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1 Extraído do livro �Dicionário em construção: interdisciplinaridade�, escrito por Ivani Fazenda e editado 

pela Cortez Editora, em 2001. 
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RESUMO 

 
 

No presente trabalho a autora desenvolve uma reflexão acerca de seu fazer 

enquanto orientadora pedagógica. Parte de uma crítica ao paradigma da ciência moderna, 

para situar as implicações de uma pesquisa com o cotidiano, que o compreenda enquanto 

espaçotempo de produção da existência e de conhecimentos, crenças e valores que lhe dão 

sentido e direção; um espaçotempo no qual são tecidas redes de subjetividades que forjam 

múltiplas identidades. Narrando sua prática, a partir da trama com a escuta de falas ditas de 

diferentes formas no cotidiano, entrelaça fios da história e da memória que povoam o 

Ensino Regular Noturno da Escola Municipal Cacique Cunhãbebe, em Angra dos Reis. No 

movimento de reflexão na pesquisa, a autora assume-se enquanto sujeito de seu processo 

de formação permanente, posicionando-se a favor da constituição de novas relações na 

escola, baseadas em processos emancipatórios, nos quais todos os sujeitos envolvidos na 

trama cotidiana, sejam educados e libertados em comunhão, numa busca incessante pela 

autoridade partilhada nos processos de organização curricular, onde currículo é entendido 

como criação cotidiana dos sujeitos que fazem a escola, uma prática que envolve saberes e 

processos.  

 

 

Palavras-chave: Ensino Regular Noturno, formação de professores, cotidiano, Educação 

de Jovens e Adultos. 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 

In the present work, the author develops a reflection about her doing as an 

educational guide. She starts from a criticism on the paradigm of modern science, to situate 

the implications of a research with the daily life, understood as � time-space� of production 

of the existence and knowledge, creeds and values that give sense and direction; a � time-

space� in what nets of subjectivenesses are built, forging multiple identities. Narrating her 

experience from the network listening to words said in distinct forms in daily life, sewing 

the history and memory threads that reside the Regular Night Education of Municipal 

School Cacique Cunhãbebe, in Angra dos Reis. In the movement of reflection on the 

research, the author assumes herself as subject of the her process of permanent formation, 

placing herself to favor the constitution of new relationships at school, based on 

emancipation processes, in what all subjects involved in the daily life network are polite 

and freed in communion, in an incessant quest for the shared authority in the processes of 

curricular organization, where curriculum is understood as daily life creation of the 

subjects who make the school a practice that involves knowledges and processes. 

 

 

Key Words: Regular Night Education; Formation of teachers; Daily life; Education of 

youth and adults. 



 

 

INTRODUÇÃO 
 

 
Lembro-me do meu primeiro ano como aluna na escola: como era gostoso 

brincar e fazer novos amigos! Estudava com a �tia� Nilza, como até hoje só consigo 

chamá-la. Ficava encantada com as novidades! Em minha memória ainda tenho a imagem 

do cartaz da abelinha, da escovinha, do índio... Tudo no quadro, onde �tia� Nilza nos 

levava a cantar e a ter vontade de brincar e aprender com aquelas �letrinhas�.  

Relembrando este meu primeiro contato com a escola, começo a pensar se não 

foi aí que comecei a constituir-me professora. Adorava a �tia� Nilza. E tudo que com ela 

aprendia, ensinava a meus irmãos e colegas da rua. Reuníamo-nos na varanda de minha 

casa ou na garagem de uma colega, para, como dizíamos na época, �brincar de aulinha�. 

Dessas brincadeiras resultou que um dos meus irmãos já chegou à escola lendo e 

escrevendo algumas coisas.  

Saindo da Escola Nossa Senhora do Carmo, uma escola anexa ao Convento do 

Carmo2, fui para o Colégio Estadual Nazira Salomão. De lá recordo-me de �tia� 

Herotildes, com quem estudei nos primeiros anos e da Ademildes, que me acompanhou por 

algum tempo não só na quarta série, mas também no catecismo, e que agora é minha 

colega de trabalho. Além disso, era minha vizinha e eu brincava muito com seus filhos. 

