: ontem, eu assisti o jornal. Você passa batom?
Professor: Passo.
Aluno: eu não passaria batom.
Outro aluno: não tem problema, é batom cor da boca.
Durante a aula, o professor canta, faz uma brincadeira com os alunos. O
ambiente é bem leve. Existe uma relação bem interativa. (Diário de Campo,
04 de junho de 2013).

O “professor A”, protagonista do trecho acima, sempre chega cantando e assoviando.
Diferentemente de muitos professores, principalmente dos sétimos anos, pois, muitos deles
ficam à porta, esperando os alunos se sentarem e ficarem quietos. A frase dita por tais
professores já se tornou motivo de piada dos alunos, a saber, “só entro, quando todos
estiverem sentados e em silêncio”. O que vale considerar, no presente caso, é que o “professor
A” por ser mais flexível e próximo dos alunos consegue criar uma relação de maior
proximidade e respeito. Aqui, vale destacar a visão de Larrosa (2010), já que, segundo ele,
Talvez tenhamos que aprender a nos apresentar na sala de aula com uma cara
mais humana, isto é, palpitante e expressiva, que não se endureça na
autoridade. Talvez tenhamos que aprender a pronunciar na sala de aula uma
palavra humana, isto é, insegura e balbuciante, que não se solidifique na
verdade. Talvez tenhamos que redescobrir o segredo de uma relação
pedagógica humana, isto é, frágil e atenta, que não passe pela propriedade
(p. 165).
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Para Boff (2011) “é o sentimento que torna pessoas, coisas e situações importantes
para nós. Esse sentimento profundo, repetimos, se chama cuidado” (p. 100). Com as respostas
obtidas na figura 2, ficou evidente a diferença de postura dos alunos dos sextos anos frente
aos alunos dos sétimos anos. Essa diferença, no meu entendimento, tem raízes profundas,
visto que refletem uma insatisfação dos alunos dos sétimos anos com o tratamento que
recebem no dia a dia. Os alunos, na perspectiva de Campbell (2002), quando não encontram
sentido para aquilo que vivenciam, ficam desorientados, perdidos. Em outra situação, esse
mesmo autor, afirma que o mito é a chave do existir, fornecendo-lhe uma pista que lhe sirva
de guia.
Por outro lado, percebi que havia mais alunos, denominados alunos-problema, nos
sétimos anos. Sem dúvida, a presença deles acabava por dificultar que alguns professores se
aproximassem das turmas do sétimos anos e criassem um vínculo maior com elas. Em função
disso, achei por bem perguntar, durante a entrevista, como professores lidavam com aqueles
alunos. Sobre essa questão, embora a resposta não tenha focado diretamente na pergunta, o
“professor B” trouxe uma informação muito valiosa, se consideramos o que nos diz Campbell
(2011), pois, segundo ele, esses alunos têm as suas próprias iniciações, sua própria
moralidade. Por isso, ainda para ele, são perigosos, visto que fabricam as suas próprias leis. O
recorte abaixo, colhido na entrevista com o “professor B”, dialoga com o que afirmou
Campbell.
O mundo mudou, as drogas mudaram e as drogas hoje estão cada vez mais
fáceis, os meninos hoje estão tento contato muito fácil com as drogas e cada
vez mais cedo. A escola não evolui neste ponto. Eu continuo batendo na
mesma tecla. Escolas têm que adequar à realidade. Nós temos uma escola
que atende uma clientela com esse nível sociocultural. Por outro lado, o
número de crianças por sala é cada vez menor, assim, é possível dar uma
assistência muito melhor. É possível criar uma escola integrada, com
atividade cultural, com lazer, com atividade profissionalizante. Eu vejo que
esses meninos são apaixonados por mecânica. Os carros hoje estão
mudando, eu converso isso com eles. Meninos, você tem que saber ler bem
manual para saber interpretar. Além disso, são muitos os problemas que os
meninos trazem de casa. É mãe alcoólatra, é pai alcoólatra. Agora já estamos
recebendo os filhos dos viciados de craque, a geração dos filhos do craque já
está chegando à escola. Por outro lado, continuam a mesma praça, o mesmo
banco, as mesmas flores e os mesmos jardins, apenas mudou o endereço. A
mesma escola, a mesma coisa, só que o mundo evoluiu, logo, os problemas
também evoluíram. Os conflitos hoje são diferentes, mas a escola não
percebeu isso ainda. Eu sou ser humano e estou lidando com ser humano. É
minha função, por isso, eu não posso vir aqui simplesmente dar a minha
aula, é preciso algo a mais (Entrevista, 12 de julho de 2013).
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O “professor B”, conforme notei, procura o tempo todo focar na realidade destes
alunos. Em vários momentos, constatei preocupação dele com a realidade dos estudantes,
conforme o recorte abaixo, extraído durante a pesquisa de campo.
Assim que cheguei à escola, duas professoras estavam conversando sobre
alguns problemas relacionados aos alunos. Como eu estava passando, elas
me situaram. Um dos problemas relatados foi a pouca participação da
família e dos órgãos públicos responsáveis também por esses alunos.
Segundo elas, a escola fica com a responsabilidade toda. Uma delas relatou
que algumas meninas usam shortinhos muito curtos, a outra afirmava que há
situações de meninas fazendo programas e casos de envolvimento com
drogas (Diário de campo, 05 de julho de 2013).

Essa preocupação com o outro é uma forma de o professor contribuir para que a
dimensão espiritual, na perspectiva desta dissertação, possa acontecer no espaço sala de aula.
Nessa mesma perspectiva, o “professor A”, durante a entrevista, fez o seguinte relato:
A professora tal reclamou que determinado aluno mandou-a ir à merda,
depois disso, ela me falou que não queria mais dar aula naquela sala. Eu
disse a ela que aquilo é comum na casa dele, é a linguagem usada pelo pai e
pela mãe dele. Então não se pode exigir que ele use linguagem adequada
aqui, sendo que ele aprendeu outro tipo de linguagem na casa dele. A gente
tem que ouvir, conversar, tentar mudar isso. Têm meninos muito bons,
meninos que no primeiro contato você vê que tem família, outros que você
vê que a família nunca existiu. Existe a figura do pai e da mãe, mas isso não
quer significar família (Entrevista, 12 de julho de 2013).

Esse entendimento do “professor A” alinha-se à visão de Guenther (2009), vez que,
para ela
a maioria dos problemas de educação, até mesmo instalação de certas
disfunções resultam da maneira como se desenvolvem as relações interpessoais. Relações distorcidas interferem e determinam que as futuras
interações sejam vividas, já de início, de formas distorcidas e ineficientes (p.
92).

Aqui, é oportuno renovar o que afirmou Rosa (2001) sobre pôr ideias arranjadas e
lidar com país de mil e tantas misérias. Os relatos dos professores acima retratam tal
divergência. Por outro lado, esses mesmos professores buscam compreender tais divergências
e, sobretudo, entendem a realidade desses alunos e, dentro das possibilidades deles, procuram
orientá-los e ajudá-los. Concernente a isso, Boff (2000) afirma que “onde há cuidado, aí
desabrocha a vida humana, autenticamente humana. Onde está ausente, aparece a rudeza, o
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descaso e toda sorte de ameaças à vida” (p. 146). Enfim, a espiritualidade, como qualidades
do espírito, encontrará guarida no espaço sala de aula se for fruto da compreensão, do
cuidado, da tolerância e da capacidade de perdoar. Sem isso, o ambiente escolar torna-se
terreno infecundo, feito apenas de misérias. Nesse sentido, reitero que o professor é o
principal agente para que a vida possa germinar nesse terreno. Infelizmente, muitos desses
agentes ainda não enxergam o germe do bem naqueles alunos que são, muitas vezes, rotulados
de “mau”. Por outro lado, pude perceber que, quando conscientes disso, os professores
tornam-se os principais facilitadores para que a espiritualidade encontre espaço no ambiente
escolar.
No entanto, Campbell (2011) faz um importante questionamento: Como você pode
transmitir uma consciência espiritual às crianças se você não a tem para você mesmo? Como
chegar a isso? (p. 15). Para o “professor A”, conforme o fragmento da entrevista abaixo, essa
consciência espiritual é:
Entrevistador: Para ser uma pessoa espiritualizada, o que você acha que
uma pessoa precisa ter, ou precisa ser?
Entrevistado (professor A): Precisa ser compreendido, é ter paz de espírito,
é se despir de coisas superficiais e ser verdadeiro. Como eu já disse, muita
gente tem isso escondido, não sabe como expor, então eu vejo que é através
da espiritualidade que você consegue retirar essas coisas boas do ser humano
(Entrevista, 12 de julho de 2013).

Para Campbell (2011), “os mitos servem para nos conduzir a um tipo de consciência
que é espiritual” (p.15). Ainda nesse contexto de divergências entre ideias arranjadas e país de
mil e tantas misérias, bem como de consciência espiritual, para Campbell, os mitos ensinam
como reagir diante de certas crises de decepção, fracasso ou sucesso, isto é, para ele, a forma
de se atingir a consciência espiritual. Nesse ponto, na esteira de Campbell, vale reiterar o que
o “professor A” disse à professora que queria abandonar uma turma em que fora ofendida por
um aluno. A saber, “eu disse a ela que aquilo é comum na casa dele, é a linguagem usada
pelo pai e pela mãe dele. Então não se pode exigir que ele use linguagem adequada aqui,
sendo que ele aprendeu outro tipo de linguagem na casa dele”. Entendo que é essa, na prática,
a ideia de Campbell sobre como reagir diante de certas crises de decepção, fracasso ou
sucesso. Ou seja, como atingir a consciência espiritual.
Entendidos como a encenação dos mitos, os rituais, na perspectiva de Campbell
(2011), escondem-se por trás de tudo o que foi discutido até aqui. Contudo, de acordo com
Segalan (2002), na atualidade, os rituais foram deslocados, isto é, “do centro social, os ritos se

101

deslocam, na maioria das vezes, para a sua margem” (p. 32). Esse mesmo entendimento é
compartilhado por Campbell (2011), pois, segundo ele, “o ritual perdeu a sua força. O ritual,
que antes representava uma realidade profunda, virou mera formalidade” (p. 8). Com isso,
para esse mesmo autor, “o nosso mundo parece esvaziado de valores espirituais. As pessoas
se sentem impotentes”. Ainda para ele, “esse é o curso da sociedade moderna, a impotência, o
tédio que as pessoas sentem, a alienação das pessoas em relação à ordem do mundo ao seu
redor” (p. 140). No espaço escolar, tal alienação pode ser resultado da não observância do
papel socializante da escola, bem como da não valorização dos pequenos ritos do dia a dia
escolar. A esse respeito, Freire (1996) afirma que:
É uma pena que o caráter socializante da escola, o que há de informal na
experiência que se vive nela, de formação ou deformação, sejam
negligenciados. Fala-se quase exclusivamente do ensino dos conteúdos,
ensino lamentavelmente quase sempre entendido como transferência do
saber. Creio que uma das razões que explicam este descaso em torno do que
ocorre no espaço-tempo da escola, que não seria a atividade ensinante, vem
sendo uma compreensão estreita do que é educação e do que é aprender (p.
44).

Esse caráter socializante, proposto por Freire, pode ser ilustrado no fragmento a
seguir, resultado das minhas anotações no período em que observei as aulas do “professor A”.
O professor trata com carinho os meninos e meninas. Chama de filho, filha,
filhote, faz brincadeiras, ensina divertindo. Por exemplo: “o palhaço divertia
a plateia, mostrando a camisa do Corinthians”. A dinâmica da aula envolve
os alunos, o professor é muito querido pelos alunos. Durante a correção das
atividades, o professor falava “excelente”... “ótimo”... “terminou filhote,
beleza” (Diário de campo, 11 de junho de 2013).

Sem essa conexão, conforme o entendimento do “professor A”, as formalidades
podem indicar opressão.
Às vezes, está um silêncio total, mas a pressão está marcada. São meninos,
se esses meninos não puderem se manifestar. Por isso, tem dia que eu abro
mão da aula. Eu falo: fecha o caderno, fecha o livro, vamos conversar. A
gente fala de tudo, fala de saudade, de amizade, de caridade (Entrevista, 12
de julho de 2013).

Para Campbell (2011), “participar de um ritual é, na verdade, ter a experiência de uma
vida mitológica. É a partir dessa experiência que se pode aprender a viver espiritualmente” (p.
193). No contexto escolar, os mitos e ritos, se compreendidos nessa dimensão, tornam-se
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instrumentos importantes para uma experiência espiritual, visto que as palavras e os gestos
transcendem o aspecto puramente mecânico e integram um rol de significados tanto para o
aluno quanto para o professor. A figura 2, por exemplo, pode ser analisada como uma
evidência do papel singular de tais gestos e palavras no espaço escolar, já que os alunos
supervalorizam atitudes socializantes e rechaçam atitudes mecânicas e frias.
Enfim, a espiritualidade pode ser um espaço para possibilidades, para aprendizagens e
para uma vivência mais humana e edificadora. Nesse sentido, é oportuno considerar a
afirmação de Ávila e Sefton (2008), uma vez que, para elas, os alunos
Não são mentes desprendidas dos corpos ou neles secretamente contidas que
ali se reúnem para aprender. São vidas, sentimentos, medos, saberes, desejos
que circulam, se entrelaçam pelos tempos, pelos espaços das escolas, nas
tramas das relações interpessoais. São aprendizagens de vidas negadas ou
fortificadas, sonhos acalentados ou frustrados tanto para quem ensina quanto
para quem aprende (p. 8).

De acordo com Rosa (2001), “lembrança da vida da gente se guarda em trechos
diversos, cada um com seu signo e sentimento, uns com os outros acho que nem não
misturam. Contar seguido, alinhavado, só mesmo sendo as coisas de rasa importância” (p.
115). Esse trecho da obra prima de Guimarães Rosa traduz um pouco a minha experiência
nessa travessia como professor, aluno e pesquisador, já que, vez ou outra, apareço nessas
veredas, revivendo as minhas experiências pessoais, opinando e, sobretudo, buscando
compreender como a espiritualidade pode ser vivida no contexto escolar. Sobre isso, o que
pude ver, até aqui, foi que a escola é um espaço privilegiado para a vivência da
espiritualidade, bem como pude perceber que os ritos e mitos podem potencializar a dimensão
espiritual, conforme discutido anteriormente, ou reforçar impossibilidades, agressividades e
outros males que rondam o ambiente escolar. Com efeito, compreendo que o professor
concorre como principal agente para que a espiritualidade possa encontrar abrigo nesse
espaço.
4.3 “Coração vige feito riacho colominhando por entre serras e varjas, matas e
campinas”

As figuras 3 e 4 abaixo, tabuladas a partir dos questionários aplicados aos alunos dos
sextos e sétimos anos respectivamente, ratificam a percepção dos alunos acerca dos
professores que lhes dispensam maior cuidado e afeto, tornando o ambiente escolar um lugar
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mais humano. Para Ávila e Sefton (2008), “esse é um desafio posto nesse início de século
XXI, o da humanização da docência, humanizando assim os espaços e tempos escolares,
humanizando a sala da aula” (p. 43).
Antes de começar a analisar as figuras, é importante frisar que os gráficos 3 e 4 são
referentes aos sextos e sétimos anos respectivamente. Da mesma forma, é imprescindível
considerar que o professor “A” leciona apenas para os sextos anos e o “professor C” apenas
para os sétimos anos. Já o “professor B” trabalha com as duas turmas. Sendo assim, buscarei
compreender, primeiramente, as respostas dadas pelos alunos dos sextos anos, a partir das
minhas observações, colhidas na primeira parte da pesquisa, da entrevista com os três
professores e, principalmente, com os autores que me dão suporte para melhor compreender
tais apontamentos dos alunos e dos três professores pesquisados, bem como do período em
que observei as práticas desses professores.
Durante o período em que acompanhei as aulas dos professores (observação), o
“professor A” foi o que mais se aproximou da dimensão espiritual defendida nesta
dissertação, visto que pude perceber desse professor um cuidado maior no trato com os
alunos, bem como uma postura de comprometimento com a história e o contexto daquela
comunidade escolar. Entendo que, em função dessa postura, os alunos veem nele a expressão
da bondade, da dedicação, da amizade, do cuidado e da alegria, conforme se pode notar na
figura 3 abaixo. Aqui, é imperioso notar que as aptidões sugeridas estão diretamente
vinculadas à espiritualidade no contexto deste trabalho.
Professor possui as qualidades abaixo. (Alunos Sextos Anos)
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Outro elemento que deve ser considerado refere-se à possibilidade do aluno colocar
para cada palavra a quantidade de professores que ele quisesse. A minha pretensão era,
principalmente, contabilizar quantas vezes os três professores apareceriam nos apontamentos
dos alunos. Saber se de fato o que eu observei e a entrevista dos professores encontravam
fundamentos nas respostas dos alunos. O “professor A”, por exemplo, conforme a figura 3,
destacou-se em todas as qualidades sugeridas. Isso revela que a postura dele de cuidado, de
solidariedade, de capacidade de escuta, alegria chega até os alunos e tem implicância direta na
qualidade de suas aulas e na relação amistosa dele com os educandos. Vale renovar, de acordo
com a figura 1, que a “alegria” foi o traço em que o “professor A” mais se destacou, bem
como frisar a importância que os alunos dão a essa qualidade. Sobre essa qualidade no espaço
escolar, Snyders (1993) afirma que
a criança necessita inundar-se da alegria do presente, embora em cada etapa
da vida, as limitações, as frustrações, os momentos de não-alegria, tenham
também um papel de desempenhar impedindo a pessoa de se fixar em um
dado estágio de desenvolvimento, mas que insatisfação do presente não pode
predominar, sob pena de o indivíduo buscar, no futuro, alguma espécie de
refúgio e não ter forças de construir esse futuro ( p. 11)

Sobre inundar-se da alegria do presente, verifiquei que o “professor A” adota uma
postura que possibilita aos alunos vivenciarem tal experiência. No recorte abaixo, apresento
um desses momentos em que esse professor utiliza de algo simples para propiciar um
ambiente mais familiar e próximo.
Professor: Vocês sabem o que é a sopa hoje?
Alunos: Não. Você sabe, professor?
Professor: Não... espera que vou saber para vocês.
O professor foi até a cantina. Trouxe a notícia: “é mingau de achocolatado,
se eu fosse vocês não comeria, sobraria mais para mim” (Diário de Campo,
14 de maio de 2013).

Para Ávila e Sefton (2008), “adultos que assim vivem – para brincar e fazer brincar –
podem estimular a construção de um outro senso de realidade por meio do qual a participação
social marcada por novo imaginário, novos princípios e valores” (p. 58). Ainda, nesse mesmo
diapasão, de acordo com Pereira (2011), as posturas lúdicas
são recursos que nos dão possibilidades de superar muitas barreiras que
construímos a nosso redor, como formas de nos proteger e evitar o
sofrimento. Entretanto, quando mais barricadas erguemos por medo de
tornar nossa relação mais humana e mais vulnerável, mais dificuldades

105

criamos para que a expressão criativa se manifeste, assim como maiores
possibilidades de criar interferências que dificultam a dinâmica das
atividades didático-pedagógicas (p. 89).

Na entrevista, eu perguntei ao “professor A” sobre a maneira como ele conduzia as
aulas e se ele percebia se tal postura tinha influência na forma como o aluno enxergava a
escola e as aulas. A resposta dada por ele, conforme o recorte abaixo, aproximou-se muito do
que afirmaram os autores supracitados.
Eles são muito agarrados comigo, eu acho porque gosto de trazer à tona
pequenos detalhes do dia a dia, como um bom dia, um oi, um abraço. Têm
alunos aqui que, se você chegar perto, eles encostam e se defendem. É
preciso aproximar com cuidado e aos poucos, até eles se desarmarem
(Entrevista, 12 de julho de 2013).

Por outro lado, o “professor B” não foi citado por nenhum aluno nessa aptidão. O que,
a princípio, fez-me pensar se não foi uma escolha equivocada, pois, a alegria é uma das
qualidades do espírito muito valorizada pelos alunos, bem como está intrinsecamente
relacionada à espiritualidade no contexto desta pesquisa. Todavia, considerei o que disse
Guenther (2009) sobre autenticidade, conforme discutido anteriormente. Apesar disso, julguei
adequado perguntar ao “professor B” o porquê dos alunos não enxergarem nele um exemplo
de alegria.
Eu sempre fui uma pessoa muito forte, tanto física como emocionalmente.
Sempre me envolvi muito como os problemas dos amigos, da família e da
escola. Eu sempre tive uma carga muito grande de assimilar tais problemas.
Acho que isso complicou tudo. Tive um estresse emocional muito grande e
isso me fez rever algumas coisas e me aproximei também do meu lado
espiritual. Estou cuidando mais de mim, procurando fazer coisas que eu
gosto, fazendo terapias. (Entrevista, 12 de julho de 2013).