Aqueles tempos eram de uma relação de proximidade forte, gostosa de sentir. Nesse 

tempo, a escola era um lugar de prazer, por mais que vivêssemos problemas em relação ao 

espaço
3. Com a Ademildes, por exemplo, cheguei a estudar na quarta série na garagem de 

uma igreja evangélica próxima à escola. 

                                                
2 Pertencente à Ordem Carmelita e em torno do qual cresceu e se desenvolveu o município de Angra dos 

Reis. 
3 No período em que estudei, o Nazira passava por alguns problemas estruturais. Trata-se de uma escola em 
que o pátio situa-se no térreo e as salas de aula são distribuídas em dois andares. Havia se espalhado o boato 

de que o prédio ia cair. Enquanto o prédio passava por reformas, por dois anos (na quarta e na quinta série) 

estudei em espaços que não eram da escola. 
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No ano seguinte, quinta série, estudei numa sala de aula cedida pelo Colégio 

Estadual Arthur Vargas. Na sexta, voltamos ao prédio do Nazira. De quinta a oitava série a 

lembrança mais marcante é a da competição que estabeleci com a Diane pelas melhores 

notas.  

Vou avançando nas memórias e percebo que a escola vai se tornando cada vez 

�mais séria� e �dura�.  

No Curso Formação de Professores (CFP) começo a perceber-me incomodada 

com muitas coisas. Ouvia o tempo todo meus professores dizerem que devíamos ter 

determinados procedimentos em sala de aula, mas eles mesmos não os tinham. Um 

exemplo era a organização das aulas. Tínhamos de seguir um roteiro que, por exemplo, 

trazia no primeiro item: �Motivação Inicial�. Que motivação eu conseguia ver em meus 

professores?  

Também no CFP descubro que o �método da abelhinha� (ali aprendi o nome!), 

que tanto me encantou na �Escolinha do Carmo�, forma pela qual nos referíamos a ela, é 

um método fonético e �não indicado� para alfabetizar. Vale destacar que iniciei o curso em 

1989 e nos anos 90, quando a partir da divulgação dos trabalhos de Emília Ferreiro, os 

debates sobre métodos de alfabetização quase sempre se referiam ao Construtivismo, cuja 

discussão teórica a respeito do processo de construção do conhecimento acabou sendo 

reduzida a um modelo de ensino reconhecido como �melhor método� para alfabetizar.   

Nesse contexto, durante as aulas ouvia meus professores dizerem que o mais 

indicado era levar o aluno a construir seu conhecimento, principalmente a partir do uso de 

rótulos de produtos com a criação de situações significativas onde deveriam �surgir� a(s) 

palavra(s)-chave(s) com as quais se devia trabalhar. Era preciso �fazer surgir�? Não estaria 

embutido aí um artificialismo, uma forma de manipulação do processo? A meu ver, a 

história contada pela �tia� Nilza criava tal situação de �surgimento� das palavras 

�abelhinha�, �escova�, �índio�... e, em certa medida, não era mais artificial do que a 

criação de uma situação que fizesse �surgir� a palavra a ser ensinada, da forma como os 

meus professores afirmavam que devia ser feito.  

Eu tinha 17 anos quando, em 1992, comecei a trabalhar com minha primeira 

turma. Era uma segunda série, numa escola particular. O medo de errar era imenso.  A 

sensação era a de que eu sabia que não podia um monte de coisas. Mas o que eu podia 

fazer? Fui aprendendo com meus inúmeros erros. 
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Por mais que para mim tivesse sido interessante o processo vivido com a �tia� 

Nilza, tive como verdade que seria errado trabalhar com o �método da abelhinha�. Excluí 

qualquer possibilidade neste sentido. E ainda pensava: �coitada da �tia� Nilza... era muito 

legal, tinha muito boa intenção, mas ainda usava um método fonético...� Ao mesmo tempo 

também ficava feliz por não estar com uma classe de alfabetização, pois não saberia 

alfabetizar. Vivia uma situação curiosa: queria alfabetizar, mas resistia a isso porque tinha 

medo.  

Muita insegurança. Lembro-me também que nas primeiras aulas, enchia meu 

�caderno de plano� de atividades e exercícios, com receio de que os alunos terminassem 

cedo e eu não soubesse o que fazer para preencher o restante do tempo. No estágio 

organizávamos aulas de cinqüenta minutos. Como professora, na sala de aula, eu tinha 

quatro horas e meia com meus alunos e não sabia como preencher todo aquele tempo. 

Contudo, a questão não deveria ser apenas a de preencher o tempo de aula... Só que no 

início ficou sendo. Sentia um vazio, insatisfação com aquela prática, incômodo porque 

queria algo diferente que eu ainda não sabia muito bem o que era. 

Alguns meses depois uma amiga, com quem estudei no CFP, foi trabalhar nessa 

escola. Claro que quando eu soube que a professora da primeira série estava para sair, logo 

falei com a proprietária da escola para contratar a Kelly. Tínhamos desenvolvido uma 

parceria grande no CFP. E ela foi contratada. Com ela, comecei a construir algumas 

propostas de trabalho que traziam elementos que poderiam caracterizar um trabalho 

interdisciplinar, mesmo sem nunca termos ouvido falar a respeito. Organizávamos jogos, 

passeios, atividades para os alunos, folhas mimeografadas... Uma apoiava a outra. 

Estudávamos juntas para dar nossas aulas. Trocávamos. 

Pelo menos uma coisa ficou da experiência do CFP: eu e Kelly aprendemos a 

trabalhar em grupo e a não apenas colocar o nome num trabalho desejando tirar boa nota. 

Se todas as minhas colegas aprenderam isso eu não sei, mas eu e Kelly aprendemos. 

Em julho de 1994 ingresso no Curso de Pedagogia da UFF � Angra. Há um 

tempo atrás eu diria que foi uma experiência marcante na minha formação. Agora digo que 

foi mais uma experiência marcante. Ajudou-me a compreender algumas inquietações. 

Inquietou-me em tantas outras. 
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O fio condutor da proposta de trabalho do Curso de Pedagogia é a pesquisa. 

Através das atividades de Pesquisa e Habilitação
4 trazíamos elementos de nossas práticas e 

de nossas observações no espaço escolar para reflexão coletiva. Comecei a perceber aí a 

importância que uma atitude pesquisadora tem para nossa prática de educadores.  

Para Paulo Freire (2002, p. 32), �o que há de pesquisador no professor não é 

uma qualidade ou uma forma de ser ou de atuar que se acrescente à de ensinar. Faz parte 

da natureza da prática docente a indagação, a busca, a pesquisa�. Eu e Kelly nos 

indagávamos, buscávamos entender nosso fazer e nisso desenvolvíamos uma atitude 

pesquisadora da própria prática. Na seqüência de seu pensamento, Paulo Freire afirma: �o 

de que se precisa é que, em sua formação permanente, o professor se perceba, se assuma, 

porque professor, como pesquisador� (p. 32).  

Por mais que a indagação, a busca e a pesquisa sejam da natureza da prática 

docente, como aponta Paulo Freire, a atitude pesquisadora precisa ser construída no 

professor. E essa tarefa não se faz sozinho. Precisamos do outro para confrontar nossas 

visões, nossas idéias, para refletir e organizar nossa ação, o que possibilita minimizar 

nossos vícios e parcialidades.  Sendo assim, naquele momento, precisei da Kelly e ela de 

mim. Penso que também sem nos darmos conta, fomos buscando construir práticas que 

Nóvoa
5 chama de práticas reflexivas. Como ele mesmo diz, �é impossível alguém imaginar 

uma profissão docente em que essas práticas reflexivas não existissem�. Ele ainda diz 

também: �o que me importa mais é saber como é que os professores refletiam antes que os 

universitários tivessem decidido que eles deveriam ser professores reflexivos�. Para ele, e 

para mim também, é preciso identificar como são realizadas essas práticas de reflexão e 

construir condições para que elas se desenvolvam.  

Mesmo sem que houvesse um espaço institucionalizado pela escola para isso, 

eu e Kelly buscávamos organizar um trabalho que se pode dizer coletivo. Éramos apenas 

as duas no turno da manhã. Reuníamo-nos na casa dela para organizar nossas aulas e 

estudar. Muitas atividades envolviam nossas turmas juntas, embora eu estivesse com 2ª e 

ela com 1ª série. Além de nós, nossos alunos também podiam trocar suas experiências com 

as histórias que contávamos, as brincadeiras, os jogos, os passeios... 