O “professor B” tem consciência do momento pelo qual estava passando e não
procurou esconder-se em desculpa, responsabilizando os alunos. Pelo contrário, demonstrou
preocupação com a forma que os alunos a enxergavam em relação a essa aptidão. Isso pode
ser mais bem compreendido se tomarmos como referência o trecho abaixo, colhido na
entrevista com o referido professor.
Esse cuidado da pessoa acaba resvalando nos outros. Quem cuida de si
mesmo, acaba cuidando do outro, porque estar bem consigo mesmo acaba
ressoando no outro. Eu estava muito cansada, senti que estava fazendo mal
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para mim, minha família e meus alunos. Agora estou procurando cuidar mais
de mim (Entrevista, 12 de julho de 2013).

Para Boff (2011), no contexto da fala acima, “o cuidado sempre acompanha o ser
humano porque este nunca deixará de amar e de se desvelar por alguém” (p. 92). Em outro
momento da entrevista, o “professor B” disse o seguinte: “eu sou um ser humano, lido com
ser humano, é essa a minha função, por isso, eu não posso simplesmente chegar dar a minha
aula é ir embora. Eu nunca fui assim”. A esse respeito, chamou-me muito a atenção o fato de
ver sempre esse professor preocupado com outros aspectos da vida dos alunos e da própria
comunidade, a exemplo do fragmento abaixo:
O poder público tem recursos, tem meios. O sistema melhorou muito. Hoje,
você tem o conselho tutelar, que tem a função de acompanhar essas crianças,
tem o CRAS, mas você não vê o retorno. Esses meninos cheios de problemas
deveriam estar sendo acompanhados pelo CRAS, com psicólogos,
psicoterapeutas, enquanto isso não ocorre, nós estamos acumulando funções,
por isso um grande número de professores com esgotamento, com alto nível
de estresse, com atestados psiquiátricos. Eu, por exemplo, cheguei a um
ponto de esgotamento (Entrevista, 12 de julho de 2013).

Riobaldo, protagonista da obra de Guimarães Rosa (2001), em um dos seus relatos, diz
que “a vida devia ser como na sala do teatro, cada um inteiro fazendo com forte gosto seu
papel, desempenho. Era o que acho, é o que achava” (p. 261). Entendo que essa fala do
personagem de Grande Sertão: Veredas consegue sintetizar a queixa do “professor B”, já que,
se cada um desempenhasse o seu papel por inteiro, não sobrecarregaria ninguém.
Retornando aos apontamentos dos alunos acerca da alegria, é importante destacar que,
embora eles não tenham citado o “professor B” nesta aptidão, eles o apontaram com grande
destaque nos outros quesitos, conforme se pode notar na figura 3. Para mim, isso é uma
evidência que os alunos são suficientemente espertos para, do jeito deles, compreenderem o
que estava ocorrendo. Ou seja, mesmo reconhecendo o esforço do “professor B” para
diversificar as aulas, eles percebiam que alguma coisa não estava bem com esse professor. A
esse respeito, na perspectiva de Freire (1996), “não posso ser professor sem me pôr diante dos
alunos, sem revelar com facilidade ou relutância minha maneira de ser. Não posso escapar à
apreciação dos alunos. E a maneira como eles me percebem tem importância capital para o
meu desempenho” (p. 96). Já para Boff (2001), esses momentos, como os vividos pelo
“professor B”, podem ser ricos para uma experiência espiritual, pois, segundo ele
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Em momentos assim é fundamental a espiritualidade. É poder ver a
temporalidade das coisas, a usura do tempo, e saber que não estamos vivos
apenas porque ainda não morremos, mas porque a vida é uma oportunidade
para crescer, para aceitar nossas canseiras, nossos limites, nosso
envelhecimento. Só assim maduraremos para um outro tipo de vida, interior,
espiritual (p. 73).

Já terminando a entrevista com o “professor B”, ele disse que tudo que estava
acontecendo na sua vida, fez com que ele procurasse trabalhar mais o seu lado espiritual. Isto
é, nas palavras dele, “aproveito mais o tempo para cuidar de mim, pensar na vida espiritual,
nas minhas escolhas, no meu papel enquanto professor/educador”. Se olharmos com um
pouco mais de atenção, encontramos uma sintonia entre a fala do “professor B” e maneira
como Pereira (2011) enxerga as mudanças pessoais, pois, para ela, “qualquer mudança só é
possível se começar em nós. Não temos o poder de mudar o que está fora, mas podemos, a
partir da transformação de nós mesmos, estimular outras transformações” (p. 93). Campbell
(2011), por sua vez, entende que as dificuldades, tais como as vividas pelo “professor B”,
levam-nos a “pensar em termos mitológicos ajudam-nos a nos colocarmos em acordo com o
que há de inevitável neste vale de lágrimas. Você aprende a reconhecer os valores positivos
daqueles que aparentam ser os momentos e aspectos negativos da sua vida” (p. 173).
Nas demais aptidões sugeridas, conforme a figura 3, o “professor A” e o “professor B”
se destacaram nos apontamentos dos alunos dos sextos anos. Isso me fez deduzir que as
respostas dos alunos ratificaram o que pude observar na primeira parte da pesquisa de campo
e nas informações que colhi ao entrevistar os professores citados.
A próxima figura, gráfico 4, faz a mesma abordagem, porém, os alunos são do sétimos
anos. É importante considerar que o “professor B” e o “professor C” são professores desses
alunos, enquanto o “professor A” leciona apenas para os sextos anos, conforme mencionado
anteriormente. Todavia, o “professor A” foi citado por muitos alunos dos sétimos, uma vez
que ele tinha sido professor deles nos sextos anos. Além disso, cabe frisar que, novamente, a
aptidão que mais sobressaiu, no caso do “professor A”, foi a alegria. Para Guenther (2009),
a maioria das pessoas consegue apontar, na sua vida escolar presente ou
passada, “bons professores”, que tiveram influência sobre o seu modo de
abordar a vida, alertaram para algum aspecto do mundo, ensinaram algum
aspecto relevante e, contribuíram para mudanças permanentes no seu modo
de ser (p. 61).

Sobre alertar para algum aspecto do mundo, ensinar algum aspecto relevante e
contribuir para mudanças relevantes, conforme preleciona Guenther (2009), trago o recorte
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abaixo, resultado da primeira parte da pesquisa (observação), que alinha a teoria à prática.
Neste fragmento, o “professor A” utiliza de uma circunstância da rotina escolar para abordar
aspectos importantes para a vida dos alunos.
Ao chegar à escola, havia muitos alunos do lado de fora. A diretora havia
dito, no dia anterior, que se alguém chegasse atrasado não entraria. Depois
ela permitiu a entrada desses alunos. O professor aproveitou a ocasião para
situá-los, aproveitou para falar de responsabilidade, sobre a importância da
pontualidade. Achei interessante que não havia o peso do discurso “moral”.
O professor foi contextualizando tanto a partir do trabalho dele na escola e
na TV. Falou sobre cartão de ponto, hora-extra e outros. Interessante é que
os alunos ficam bastante ligados na fala dele. Por fim, ele perguntou o que os
alunos achavam da medida da diretora de não permitir a entrada dos alunos
que chegaram atrasados.
Aluno: só que depois, ela deixou todos os alunos entrarem.
Outro aluno: e quem mora no Cafundó dos Judas?
Professor: levanta cinco minutos mais cedo.
Nesse momento a diretora chegou e falou aos alunos sobre o episódio do
atraso. Quase tudo que ela falou, o professor já havia falado antes. Nas
palavras da diretora: “o que é correto é correto. Três professores chegaram
atrasados, por isso ela permitiu a entrada dos alunos. Ela disse que não
admitia dois pesos e duas medidas. Foi severa nas falas e reafirmou a
necessidade de chegar no horário. Falou sobre o compromisso dos
professores e dos alunos. Fiquei pensando: qual das duas falas tem mais
efeito? Em relação à internalização de valores, qual das atitudes tem mais
efeito a longo prazo? Qual de fato pode produzir mudanças desejadas?
(Diário de Campo, 09 de julho de 2013)

Imperioso relembrar que o “professor A” não leciona para os sétimos anos, logo, o
recorte acima foi uma circunstância que ocorreu em uma turma do sexto ano. O que ocorre,
no contexto da apreciação de Guenther (2009), é que atitudes como a “professor A” deixam
marcas relevantes para a vida do aluno. A figura abaixo retrata a importância que o “professor
A” continua tendo na vida dos alunos dos sétimos anos, bem como traz as informações dos
demais professores dos sétimos anos.
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Gráfico 4 - Nome do professor (a) que você acha que possui as qualidades abaixo (alunos sétimos anos)

Ao analisar essa figura, considero imprescindível evidenciar que a maioria dos alunos
dos sétimos anos não citou nenhum professor para preencher os espaços dos questionários
reservados para completar com o nome de um professor ou de professores. A princípio, tive a
sensação que se tratava de preguiça de escrever ou, até mesmo, indiferença. Entretanto, ao
escutar os comentários dos alunos, constatei que era a maneira de manifestarem o
descontentamento deles com os (alguns) professores. Um dos alunos, por exemplo, disse a
seguinte frase: “não vou colocar ninguém, não gosto de nenhum mesmo”. Por outro lado, a
incidência de “meninos-problemas” era maior nos sétimos anos. As falas mais duras contra os
professores, no momento em que respondiam os questionários, partiram desses alunosproblemas. Para melhor compreender a postura desses alunos, recorri à advertência feita por
Freire (1996), pois, para ele
Precisamos compreender a significação de um silêncio, ou de um sorriso ou
de uma retirada da sala. O tom menos cortês com que foi feita uma pergunta.
Afinal, o espaço pedagógico é um texto para ser constantemente lido,
interpretado, escrito e reescrito. Neste sentido, quanto mais solidariedade
exista entre o educador e educando no trato deste espaço, tanto mais
possibilidades de aprendizagem se abrem na escola (p. 97).