                                                
4 Um dos componentes curriculares do curso, que atravessava todos os NEAP´s (Núcleos de Estudos e 

Atividades Pedagógicas). 
5 Extraído do link: http://www.tvebrasil.com.br/salto/entrevistas/antonio_novoa.htm É transcrição de uma 

entrevista concedida ao programa �Salto para o futuro�, TVE-Brasil, em 13 de setembro de 2001. 

http://www.tvebrasil.com.br/salto/entrevistas/antonio_novoa.htm
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Uso aqui o termo práticas reflexivas na acepção dada por Nóvoa. Segundo ele, 

embora sendo de correntes de pensamento diferentes, no fundo a perspectiva do professor 

reflexivo e a do professor pesquisador revelam uma mesma preocupação: a de �um 

professor que assume a sua própria realidade escolar como um objeto de pesquisa, como 

objeto de reflexão, como objeto de análise�. Deste modo, compreendo que a prática 

reflexiva deve se fazer presente no trabalho do professor pesquisador. 

Buscando assumir minha própria realidade escolar como objeto de pesquisa e 

reflexão, o primeiro movimento que estou realizando é, por meio dessa narrativa 

autobiográfica (PEREZ, 2003, p. 115), tentar compreender meu próprio processo de 

formação, para a partir dele, como orientadora pedagógica, pensar a minha inserção no 

processo de formação permanente meu e dos professores com quem atuo, bem como a 

construção/desenvolvimento do projeto do Ensino Regular Noturno nesta escola. Narrando 

minha vida, reinvento-a, produzo novos sentidos e reatualizo, em novo contexto, as marcas 

inscritas em meu corpo, em minha história; produzo um encontro comigo mesma (ibid., 

passim). 

Faço essa narrativa também no sentido de assumir-me como ser social e 

histórico, compreendendo que em toda prática há uma historicidade na qual ela se constrói. 

Narrando minha história, possibilito também que outros professores possam a partir das 

minhas marcas, perceber e refletir sobre e com suas próprias marcas. No processo de 

assumir-me, tanto me assumo como alguém que foi formada num processo histórico como 

também me assumo como sujeito do meu processo de formação. Trata-se de um �assumir-

se como sujeito porque capaz de reconhecer-se como objeto� (FREIRE, 2002, p. 46). Isso 

tem a ver com a �assunção de nós por nós mesmos�, algo que o puro treinamento do 

professor não é capaz de fazer. 

Coerência entre discurso e prática sempre foi minha preocupação. Não queria 

ter uma prática conservadora e um discurso progressista. Queria uma prática também 

progressista! Sempre achei que era preciso descobrir a contradição entre o que eu dizia e 

fazia, com o objetivo de levar minha prática a se aproximar do discurso que eu considerava 

certo. Porém, ao buscar essa aproximação, incorria no equívoco de tentar aprisionar minha 

prática a um ideal. Por isso, venho, agora, exercitando o movimento de aprender com 

minha prática, reinventando-a permanentemente em busca da coerência com o que desejo 

para ela e aceitando sua incompletude. 
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É o próprio Freire (2002, p. 44) quem me ajuda a refletir um pouco mais sobre a 

questão, quando afirma que �o próprio discurso teórico necessário à reflexão crítica tem de 

ser de tal modo concreto que quase se confunda com a prática O seu �distanciamento� 

epistemológico enquanto objeto de sua análise, deve dela �aproximá-lo� ao máximo�. 

Discursar a partir de uma teoria abstrata, atrás da qual a prática deve correr, não contribui 

para a transformação da realidade. É preciso trazer a prática para o centro do processo de 

reflexão, para com e a partir dela, discutir teoricamente o processo pelo qual vamos nos 

assumindo em nosso estar sendo  e percebendo as razões de ser de porque estamos sendo 

assim, no sentido de transformarmo-nos. 

Penso que a pista dada por Freire nos leva a considerar que em nosso processo 

permanente de formação é preciso refletirmos sobre nossa prática, buscando compreender 

o que ela evidencia, num movimento que provoca mudanças também na própria prática, 

mas que não deve aprisioná-la a ideais. Acredito na importância da busca dessa coerência, 

na busca de conhecimentos que não pretendam �descobrir o segredo do mundo ou a 

equação-chave do universo, mas dialogar com o mundo� (MORIN, 2002).  

Em relação aos processos que descrevi até aqui, vejo duas grandes diferenças. 

No Curso Formação de Professores a ênfase esteve em como ensinar, nos métodos mais 

apropriados para tal. Na Faculdade de Pedagogia fui incorporando em meu fazer um outro 

elemento: a pesquisa. A ênfase já não estava mais no como ensinar, mas na possibilidade 

de aprender com meus alunos, com e no meu próprio processo de formação. Aliado a isso 

estava o reconhecimento de que não existe neutralidade na educação e que o exercício 

consciente da prática educativa deve sempre questionar a favor de quem e contra quem ela 

se dá, que tipo de sociedade ela ajuda a construir/reforçar. 

Voltando à questão da coerência, ela não deve fechar-se em si mesma, muito 

menos no enquadramento em um modelo de certezas. Eu e Kelly buscávamos uma 

coerência, mas não tínhamos um modelo a seguir. Tentávamos entender nossos alunos e 

construir nossa prática a partir dela mesma, embora não tivéssemos essa consciência.  

No ano seguinte eu era coordenadora nessa escola. Kelly havia saído para 

trabalhar no CIEP6. Não havia reuniões de professores. Mesmo tão nova na profissão, e 

talvez mesmo por isso, eu sabia que este era um espaço importante. Percebia esta 

importância na parceria com Kelly feita no ano anterior e na vivência no curso de 

                                                
6 Centro Integrado de Educação Pública � Este CIEP a que me refiro foi o primeiro de Angra dos Reis, criado 
no Bairro Belém. Hoje temos quatro, ao todo, distribuídos em diferentes distritos do município. 
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Pedagogia, onde minha linha de pesquisa era a formação de educadores, resultando em 

monografia que discutia o papel do Estágio no CFP
7. Naquela época eu tinha e ainda tenho 

grande preocupação com as dificuldades enfrentadas pela professora recém-formada e essa 

reflexão se fazia presente no meu trabalho de coordenadora, principalmente porque o 

grupo com o qual eu trabalhava na escola era de recém-formadas, como eu. 

Diante disso, propus à Ângela, a proprietária da escola, criarmos algum tipo de 

encontro entre as professoras e lembro-me de terem acontecido alguns momentos. Tratava-

se de uma pequena escola, com sérios problemas financeiros. Sei disso porque também 

participava da organização das contas. Sabia que por melhores que fossem as intenções de 

Ângela, ela esbarrava no problema financeiro. Não lembro exatamente como resolvemos a 

questão da remuneração das horas de estudo naquele momento. Mesmo considerando 

importante a remuneração também destas horas de dedicação à formação e ao trabalho na 

escola, entendia a dificuldade de uma escola pequena arcar com esse custo.  

Ali, talvez pelo pequeno espaço, tínhamos um ambiente de amizade e 

solidariedade. Entre os professores também havia a intenção de ajudar a escola a se firmar. 

Acreditávamos que antes de mais nada estávamos investindo em nós mesmas e em função 

disso, creio, sem condição de afirmar com convicção, que estes poucos encontros foram 

negociados de forma a que as professoras teriam, quando eles acontecessem, algum 

acréscimo em seus salários, mesmo que não correspondesse exatamente às horas de estudo. 

Também me propunha a uma vez por semana sentar com cada professora para discutir seus 

planos de aula, ajudando no que fosse possível. Isso também era fora do horário.  

Nos momentos individuais conversávamos, eu e as professoras, sobre a 

organização das aulas, as atividades desenvolvidas, o encadeamento dos trabalhos, sempre 

enfatizando que nosso papel era propiciar, oferecer meios, para que o aluno construísse seu 

conhecimento. Embora reconhecendo a não neutralidade do processo educacional, a 

realidade social, marcada por processos sociais que criam e ampliam as desigualdades e 

exclusões, ainda não fazia parte de nossas discussões. Colocar o aluno como centro do 

processo educativo já era uma opção política importante. 