Em função disso, achei necessário perguntar aos professores, nas entrevistas, como
eles viam os alunos com comprometimentos sociais, pessoais e familiares. Sobre isso, é
oportuno trazer um comentário feito pelo “professor B” durante a entrevista.
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Preocupo-me com alguns alunos em especial, pois o Poder Público se faz
ausente. O conselho tutelar manda o menino para a escola, mas não
acompanha, não quer saber.
Entrevistador: Como você, nas suas possibilidades, contribui para amenizar
essas questões e como você enxerga esses meninos ou meninas?
Entrevistado: é tão difícil, estou cansada, eu converso, pois a única forma
que tenho é conversando, é dando uma boa aula. Mas não faço muito além
disso. Em algumas situações acabo estressando. É um peso muito grande
para o professor (Entrevista, 12 de julho de 2013).

Fiz a mesma pergunta ao “professor C” e obtive a seguinte resposta:
Eu acho muito interessante os professores que descobrem esses problemas.
Têm professores que descobrem muito mais coisas que eu. Eu fico muito
envolvida com a dinâmica da aula, envolvida no conteúdo. Os alunos quase
não falam nada para mim. Eu não fico sabendo muito dos problemas deles.
Quando o problema é detectado pela direção é passado para gente. A gente
tenta, principalmente nesta escola que é periferia. Aqui mais de 50% dos
alunos têm problemas. Problema em casa, problema com drogas, irmão que
é preso, pai que é preso. Se a gente for olhar só isso, não daria aula, ficaria
por conta só de auxiliá-los, mas, a gente tenta mostrar que aqui dentro tem
uma atividade diferente para eles e eles podem esquecer os problemas em
casa (Entrevista, 12 de julho de 2013).

O final da fala do “professor C” fez-me refletir muito. Afinal, é esse um caminho
possível? Para Freire (1996),
Assim como não posso ser professor sem me achar capacitado para ensinar
certo e bem os conteúdos de minha disciplina não posso, por outro lado,
reduzir minha prática docente ao puro ensino daqueles conteúdos. Esse é um
momento apenas da minha prática pedagógica. Tão importante quanto ele, o
ensino dos conteúdos, é o meu testemunho ético ao ensiná-los (p. 103).

Na visão de Freire, não basta oferecer uma possibilidade de conhecimento de
conteúdo, conforme sugeriu o “professor C”, é preciso envolvimento ético também. Isso
talvez faça mais sentido se considerarmos a resposta do “professor A” quando foi indagado
sobre os “alunos-problema”.
Eu nunca fiz uma ocorrência para punir esses alunos. Às vezes, eu coloco
um aluno para fora de sala, mas deixo claro para ele: vou te colocar para fora
para você ficar um tempinho lá fora e pensar nas coisas que você está
fazendo, depois você volta.
Eu não faço ocorrência, nunca fiz. Tem uma pasta azul. Cada aluno, cada
sala tem uma pasta. Cada aluno tem uma folha e ali são colecionadas as
ocorrências. Tem aluno com 15 ocorrências. Acho que tem algum problema.
Ou algo está acontecendo com esse aluno ou com quem dirige. Eles não
precisam de ocorrência, eles precisam de carinho, de cuidados. Também não
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gosto de provas, não gosto de dar notas, não gosto de avaliar aluno como
número. Isso tudo só cria mais barreiras. Dificulta aproximar desses alunos.
Era preciso mudar isso, prova para mim não existe, era preciso avaliar o
aluno no dia a dia. Hoje ele foi bem, amanhã pode ser que ele não esteja tão
bem, isso faz com que busque outras formas de trabalhar. Outro aspecto que
acho fundamental sobre o relacionamento com esses alunos é a linguagem
que usamos. A linguagem que se usa é diferente para cada aluno. Tem aluno
que você usa a linguagem dele, por exemplo, fala, meu irmão... desembucha
logo. Outros, você já tem que falar uma linguagem diferente, por exemplo,
vem cá, meu filho. Mais calmo, mais tranquilo, é você que tem que conhecer
o seu aluno. Eles não são iguais (Entrevista, 12 de julho de 2013).

Os três professores relatam de maneiras diversas a forma como eles lidam com tais
meninos. O que me pareceu familiar nas falas deles é o fato de que, em nenhum momento,
eles responsabilizaram os alunos, pelo contrário, entendem que há um contexto social por trás
das atitudes deles, bem como procuram, cada um a sua maneira, encontrar um caminho para
amenizar a situação. De acordo com Boff (2011), “no modo de ser-cuidado ocorrem
resistências e emergem perplexidades. Mas elas são superadas pela paciência perseverante.
No lugar da agressividade, há a convivência amorosa. Em vez de dominação, há a companhia
afetuosa, ao lado e junto com o outro” (p. 96).
Enfim, a figura 3 traz informações que ajudaram ratificar a escolha dos sujeitos das
pesquisas, em especial o “professor A”, visto que os alunos enxergam nesses professores
qualidades que estão intrinsecamente ligadas à espiritualidade, conforme descritas no gráfico.
Mais precisamente, ajudou a evidenciar em que medida o professor pode contribuir para o seu
desenvolvimento. A esse respeito, pude perceber que a postura desses professores propiciava
um clima de contentamento e felicidade, em que reinava a alegria e o prazer de estar naquele
ambiente. Abaixo, apresento um recorte que pode dimensionar um momento em que o
“professor A” propicia um clima de segurança e respeito.
O professor pediu para os alunos fazerem a leitura, aluno por aluno. Um
menino começou a ler com dificuldade, o professor se aproximou dele. Leia
devagar... o aluno fez a leitura... o professor disse: excelente leitura.
Professor: olha que legal, ela leu o ponto final direitinho. Vai “fulano”
arrebenta.
Aluno: Não quero ler.
Professor: gostamos de ouvir você ler.
O aluno leu e foi elogiado. Ao terminar a leitura, o professor deu um abraço
cordial nesse aluno. Ele reagiu sorrindo e com “ares” de felicidade (Diário
de Campo, 17 de maio de 2013).

A atitude do professor, por mais simples que pareça ser, modificou a maneira como o
aluno se sentia frente aos colegas. Para Boff (2001), “a espiritualidade vem sendo descoberta
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como dimensão profunda do humano, como momento necessário para o desabrochar pleno de
nossa individuação e como espaço de paz no meio de conflitos e desolações sociais e
existenciais” (p. 18). Ao adotar esse ritual durante a leitura, isto é, aproximar-se dos alunos,
enquanto eles leem; encorajá-los em situações de medo ou timidez, na percepção de Campbell
(2002), “colocam as pessoas em harmonia não só com o seu mundo social, o mundo da
natureza exterior, como também com sua própria natureza humana interior” (p. 104). Nessa
mesma linha, entende Ávila (2008) que “precisa a escola ser também local para a produção de
jovens mais sadios, mais bonitos, mais confiantes em si, mais felizes” (p. 19). Esses rituais
são evidências da maneira como os ritos e mitos se inserem na dimensão espiritual no
contexto de sala de aula, uma vez que, para além da natureza exterior, produzem mudanças
interiores. Aqui vale renovar que a espiritualidade é uma das fontes da inspiração do novo,
bem como é capaz de produzir dentro de nós mudança. Para Campbell, ela pode ser o fio de
Ariadne.
Já a figura 4, apesar de ratificar a escolha “do professor B” e do “professor C”, traz
outras reflexões, conforme apresentadas anteriormente, que sinalizam para situações em que a
ausência de determinadas qualidades do espírito, principalmente dos professores, pode inibir o
desenvolvimento da dimensão espiritual em sala de aula. O que pude notar, a esse respeito,
refere-se ao fato de que existe um comportamento agressivo na convivência entre os alunos e
deles com os professores. Em outras palavras, o tom de proximidade, de afeto e cuidado, que
identifiquei nos sextos anos, não estava presente nos sétimos anos. O recorte abaixo, extraído
da primeira parte da pesquisa de campo (observação), talvez consiga exemplificar a diferença.
Entre os períodos, até que o professor faça a troca de sala, alguns alunos
ficam mais agitados, outros ficam sentados, esperando o próximo professor.
Dois alunos estão brigando, aos socos. Na linguagem deles, um tinha
afinado, por isso a briga não foi adiante. Um aluno perguntou qual seria a
próxima aula. Uma menina respondeu, não falou o nome da disciplina, mas
do professor. A revolta foi geral. Os alunos disseram palavrões e xingaram.
E enquanto isso, algumas alunas estavam esperando na porta. Assim que
notaram que o professor estava se aproximando, alertaram a turma e todos
correram para os seus lugares. (Diário de Campo (sétimo ano), 02 de julho
de 2013).

Já nos sextos anos, os alunos, mesmo com a agitação que lhes é natural em função da
idade, eles não manifestaram esse tipo de repúdio por nenhum professor. Pelo contrário, em
alguns casos, havia expectativa para o momento em que seria a aula do(s) professor(s). Sobre
isso, acho prudente destacar que os professores dos sextos anos, em especial o “professor A”,
são mais próximos e carinhosos com os alunos. Isso acontece o tempo todo, por exemplo, nos
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corredores e antes de começar as aulas. Existe uma harmonia entre professor e aluno, bem
diferente dos sétimos anos. Para Boff (2011)
O descuido, inerente à nossa humana condição, mais do que um obstáculo é
um desafio para a vivência do cuidado essencial e de suas formas
alternativas e mais aperfeiçoadas. O cuidado não é uma meta a se atingir
somente no final da caminhada. É um princípio que acompanha o ser
humano em cada passo, em cada momento (p. 160).