Depois desse trabalho na escola, entre 1992 e 1993, fiquei alguns anos atuando 

numa esfera mais burocrática, no Colégio Naval, onde também aprendi muito. Realizava 

atividades bem semelhantes a uma Secretaria de escola: organização de históricos, 

                                                
7 Estágio: momento de síntese da formação do educador?. Universidade Federal Fluminense. Angra dos Reis, 

1995. 
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documentos... Foi lá meu primeiro contato com a informática, que tanto eu tinha 

curiosidade. Passei pelo Centro de Processamento de Dados, onde dedicava-me à 

manutenção da rede de computadores e ao assessoramento a todo o Colégio. Chegou-se a 

criar um Serviço de Recursos Instrucionais, no qual eu trabalhava junto aos professores na 

preparação de aulas, principalmente aliando o uso da informática. Nessa época busquei 

uma especialização na área de Informática e Educação. Depois de cinco anos distante, a 

sala de aula me fazia muita falta. O ambiente da escola me fazia falta. As atividades mais 

burocráticas já me angustiavam. Eu já planejava minha saída quando, ao final de 1998, 

uma amiga indicou-me a assumir seu lugar numa escola particular, com aulas de 

informática. Foi a partir daí que se deu meu retorno à saudosa sala de aula. E foi a partir 

disso que criei coragem para exonerar-me do cargo de Agente Administrativo. No próprio 

Colégio, com minha exoneração, assumi o lugar dessa mesma professora que me indicara 

para a escola particular.  

Definitivamente estava de volta às atividades de professora, no início de 1999. 

O tempo todo me questionava: em que o que eu ensino será importante para meu aluno? 

Como fazer esse conhecimento ser útil à sua vida? Com esta preocupação buscava, sem 

grandes resultados, parceria com a coordenação pedagógica da escola e os demais 

professores. Mas era um trabalho muito solitário. Os alunos, em um número que me 

incomodava, não tinham interesse pelas aulas. Por que isso? Eu me dedicava tanto! Será 

que o isolamento da disciplina era percebido por eles? Como poderia ser diferente? Em 

meu fazer ia acumulando muito mais perguntas do que respostas. 

Neste mesmo ano, depois muita espera, pude prestar concurso para professora 

na Rede8 Municipal. O último acontecera quando eu ainda estava no primeiro ano do CFP, 

em 1991, e não pude fazê-lo. O grande sonho dos professores que se formam no município 

é ingressar na Rede Municipal, principalmente pelo salário que, embora já defasado, figura 

entre os melhores do Estado. No meu caso, além deste motivo, eu tinha grande interesse 

pelo trabalho, pelas discussões travadas na Rede, com as quais tomara contato enquanto 

aluna do Curso de Pedagogia da UFF.  

Sendo aprovada, ingressei na Rede em 2000. Outras inquietações juntaram-se 

às já existentes. Quanto às aulas de informática, abandonei-as ao final daquele ano. Outras 

                                                
8 Ao longo deste trabalho farei uso da palavra Rede, com letra maiúscula, quando referir-me ao Sistema 
Municipal de Ensino, por tratar-se da forma como normalmente nos referimos a ele. A opção dá-se por 
entender que assim torno mais familiar e mais próximo, para mim e para aqueles que as compartilham 

comigo, o tratamento das questões que busco desenvolver. 
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questões me moviam então. Da vivência anterior permaneciam as indagações: como vencer 

o isolamento das disciplinas escolares? Como tornar o trabalho pedagógico mais 

interessante para os alunos? Acrescento agora: para o professor e para mim também! 

Minha atuação na rede municipal iniciou-se em duas esferas: como orientadora 

pedagógica numa escola localizada no centro da cidade e como professora de uma turma 

de alfabetização em escola da periferia. 

A escola em que fui trabalhar como professora localizava-se num bairro 

conhecido como Camorim Pequeno. Ali reside uma população de baixa renda, 

caracterizada por um grande número de migrantes que vieram trabalhar em Angra. É uma 

área que fica no entorno de um dos grandes projetos ligados à urbanização do município 

que, na década de 50, integrou os grandes projetos nacionais no Plano de Metas do 

Governo de Juscelino Kubitschek: os Estaleiros Verolme Reunidos.  

Essa escola tinha aderido ao Projeto Inter que pareceu-me bem interessante 

naquele momento, mas ainda estava confuso para mim que chegava. 