Para esse mesmo autor (2001), no contexto desta dissertação, a espiritualidade vive
“da gratuidade, da doação, da singeleza, da convivialidade, do dom de se fazer presente ao
outro” (p. 83). Sendo assim, é possível compreender em que medida a espiritualidade
encontra ou não espaço em sala de aula, bem como o professor pode contribuir ou inibir que
ela se manifeste. Nesse ponto, vale frisar que os alunos dos sétimos anos apresentavam maior
comprometimento social, conforme mencionado anteriormente. Ou seja, é preciso
dimensionar a situação do professor também e as dificuldades de lidar com aquele público.
Nesse sentido, acho prudente considerar a afirmação de Guenther (2009), pois, nas palavras
da autora, “efetivamente, os educadores são capazes de trabalhar em condições que outros
profissionais provavelmente não aceitariam, em nome de um ideal de abnegação e dedicação
ao benefício dos outros” (p. 143). Por outro lado, para além da consideração da autora, ficou
evidente que o contexto dos sextos anos era mais propício para uma vivência da
espiritualidade, bem como o professor foi determinante para que ela se manifestasse.
Ademais, os rituais adotados por esses professores, tais como a maneira como se dirigiam os
alunos, a forma de abordagem, as brincadeiras, a proximidade física, visto que andavam pela
sala, olhavam os cadernos e outros, foram determinantes para que, nos sextos anos, a
espiritualidade encontrasse espaço para o seu desenvolvimento. De acordo com Campbell
(2011) os rituais, assim como a mitologia, integram o indivíduo na sociedade. Ou seja, são
instrumentos que ajudam o indivíduo a ser parte ativa da própria sociedade. Para esse mesmo
autor, “não é algo soprado para dentro da vida, provém da vida” (p. 105).
Ao escolher esta frase de Rosa (2001): “Coração vige feito riacho colominhando por
entre serras e varjas, matas e campinas” (p. 67), para iniciar a análise das figuras 3 e 4, tinha
como intenção sugerir que a sala de aula pode ser um lugar profícuo para o desenvolvimento
da espiritualidade, desde que exista, nos pormenores do dia a dia escolar, uma relação de
cuidado e de amorosidade, de enternecimento e solidariedade, de amizade e de alegria. Por
fim, o que pude compreender refere-se ao fato de que o professor em cuja prática há um
envolvimento e compromisso maior com o educando transforma a sala de aula em um
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ambiente propício para o desenvolvimento da espiritualidade, bem como quebra alguns
paradigmas. Sobre isso, Freire (1996) entende que “a atividade docente de que a discente não
se separa é uma experiência alegre por natureza” (p. 142).
4.4 “Sertão: é dentro da gente”

O sertão de Guimarães é, sobretudo, um convite para revisitar a própria vida,
redescobrir, nos batidos caminhos, segredos que estão ali, esperando que alguém lhes perceba.
Para tal, exige recolhimento, capacidade de escuta, sensibilidade, tolerância, persistência,
força e fé. O ritual da travessia só poderá transcender se nele encontramos a simbologia das
veredas, sem a qual, é um caminhar automatizado, quase sempre sem alegria e sem sentido. O
sertão é dentro da gente, porque ele não é força mecânica de pisadas apenas, é também força
bruta da interioridade. Bruta por que abala as estruturas, destrói conceitos e reinventa velhas
trilhas.
Para mim, compreender a espiritualidade em sala de aula foi, de certa forma, provar o
sertão em sua brutalidade, visto que, aparentemente, o sertão, conforme descrito por
Guimarães, e a sala de aula são terrenos infecundos para tal semente. Frise-se aparentemente.
Todavia, em ambos, basta uma “chuvinha miúda” para a vida estourar. Ou seja, não precisa
muito para que, no espaço sala de aula, a espiritualidade possa eclodir.
A figura 5 referente aos alunos dos sextos anos e a figura 6 referentes aos alunos dos
sétimos anos trazem informações acerca das disciplinas que os alunos mais gostam e menos
gostam. Ao propor essa questão, tive como intenção verificar se o maneira do professor lidar
com os alunos influenciava no modo como se sentiam e posicionavam frente aos conteúdos.
Embora possa parecer óbvia a resposta, já que é de se esperar uma resposta positiva, isto é: se
gosto do professor, gosto da disciplina, se não gosto do professor, não gosto da disciplina,
entendo que, para o fim desta pesquisa, foi instrumento ratificador de que as qualidades do
espírito, discutidas no primeiro capítulo, apresentam-se, no contexto escolar, como
possibilidade para efetivar uma relação mais humana e transformadora, levando o aluno a
simpatizar-se também pelo conteúdo. A figura 5 abaixo traz informações relevantes para
justificar essa abordagem. Por exemplo, a disciplina mais destacada por esses alunos foi
Língua Portuguesa. É uma informação muito importante, uma vez que o professor desse
conteúdo é o “professor A”. Interessante considerar também que muitos alunos substituíam o
nome da disciplina pelo nome do professor, bem como os poucos alunos que afirmaram que
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não gostavam da matéria deixaram registrado que gostavam muito do professor, mas não
gostavam da disciplina.

De que matéria você mais gosta e de qual você menos gosta?
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Ao entrevistar o “professor A”, como eu já conhecia essas informações apresentadas
na figura 5, comentei com ele a preferência que os alunos tinham pela disciplina que ele
ministrava. Logo depois, perguntei se ele tinha resposta para tal preferência. A resposta
obtida, apesar de não se ater objetivamente à pergunta, traz possibilidade de respostas, bem
como se afina ao tema espiritualidade.
Se pegar os meus alunos e perguntar a eles o que é um substantivo, eles
sabem; o que é um verbo, eles sabem; um artigo, eles te falam decoradinho,
os determinados e os indeterminados. Eles vão te falar tudinho, mas eles
aprenderam mais, eles aprenderam muito mais. O que vejo que tem que
mudar, para ser assim com todos, é a mentalidade de muitos professores e
diretores. Não vai mudar, não vai chegar a lugar nenhum enquanto tiver essa
coisa de eu dou aula, você aprende, eu dou nota, eu dou prova, se não tirar
nota, tem nota vermelha. Eu definitivamente não gosto de aplicar prova, não
gosto de dar nota, não gosto de fechar diário, horroroso aquilo, parece que
você está preso em grades, o próprio nome já diz: grade curricular. Eu gosto
de ver as minhas crianças rindo e aprendendo (Entrevista, 12 de julho de
2013).

Na fala do professor, considero mais relevante destacar a ideia apresentada no final
sobre ver as “minhas crianças rindo e aprendendo”. Aqui, percebo que, na intenção do
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“professor A”, existe uma busca para transformar o espaço sala de aula em um lugar mais
agradável e humano, mais acolhedor e familiar. No contexto da entrevista do “professor A”,
faz muito sentido a advertência feita por Ávila e Sefton (2008).
O compromisso fundamental da instituição escolar continua sendo com a
aquisição e a produção de conhecimento e com o desenvolvimento
harmonioso da criança e do jovem. Para tal, os projetos políticos
pedagógicos, os planos de estudos e os planos de trabalho de cada professor
ou professora devem ser pensados tendo em vista promover tal
desenvolvimento. As áreas de conhecimento, as atividades pedagógicas
precisam ser intencionalmente selecionadas e organizadas para permitir a
consecução desse objetivo (p. 17).

Essa mesma concepção foi muito bem dimensionada por Guenther (2009), conforme
se pode notar no excerto abaixo:
A escola é uma instituição social organizada no modelo de fábrica, com uma
incoerente proposta educacional inspirada no ideal do homem autônomo,
responsável, criativo, bem informado, competente, capaz de estabelecer boas
relações com os outros e o mundo. Porém inserida no sistema industrial que
funciona sob as leis da mecanização, sincronia, padronização, hierarquia,
repetição e rotina, e operacionalizada pelas características úteis à
manutenção do sistema social a que serve (p. 59).

Sendo assim, é possível concluir que, em um ambiente assim, é pouco provável que a
dimensão espiritual possa se desenvolver, já que os professores estão muito mais ocupados
em servir a tal sistema social, pois padronizam rituais, que não promovem mudanças
interiores nem nos alunos nem neles mesmos. Nesse viés, faz muito sentido a entrevista do
“professor A” supracitada, pois, segundo ele, é preciso mudar a mentalidade que ora se faz no
contexto das escolas e nas práticas dos professores. Sobre mudar mentalidade e, no contexto
da afirmação de Guenter (2009), Campbell (2002) preleciona que:
Neste nosso mundo moderno, no qual todas as coisas, todas as instituições
parecem caminhar celeremente para o despedaçamento, não há significado
no grupo, onde todo o significado foi uma vez encontrado. O grupo hoje não
passa de uma matriz para a produção de indivíduos (p. 78).

No mundo moderno, de acordo com Campbell, não há espaço para a partilha, para a
ideia original de grupo, ou seja, não há espaço para a ideia de coletividade cooperativa e de
identidade. Transportando para o contexto desta pesquisa, ao realizar a entrevista, indaguei
aos professores pesquisados se eles procuram transmitir para os demais professores essa
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postura de cuidado, de afeto, de carinho que eles tinham com os alunos. As respostas obtidas
ilustram a ideia de grupo defendida por Campbell (2002) no mundo moderno:
Eu sinto muito resistência, porque eles já chegam na sala dos professores
reclamando muito. Dizendo que a diretora tem que tomar providências, tem
expulsar o aluno tal, tem que mandar o aluno embora. Eu entendo que temos
que trazer mais alunos, tem que fazer mais escola. Além disso, eles misturam
muito a questão financeira, problemas de casa, os problemas com outras
pessoas, trazem para dentro de sala de aula. Muitos professores ficam
doentes, muitos têm problemas de depressão e quando brigam com os alunos
põem tudo isso para fora (“professor A”) (Entrevista, 12 de julho de 2013).
Como eu já havia falado, o ambiente escolar hoje é de derrota, o diálogo é de
descrença. Muitos desacreditaram do sistema. Muitos professores parecem
estar indo para um campo de batalha e não para uma sala de aula. É difícil
sair imune. Muitas vezes, me vejo reproduzindo esses mesmos discursos. É
mais fácil ser contaminada que contaminar (“professor B”) (Entrevista, 12 de
julho de 2013).
Em várias escolas, eu vejo numa disputa muito grande. É um professor
querendo a vaga do outro; um professor querendo aparecer menos ou mais
que o outro; um querendo ter menos serviço ou ficar com uma turma mais
tranquila. Isso prejudica muito o andamento da escola. Os alunos percebem
aqueles casos, percebem a falta de sintonia e eles também abusam. Os
adolescentes são muito espertos. Eles veem que não existe organização, ou
seja, os professores falarem a mesma língua. Eles veem isso e aproveitam
(“professor C”) (Entrevista, 12 de julho de 2013).

Pude perceber que as três falas apontam para a ausência do sentimento de grupo na
escola, assim como revelam que há forte sentimento de impotência frente a essas questões.
Pior ainda, tais atitudes sinalizam para aquilo que, para Campbell (2002), “evoca meramente
uma ordem de coisas correntes limitadas pelo tempo e pelo espaço, e seu signo espiritual se
torna cada vez mais débil” (p. 38). No mesmo contexto, Freire (1996) preleciona que:
A invenção da existência envolve, necessariamente, a linguagem, a cultura, a
comunicação em níveis mais profundos e complexos do que ocorria e ocorre
no domínio da vida, a “espiritualização” do mundo, a possibilidade de
embelezar como de enfear o mundo e tudo isso inscreveria mulheres e
homens como seres éticos (p. 52).

Aqui, arrisco-me a dizer que Freire traz a mesma concepção de espiritualidade
expressa por Boff (2001), apresentada no primeiro capítulo. Ademais, faz uma importante
advertência sobre a necessidade de a comunicação atingir níveis mais profundos e complexos
do ocorre no domínio da vida. Nessa perspectiva, percebo que pode ser isso que falta, no
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contexto escolar, para criar o sentimento de grupo. No entendimento de Freire (1996), isso
pode promover a espiritualização do mundo. Logo, do ambiente escolar.
Ainda no âmbito da figura 5, a disciplina geografia foi escolhida por um número
considerável de alunos, apontando-a como conteúdo de que mais gostavam. Tal disciplina é
ministrada pelo “professor B”. Por outro lado, convém destacar que, diferentemente de
Língua Portuguesa, a escolha por geografia manteve-se nos níveis dos demais conteúdos, bem
como a rejeição pela disciplina.
A próxima figura traz informações dos sétimos anos acerca das mesmas questões
presentes na figura 5, ou seja, “de qual matéria escolar você mais gosta e menos gosta?”. Ao
analisar os questionários, pude perceber que a maioria dos alunos manteve a mesma postura
em relação às indagações anteriores, a saber, entregaram os questionários sem preencher as
lacunas destinadas a completar com o nome da disciplina.
De qual matéria escolar você mais gosta e menos gosta?
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Gráfico 6 - De que matéria você mais gosta e de qual você menos gosta? (Sétimos Anos)

Apesar de ter causado, a princípio, estranhamento por eu não ter compreendido o
porquê de os alunos deixarem em branco, fez muito sentido, nesse contexto, a observação de
Amorim (2004), segundo a qual, “para que uma coisa possa se tornar objeto de pesquisa, é
preciso torná-lo estranha de início para poder retraduzi-la no final” (p. 26). A partir desse
pressuposto, conforme relatado na figura acima, essa “má vontade” é um reflexo da relação
quase sempre inflexível que existe entre eles e os professores. Tive a sensação de que tais
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alunos queriam deixar o recado de que não gostavam de nenhum conteúdo para dizerem que
não gostavam dos professores. Para Amorim (2004), concernente a essa questão,
Não se deve pensar que o silêncio se opõe à linguagem, pois na verdade ele a
supõe. Somente a partir da linguagem posso ouvi-lo ou nomeá-lo. O silêncio
se dá sempre no intervalo: entre duas palavras, entre dois enunciados, entre
dois textos, entre duas vozes e entre dois regimes discursivos (p. 285).

O silêncio dos alunos dos sétimos anos, esquivando-se de preencher o espaço
destinado para colocar a disciplina, pode ser entendido como uma possibilidade da
concretização de um desses intervalos apresentados pela autora. Isto é, uma forma de silêncio
que supõe linguagem. No segundo capítulo desta dissertação, Campbell (2002, p. 109) destaca
que as mensagens dos mitos constituem os valores da vida de cada um. Nessa mesma obra,
ele afirmava que uma das suas citações favoritas é de Heinrich Zimmer, que diz “as melhores
coisas não podem ser ditas” (p. 108). A partir de Amorim (2004) e Campbell (2002), pode-se
reafirmar que o fato da maioria dos alunos dos sétimos anos não ter citado a disciplina que
mais gostava ou menos gostava é uma “não-linguagem” que a supõe e traduz valores ou
insatisfações daquele grupo de alunos. Acerca da espiritualidade em sala de aula e das
ponderações dos autores acima, é expressiva a percepção de Boff (2001), já que, para ele, para
desenvolver a espiritualidade é necessário “desenvolver a nossa capacidade de contemplação,
de escuta das mensagens e dos valores que impregnam o mundo à nossa volta” (p. 72). Nesse
ponto, é oportuno frisar que as qualidades do espírito foram mais perceptíveis nos sextos
anos. O que poderia justificar as diferentes posturas em relação às respostas obtidas por meio
dos questionários.
Doutra parte, matemática, que foi a disciplina mais rechaçada pelos alunos dos sextos
anos, uma vez que foi a que eles menos gostavam; foi bastante contemplada pelos alunos dos
sétimos anos e com rejeição baixa, principalmente se considerarmos que é um conteúdo com
natural reprovação dos alunos. Importante esclarecer que esse conteúdo é ministrado pelo
“professor C”, logo, trata-se de uma informação que ajuda compreender em que medida o
professor contribui para o desenvolvimento da espiritualidade em sala de aula. Durante o
período em que observei as aulas desse professor, pude perceber, por exemplo, que ele
procura explicar o conteúdo de maneira a facilitar a compreensão do aluno. O fragmento
abaixo, extraído das minhas anotações durante esse período de observação, traz um desses
momentos.
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A professora procura simplificar. Utiliza uma linguagem acessível a eles e
de maneira com que os alunos pudessem acompanhar. Durante a explicação,
a professora pedia para eles não copiarem, apenas para prestarem atenção. É
uma aula marcada por uma dinâmica que envolve muito os alunos. Achei
interessante que a linguagem que a professora utiliza para ensinar
matemática é muito diferente da que eu conheço. A vantagem é que os
alunos entendem facilmente essa leitura (Diário de Campo, 21 de junho de
2013).