O Projeto Inter foi desenvolvido ao final dos anos 90, sob a administração 

petista, dentro do Movimento de Reorientação Curricular, que tinha entre seus principais 

objetivos, romper com a fragmentação do conhecimento em disciplinas estanques, 

buscando uma atitude interdisciplinar, e problematizar o conhecimento a partir de um 

levantamento de dados junto à comunidade, por meio de questionários e visitas feitas pelos 

professores. Era um projeto por adesão: a escola poderia optar por não participar dele. 

Como resultado disso, poucas escolas faziam parte. Havia uma assessoria externa, com 

reuniões periódicas entre diretores, coordenadores e orientadores pedagógicos. Estes eram 

responsáveis por assessorar as unidades escolares em seu trabalho. 

O projeto caracterizava-se por três momentos: Estudo da Realidade (ER) � onde 

são extraídas, através de pesquisa, falas da comunidade em relação a problemas que 

precisem ser resolvidos, as quais serão problematizadas; Organização do Conhecimento 

(OC) � onde se procura promover um conflito entre a cultura primeira (conceito do 

cotidiano) e a cultura elaborada (conceito de Snyders), sem desvalorizar o conhecimento 

do senso comum, através do recorte feito pelas áreas do conhecimento e Aplicação do 

Conhecimento (AC) � materializa-se na Rede Temática ou Rede de Programação 

Curricular, onde percorre-se todo o caminho entre ER e AC, abordando o conhecimento 

que vai sendo elaborado pelo aluno, numa ação que possibilite a reestruturação das 

atividades desenvolvidas e as posturas tanto de professores quanto de alunos.  A Rede 
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Temática deve se constituir em referencial constante, pois representa a realidade 

investigada, permite a busca dos conceitos a partir das relações entre as áreas do 

conhecimento, possibilita a seleção dos conteúdos que levarão o aluno a estabelecer 

relações mais abrangentes com o seu próprio conhecimento e com o meio social. (PMAR: 

2000, 57). 

Como previsto no Projeto, o grupo de professores daquela escola tinha feito, no 

ano anterior, uma pesquisa de campo com aplicação de um roteiro de entrevistas junto aos 

membros da comunidade. Todos �foram a campo�, como se costuma dizer ao referir-se a 

esta fase do projeto. Das entrevistas extraíram o que dentro do projeto é chamado de �falas 

significativas�. Estas falas passavam por discussões no grupo de professores, sendo 

problematizadas de forma a comporem uma rede temática, que norteava as atividades 

pedagógicas. Dali retirava-se um tema a ser trabalhado por um determinado período. 

Montava-se, a partir dele, aulas-guias, organizadas coletivamente. 

Na primeira reunião do ano letivo, da qual participei, definimos que o tema a 

ser trabalhado era �lazer�, uma vez que nas entrevistas, os moradores do bairro diziam que 

ali não havia lugar para as crianças brincarem. Resolvemos, o grupo de professores, 

levantar com nossos alunos, nas atividades em sala de aula, quais os locais em que eles 

brincavam e como o faziam. Acreditávamos que isto nos levaria a conhecer nossos alunos 

e a melhor trabalhar com eles. 

Como já disse, o Camorim Pequeno era também uma região em que a migração 

tinha grande impacto. Em minha turma, por exemplo, havia um aluno com forte sotaque de 

nordestino, o que lhe rendia deboches dos colegas. Isso era constante por ali. Muitos 

viviam em condições precárias de sobrevivência. Este aluno, por exemplo, vivia bem perto 

da escola com a mãe, o padrasto e a irmãzinha num cômodo que sequer banheiro tinha. 

Usavam o do vizinho, pelo que me informaram quando da visita, que era parente deles. 

Nas coordenações discutíamos formas de abordar o tema em sala de aula e 

atividades que poderiam ser desenvolvidas. Elaboramos uma aula-guia que não tinha 

tempo pré-determinado de duração e servia de base para todas as turmas. A escola 

funcionava com turmas de pré-escolar à quarta série. Nesta aula-guia inicial propusemo-

nos a discutir o lazer dos ricos e dos pobres, que possibilidades de lazer eles, alunos e 

moradores do Camorim Pequeno, tinham, mesmo com pouco dinheiro. Lembro-me que 

uma das atividades propostas para atingir este objetivo era o trabalho com imagens 

recortadas de jornais e revistas pelos alunos que marcassem essa distinção. Outra era 
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passeio pelo bairro com os alunos, para que nos mostrassem e elaborassem um mapa que 

localizasse os locais em que brincam. 