Por sua vez, geografia, disciplina ministrada pelo “professor B”, em relação aos
sétimos anos, apresentou informações semelhantes aos sextos anos. Logo, pode-se considerar
a análise da figura 5 para compreensão das informações acerca dessa disciplina. Outro aspecto
a ser analisado refere-se ao número de aulas. Por exemplo, matemática e português são
conteúdos com maior carga horária, portanto, os professores de tais disciplinas têm maior
contato com os alunos. Nesse sentido, se tomarmos os dados presentes nas figuras 5 e 6, fica
mais evidente o quão pode ser “pesado” para o aluno quando a relação professor/aluno é
marcada por inflexibilidade e intolerância. Já, quando se constrói um espaço marcado pela
tolerância, capacidade de escuta, solidariedade e cuidado, a relação professor/aluno é marcada
pela leveza e pela alegria. O que, no contexto desta dissertação, é entendido como
manifestação da espiritualidade em sala de aula.
“Eu quase que nada não sei. Mas desconfio de muita coisa”. Escolhi esse trecho de
Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa (2001, p. 31), para concluir este capítulo. Ao
trazê-lo, quis salientar que as informações presentes nas observações, nas entrevistas e nos
questionários oferecem diversas possibilidades de leituras e análises, ou seja, eu busquei um
trilho, um caminho em um sertão de infinitas possibilidades. Na verdade, arrisquei por um
caminho menos pisado, por isso mais denso, mais perigoso e mais desafiador. Nessa travessia,
mirei o outro e acabei me vendo. Talvez, em função disso, trouxe em diversos momentos a
minha experiência de aluno, de professor e de pesquisador. Essa relação entre a experiência
pessoal refletida no outro, de acordo com Campbell (2011) pode ser uma experiência em que
“o mundo interior é o mundo das suas exigências, das suas energias, da sua estrutura, das suas
possibilidades, que vão ao encontro do mundo exterior” (p. 60). Ou, então, foi uma urgência
de revisitar a própria história, compreendê-la, dar-lhe sentido. Sobre isso, talvez este trecho de
Rosa (2001) possa melhor sintetizar o que senti ao longo desse percurso: “eu atravesso as
coisas – e no meio da travessia não vejo! – só estava entretido na ideia dos lugares de saída e
de chegada” (p. 51).
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Compreender espiritualidade em sala de aula é enveredar por um caminho ainda pouco
batido. Nos trilhos mais pisados, por exemplo, é possível avistar, ao longe, a direção em que
se pretende seguir, bem como há poeiras nos ramos e rastos de que é um caminho de intenso
trânsito. Nas veredas menos pisadas, é comum que o mato lhe apague os sinais, dando a falsa
impressão de que nunca houve um caminho ali, ou que terminaria sem levar a lugar algum.
Todavia, é preciso insistir para vislumbrar, mais adiante, a estrada que ora se julgava
inexistente. Está lá, sempre esteve lá, como se fosse um risco desgastado pelo tempo,
cortando o imenso sertão. Campbell (2011) apresenta a metáfora do labirinto, cuja saída, seria
facilitada pelo fio de Ariadne. O sertão também é um labirinto que requer o mesmo fio para
não se perder nas múltiplas e confusas trilhas que ele possui. Nesse mesmo viés, para o
mitólogo (2011), “aqui está também o motivo do labirinto. As trilhas são deliberadamente
confundidas, mas, se conhecer o segredo do labirinto, você poderá passar e fazer uma visita
ao seu habitante (p. 122).
Enfim, nessa travessia, pude compreender que o sertão/escola é um espaço ainda árido
para a semente da espiritualidade germinar, pois falta quem lhe adube e regue. Por outro lado,
ela está lá, sempre viva, esperando que alguém a cultive. Não por acaso, esse mesmo autor
(2011) afirma que o mundo das plantas ensina, pois, segundo ele, “em sua sequência de vida,
o mundo das plantas é idêntico à vida do homem. Como se pode ver aí se estabelece uma
relação de interioridade” (p. 108). Essa relação de interioridade tem, segundo ele, a ver com a
mitologia do plantio, “o plantio da semente, a morte da semente, por assim dizer, e o
nascimento de uma nova planta, é orientada para dentro” (p. 109). A espiritualidade, na
dinâmica deste texto e da sala de aula, pode ser metaforizada como essa nova planta. Essa
nova planta, conforme pude observar, principalmente em relação aos professores pesquisados,
confirma que, apesar de infértil para muitos, encontra, no espaço escolar, solo fértil para o seu
desenvolvimento. Para tal, o professor concorre diretamente na preparação do terreno, cujas
ferramentas incluem paciência, tolerância, capacidade de escuta e cuidado. Enfim, por trás de
tudo isso, o que a mitologia, nas palavras de Campbell (2011), faz: foi “situá-lo num ramo de
uma árvore muito antiga. Você é parte de uma sociedade de vivos e mortos, que chegou aqui
muito antes de você e continuará aqui muito depois que você for. Ela o nutriu e o protegeu, e,
em retribuição, você deve nutri-la e protegê-la” (p. 173). Por isso, para ele, “os mitos são
infinitos em sua revelação” (p. 157), assim como o sertão de Rosa (2001) pode ser encontrado
em todo lugar e dentro da gente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar de saber que resta muito mais por ser compreendido, é chegada a hora de
encerrar esta pesquisa. Deixo um pouco do que provei nessa travessia, com a certeza de que
esse tema tem muito ainda para ser experimentado no contexto escolar. Ao pesquisar
espiritualidade em sala de aula, observei que esse assunto, antes de qualquer coisa, era
estranho para aquele ambiente, bem como para os que dele participam.
Antes de concluí-lo, porém, considero importante retomar as questões principais desta
pesquisa, a fim de sintetizar e confirmar as respostas que foram apresentadas ao longo deste
texto. Em primeiro lugar, percebi que a dimensão espiritual, quando contemplada, produz
mudanças substanciais no dia a dia escolar, principalmente na relação professor/aluno e
aluno/escola. Essa dimensão pôde ser verificada na maneira como os professores acolhiam os
alunos. Esse acolhimento dos professores concretizava-se nos gestos de afeto, de cuidado, de
capacidade de escuta, de alegria de ensinar, de tolerância e de amor. Quanto mais o professor
desenvolvia tais qualidades do espírito humano, mais proximidade e respeito os alunos tinham
por ele. Aqui, oportuno frisar que a espiritualidade tem como característica intrínseca
promover dentro de nós mudanças. O que constatei, sobre isso, refere-se ao fato desses alunos
apresentarem comportamento bem diferente de outros alunos em que tais qualidades do
espírito humano não se faziam presentes. A agressividade, a rebeldia e a indiferença foram
substituídas pelo riso, pelo companheirismo e pela troca de experiências. Por isso, é preciso
compreender espiritualidade, no espaço escolar, como uma possibilidade de promover
mudanças interiores.
Na fala dos professores entrevistados, a espiritualidade foi definida como o amor e o
cuidado que dispensamos ao outro. Esse amor e esse cuidado dispensados ao outro são, de
fato, dimensões da espiritualidade, ainda mais se pensarmos que são fortes instrumentos para
fomentarem mudanças dentro do ser humano. Não há dúvida que a espiritualidade se
manifesta em sala de aula através de tais qualidades do espírito humano, portanto, não poderia
ser tão estranha ao contexto escolar. O que distancia a espiritualidade desse ambiente é, ainda,
a conotação puramente religiosa que as pessoas lhe destinam. Mais ainda, associam-lhe a uma
confissão religiosa, retirando-lhe toda força de mudança que encerra. Em síntese, a
espiritualidade, exteriorizada nas qualidades do espírito humano, pode, no contexto escolar,
não apenas produzir mudanças significativas na vida dos alunos e dos professores, como
também quebrar muitos paradigmas que se cristalizaram com o passar do tempo, cuja
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manutenção atende aos interesses de manter um sistema maior, pautado na simples
reprodução de modelos e valores. Enfim, a espiritualidade pertence à natureza humana,
portanto, é natural que ela se manifeste em qualquer situação e ambiente. O que achei muito
interessante é que, quando as qualidades do espírito humano se faziam presentes,
principalmente por parte dos professores, o espaço sala de aula se modificava, se antes havia o
peso dos minutos e o desinteresse dos alunos, no momento em que o professor utilizava de
tais qualidades, o ambiente se transformava em um lugar leve, aconchegante e transformador.
Em relação à segunda questão, isto é, “compreender como os mitos e ritos se inserem
na dimensão espiritual no contexto de sala de aula”, percebi que a perspectiva de Joseph
Campbell, sobre a função do mito e rito, era também estranha para a maioria das pessoas. A
ideia do mito como narrativa metafórica capaz de servir como modelo para busca de verdade
e de sentido ainda não é familiar para os mais diversos contextos. Pelo contrário, a ideia mais
difundida é de que o mito é uma mentira. Todavia, para esse autor, o material do mito é o
material da nossa vida, inclusive como metáfora da espiritualidade.
Por outro lado, pude constatar que o espaço escolar é um lugar privilegiado para a
manutenção dos “pseudomitos”, tais como, os mitos das impossibilidades, das descrenças, das
reprovações e de outros. Ou, então, para a visão restrita dos rituais expressos por meio de
cadeira enfileirada, filas, silêncio e disciplina. Essa visão, para Campbell, retira o valor do
mito e do rito, visto que ambos ficam circunscritos aos aspectos mecânicos e sociais. Para ele,
os mitos e ritos servem como guia que conduz a elevação espiritual, bem como estão ligados à
pedagogia do indivíduo.
Ao retomar essas questões, quis evidenciar que, no espaço escolar, os mitos e ritos
estão distantes da perspectiva adotada por Campbell. O que pude verificar é a manutenção de
rituais mecânicos, marcados por gestos padronizados e, quase sempre, representando apenas
formalidades. Todavia, nos momentos em que esses rituais mecânicos foram substituídos por
novas formas, tais como, o sorriso sincero, a alegria, a tolerância, a proximidade e o cuidado,
foi notória a mudança no contexto da sala de aula. Por exemplo, o simples ato (rito) de um
professor chegar assoviando e cantando era suficiente para mudar todo o clima e criar uma
atmosfera propícia para o aprendizado.
Se essas qualidades do espírito humano, expressas através de rituais, são capazes de
promover tanta mudança, por que não são incitadas? Por que insistimos tanto em conservar a
intransigência, a disciplina e a produção? Essas perguntas foram muito bem respondidas por
Guenther (2009), pois, segundo ela, a função real das práticas escolares é produzir pessoas
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para obedecer, para desempenhar funções rotineiras e tediosas, bem como formatar pessoas
para funcionarem de maneira prevista e desejável.
Nesse sentido, repensar a função dos ritos e mitos no ambiente escolar é uma maneira
de rever os “pseudomitos” que a escola há muito fomenta e pratica. É também estimular uma
nova postura dos professores no trato com os seus alunos, com a intenção de promover
significativas mudanças para ambos. Enfim, os mitos e os ritos, no contexto dessa dissertação,
aparecem como possibilidade de transcendência, isto é, aparecem como possibilidade de
transformar a dinâmica escolar em algo que tenha sentido para a vida dos professores e dos
alunos. Isso é possível, conforme pude constatar, através do emprego das qualidades do
espírito humano nas relações interpessoais no contexto de sala de aula.
Em relação à terceira questão, “verificar como a dimensão espiritual se coloca no
espaço sala de aula e, em que medida, o professor pode contribuir (ou inibir) para o seu
desenvolvimento”, percebi que o professor é o principal agente para que a espiritualidade se
manifeste em sala de aula. Quanto a isso, constatei que o professor que adota uma postura de
respeito, de cuidado, de amor pelo que faz, bem como de alegria é capaz de desenvolver na
sala de aula um clima de contentamento, de felicidade e de comprometimento. Além disso,
esse desenvolvimento harmonioso era sempre acompanhado por reflexões sobre a realidade
escolar e da comunidade. O compromisso desses professores transcendia os limites
curriculares, já que os alunos repensavam, muitas vezes, suas condutas e as suas atitudes.
Como já dito anteriormente, espiritualidade é aquilo que provoca mudanças, é a inspiração do
novo.
Por fim, acredito ter achado a saída do labirinto. Espero que, caso alguém queira nele
se aventurar, essa dissertação possa ser utilizada como um fio que o ajudará a não se perder
nesse labirinto. Confesso que encerro este trabalho com a sensação de que encontrei muitas
respostas sobre o porquê estou em sala de aula, bem como sinto-me um pouco mais na
condição de aluno, isto é, hoje procuro, nas minhas práticas, levar em conta o que os alunos
esperam de mim e não apenas o contrário.
Para chegar aqui, foi preciso desvendar o enigma do labirinto, navegar em águas
desconhecidas e atravessar o sertão. Nessa aventura, aprendi que observar o outro é também
uma maneira de olhar para si mesmo. Mais que isso, é uma forma de compreender as próprias
questões e, se necessário, mudar. Nesse sentido, a vivência da espiritualidade em sala de aula,
a partir das qualidades do espírito humano, tem produzido em minhas práticas pedagógicas e
na minha vida mudanças substanciais. Hoje, percebo que os mitos e ritos escolares, ou as
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minhas práticas, não podem ser limitadas por formalidades e padronizações, é fundamental
sirvam como guia para uma experiência mais profunda e com significado.
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APÊNDICES
Questionário direcionado aos alunos dos sextos e sétimos anos
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA EDUCAÇÃO
Programa de Pós-Graduação em Educação
Mestrado em educação
Processos Socioeducativos e Práticas Escolares
Linha de Pesquisa: Discurso e Produção de Saberes nas Práticas Educativas
ESCOLA MUNICIPAL DE LAVRAS- MG

QUESTIONÁRIO (direcionado aos alunos dos sextos e sétimos anos)
1. Qual (is) das palavras abaixo está (ão) associadas à espiritualidade para você?
() solidariedade
() amizade
() disponibilidade
() religiosidade
() compaixão
() paciência
() capacidade de perdoar
() generosidade
() alegria
() dedicação
2. Você acha que os seus professores utilizam essas qualidades em sala de aula?
() Sim
() Não () raramente () Alguns
3. Para cada palavra abaixo, coloque o nome de um professor ou professora (ou mais professores ou
professoras) que você acha que tem essa qualidade ( pode repetir o nome do professor ou professora ).
a. dedicação: __________________________
f. solidariedade: ____________________________
b. disponibilidade:______________________
g. carinho : _______________________________
c. compaixão: ________________________
d. alegria:
__________________________
i. capacidade de perdoar : ____________________
e. paciência: __________________________ j. escuta os alunos: _________________________
4. O que é um professor espiritualizado para você?
A () disponível
B () severo
D () atencioso
E () intransigente
G () afetuoso
H () autoritário
J () amistoso
K () leve

C() religioso
F() devoto
I () flexível
l () solidário

4. Outra(s) que você considere importante(s).

5. Escolha uma ( ou mais ) qualidades acima e diga o porquê da escolha.

6. De qual matéria escolar você mais gosta? Por quê?
PORTUGUÊS () ;
GEOGRAFIA ();
MATEMÁTICA ();
HISTÓRIA();
EDUCAÇÃO FÍSICA()

CIÊNCIAS ();

INGLÊS ();

7. De qual você menos gosta? Por quê?
PORTUGUÊS () ;
GEOGRAFIA ();
MATEMÁTICA ();
HISTÓRIA();
EDUCAÇÃO FÍSICA ().

CIÊNCIAS ();

INGLÊS ();

8. Como você gostaria que fossem os seus professores?
Se reservarmos em nossa vida um pouco de espaço para essa espiritualidade, ela vai nos transformando, pois
este é o condão da espiritualidade: produzir uma transformação interior.
Leonardo Boff
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ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA

1ª ENTREVISTA: “professor A”:

1. Você trabalha com turmas de 6º e 7º anos há quanto tempo?
2) Nessa escola, há quantos anos você trabalha?
3. O que você entende por espiritualidade?
4. Quais são as qualidades humanas para você que estão ligadas à espiritualidade?
5. Você acha que é possível a aplicação dessas qualidades em sala de aula?
6. O que é uma pessoa espiritualizada para você?
7. E um professor espiritualizado para você?
8. Quais atitudes, em relação aos alunos e à condução das aulas, um professor espiritualizado
deve ter?
9. Eu observei que você sempre chega em sala assobiando, cantando, brincando com os
alunos, chamando a um de filho, a outro de filhote, você vê isso como uma atitude espiritual?
Por quê?
10. Você percebe que essa postura tem ressonância nos alunos? De que maneira você percebe
esse ressonância neles?
11. Observei que durante as atividades, você procura trazer situações do cotidiano dos alunos,
tais como, a importância de cuidar do meio ambiente, de ser ético, de ter responsabilidade e
outras questões, são momentos muito ricos, visto que os alunos interagem efetiva e
afetivamente na discussão. Você tinha pensado que essa atitude rompe com a dimensão
mecânica e dura em que se tornou o processo educacional brasileiro e que, por tras dessa
postura de cuidado, reside uma dimensão mais significativa para o aluno? O que você acha
sobre isso?
12. Outro fator que observei nas suas aulas refere-se ao fato dos alunos sentirem-se tranquilos,
felizes... era sempre assim “a próxima aula é do ...... beleza”. Na verdade, eu percebia que os
alunos sentiam-se leves e dispostos para a próxima aula. Você acha que essa atitude dos
alunos é uma resposta a quê? Para você isso é uma atitude espiritual, ou seja, tem haver com o
cuidado que vc dedica a eles?
13. Em uma das minhas anotações eu redigi este recorte: “o palhaço divertia o público,
mostrava a camisa do Corinthians”. A dinâmica da aula envolve os alunos, o professor parece
querido por eles. Durante a correção do exercício, o professor dizia o tempo todo:
“excelente... excelente.... excelente”. “Terminou aí filhote, beleza, beleza”. Assim que soou o
sinal um aluno disse: “Quando a aula é boa, passa rápido mesmo”. A partir desse recorte,
gostaria que vc comentasse um pouco sobre essa sua postura.
14. Você procura transmitir essa postura de cuidado, de afeto, de carinho com os alunos aos
seus colegas professores? De que maneira?
15. Você acha que essas suas práticas podem ser chamados de rituais, uma vez que elas
transcendem os aspectos puramente físicos e mecânicos e passam a ter um significado mais
significativo da vida do aluno? Por quê?
16. Gostaria de fazer algum comentário sobre a entrevista?
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2ª ENTREVISTA: “professor C”:
1. Você trabalha com turmas de 6º e 7º anos há quanto tempo? 2) Nessa escola, há quantos
anos você trabalha? 3. O que você entende por espiritualidade?
4. Quais são as qualidades humanas para você que estão ligadas à espiritualidade?
5. Você acha que é possível a aplicação dessas qualidades em sala de aula?
6. O que é uma pessoa espiritualizada para você?
7. E um professor espiritualizado?
8. Quais atitudes, em relação aos alunos e à condução das aulas, um professor espiritualizado
deve ter?
9. Eu observei que assim que você chega em sala de aula, os alunos já se organizam
rapidamente. Sobre isso eu fiz a seguinte anotação em uma das suas aulas: “ tem um ritual que
antecipa as atividades, por exemplo, os alunos viraram a carteira para a porta e sentam-se em
dupla, dois alunos ficam encarregados de entregar os livros e depois recolhê-los”. Ao longo
da observação, percebi que essa dinâmica funcionava muito bem. O que você levou em conta
ao pensar nessa estrutura de aula? Você consegue enxergar alguma coisa além de uma simples
prática mecânica para otimizar o processo? Quais? Por quê?
10. Ainda sobre as atividades, observe esse outro recorte: “Vejo que todos os alunos estão
concentrados na atividade. A professora é requisitada o tempo todo. Acho interessante o fato
da atividade ser em dupla e os alunos só chamam a professora depois que ambos não
conseguem resolver a questão. A aula tem um fluxo legal. A professora não para. De carteira
em carteira. Os alunos estão todos envolvidos e ela passa olhando e observando os equívocos.
Matemática parece ser interessantes para eles. Os alunos estão todos focados. A professora dá
assistência para um aluno. Pega o seu lápis e ensina com paciência. Alguns alunos estão com
a mão na cabeça, em posição de profunda reflexão, absorvidos que estão pela atividade. A
professora não para, apaga, ensina, confirma, parabeniza. Fico feliz com o que vejo”. Você
tinha pensado que essa atitude (esse ritual) rompe com a dimensão mecânica e dura em que se
tornou o processo educacional brasileiro e que, por tras dessa postura de cuidado, reside uma
dimensão mais significativa para o aluno? O que você acha sobre isso?
11. Você percebe que essa postura tem ressonância nos alunos? De que maneira você percebe
esse ressonância neles?
12. Outro fator que observei nas suas aulas refere-se ao fato dos alunos ficarem menos
agitados, escute esse recorte: “a professora tem muita firmeza em sala de aula. Os alunos
ficam em silêncio o tempo todo, não há piadas, nem brincadeiras. No entanto, não vejo a
professora com atitudes severas, ou gritando. Ela dá aula em um tom mais baixo. Fico me
perguntando, o que há por trás disso? O que houve? Nessa mesma sala, em uma outra
disciplina, os alunos estavam eufóricos... não parecem os mesmos. Todos fazem as atividades
e ficam concentrados o tempo todo. A que você atribui esse posicionamento dos alunos?
13. Você acha que os alunos respondem assim em função da sua postura de disponibilidade,
de cuidado, de interesse pelo aprendizado deles ou existem outros aspectos (ou outro aspecto
mais decisivo)?
14. Você procura transmitir essa postura de cuidado, de afeto, de carinho com os alunos aos
seus colegas professores? De que maneira?
15. Você acha que essas suas práticas podem ser chamados de rituais, uma vez que elas
transcendem os aspectos puramente físicos e mecânicos e passam a ter um significado mais
significativo da vida do aluno? Por quê?
16. Gostaria de fazer algum comentário sobre a entrevista?

133

3ª ENTREVISTA: “professor B”:
1. Você trabalha com turmas de 6º e 7º anos há quanto tempo?
2) Nessa escola, há quantos anos você trabalha?
3. O que você entende por espiritualidade?
4. Quais são as qualidades humanas para você que estão ligadas à espiritualidade?
5. Você acha que é possível a aplicação dessas qualidades em sala de aula?
6. O que é uma pessoa espiritualizada para você?
7. E um professor espiritualizado para você?
8. Quais atitudes, em relação aos alunos e à condução das aulas, um professor espiritualizado
deve ter?
9. Eu observei que em suas aulas você procura contextualizar o tempo todo. Isto é, busca
elementos do cotidiano do aluno ou de algo que ele tenha conhecimento. Em uma das suas
aulas sobre expectativa de vida anotei o seguinte: Aluna: “É verdade professora que a
expectativa de vida na África é a menor do mundo”. Professora: “exatamente, se eu morasse
lá, provavelmente não estaria viva”. Aluna: “coitada”. Depois desse momento, diversas outras
questões foram levantadas pelos alunos. Você acha que essa atitude, ou seja, favorecer que o
menino, ao estudar, veja a sua realidade, tem uma relação com o tema espiritualidade, na
perspectiva de cuidado, de afeto, de respeito? Em que medida? Como?
10. Ainda sobre as atividades, observe esse outro recorte: “na prova, a professora trouxe uma
música de Caetano Veloso, Canto de um povo de um lugar. Durante a correção da prova, ela
fez uma leitura da música e explicou ao alunos o movimento de rotação e translação, bem
como pergunta sobre o tema principal da música? O que acontece quando finda a tarde? Bem
como outras questões tratadas na música”. Em uma outra sala, você trouxe uma atividade com
caça palavras e cruzadinhas. Ao fazer essas atividades, você observa que os alunos
reconhecem o seu esforço em preparar algo com cuidado e respeito por eles? Por que você
procura trazer algo diferente?
11. Você percebe que essa postura tem ressonância nos alunos? De que maneira você percebe
esse ressonância neles?
12. Outro fator que observei refere-se ao fato de você estar sempre ligada aos problemas
sociofamiliares dos alunos. Sempre demonstrou preocupação com alguns alunos em especial,
bem como afirmou que o poder público se fazia ausente. Como no trecho de um desses
momentos: “ A professora, antes de começar a aula, comentou comigo sobre um aluno
problemático daquela sala. Ela disse que o Conselho Tutelar manda o menino para a escola,
mas não acompanha, não quer saber”. Frente a isso, gostaria de saber como, dentro das suas
possibilidades, você contribui para amenizar essas questões e como você vê esse menino
(meninos)?
13. Você acha que a sua atitude com esses alunos, ou seja, postura de cuidado, de respeito
pela história de vida deles, de afeto, de carinho, de amor, é uma manifestação da dimensão
espiritual?
14. Nesse sentido, qual a importância que você atribui para atitudes como essas tratadas em
espaços, em que não raramente, aparecem problemas assim?
15. Você procura transmitir essa postura de cuidado, de afeto, de carinho com os alunos aos
seus colegas professores? De que maneira?
16. Você acha que essas suas práticas podem ser chamados de rituais, uma vez que elas
transcendem os aspectos puramente físicos e mecânicos e passam a ter um significado mais
significativo da vida do aluno? Por quê?
17. Gostaria de fazer algum comentário sobre a entrevista?