Ainda buscando me situar no grupo e muito insegura por estar com turma de 

alfabetização pela primeira vez, fui avisada sobre Francisco: aluno �levado� e brigão, que 

não dá sossego para a professora. �A do ano passado sofria com ele� Você precisa ser dura, 

enérgica!�.  

Tentei não formar um pré-conceito do menino e conquistá-lo. Mas era difícil... 

Ele sempre queria firmar-se pela força: �eu sou forte, olha! Ninguém me vence!�. E lá ia 

ele, com uma criança presa pelo pescoço até o fundo da sala, onde a jogava no chão e a 

forçava a lutar com ele. O Ronaldo era sua �vitima� favorita. E como chorava... A mãe ia à 

escola pedir para não deixá-los juntos. Mas não tinha jeito! Virava e mexia, lá estavam os 

dois a brincar... Eles se gostavam! Eram cúmplices e, para minha surpresa, amigos. Como 

entender? 

Eu tinha grande dificuldade para envolver a turma nas histórias que contava. 

Considerava importante desenvolver nos alunos o hábito e o gosto pela leitura. Às vezes 

colocava-os em rodinha para contar uma história, mas o Francisco sempre estava lá para 

dispersar a atividade, carregando um colega para o fundo da sala. A escola possuía livros 

de história que eu levava para a sala e emprestava para lerem em casa. Sempre tinha 

alguém que queria contar na rodinha a história lida, ou mesmo fazer sua leitura a partir das 

imagens, ali mesmo. Mas o trabalho, ao final, em boa parte das vezes dispersava. Ao 

mesmo tempo em que me aborrecia com Francisco, tentava entendê-lo: por que fazia isso? 

Como despertar seu interesse pelas atividades desenvolvidas? Como ajudá-lo em suas 

dificuldades de leitura e escrita? 

Nas atividades de recorte de revistas comecei a perceber um interesse muito 

grande dele por questões relacionadas à sexualidade, incomuns, para mim, numa criança de 

seis anos. Alertei a escola, mas vi-me sozinha para tentar entendê-lo. �Essa daqui é 

gostosa, olha Ronaldo... Olha o peitinho dessa...� Essas e outras falas eram feitas por ele 

que não raro pegava as revistas e passeava pela sala, mostrando aos meninos e fazendo 

seus comentários. O que mais me intrigava era: Por que, ao recortar, ele sempre descartava 

o restante do corpo feminino, colando em sua folha apenas as partes referentes a seios e 

quadris? Não conseguia respostas e não via sensibilização da escola em me ajudar. Ou 

talvez ainda me sentisse tão �estranha no ninho� que não tenha conseguido encontrar 

possibilidades de negociar a questão. É ainda importante salientar que essa experiência 
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durou apenas pouco mais de dois meses. Uma convivência de pouco tempo para 

aprofundar questões tão profundas. 

Cheguei a conversar com a direção que talvez em minha turma fosse mais 

interessante pensar num trabalho que trouxesse discussões a respeito. E me questionava: 

isso também não é realidade? Os dados da realidade são apenas os que nos vêm dos 

questionários? Que outras interpretações possíveis podem ser feitas?  Ficava intrigada com 

o que significaria �partir da realidade�. Situação semelhante vivi como professora na 

Cacique, no ano seguinte, no projeto do Ensino Regular Noturno que compartilhava de 

alguns princípios do Inter, como o �partir da realidade local�. As questões dessa 

experiência no Camorim acompanham-me desde então. Na Cacique o processo de 

discussão crítica de nossa prática levava-nos a embates sobre a própria condução do 

processo, a própria compreensão do que seria essa realidade. Sobre isso falarei mais 

adiante. 

Paralelamente a essa vivência como professora, eu atuava em outra escola e 

participava de outros espaços de discussão e formação como orientadora, Especialista em 

Educação, como éramos conhecidas
9. Eu e algumas colegas entendíamos que o termo 

especialista dava uma conotação de hierarquização de conhecimento que nos incomodava, 

por isso preferíamos, na falta de um termo melhor, usar orientadoras, visto que havia uma 

tendência em nosso grupo de pedagogas a ver-nos como orientadoras pedagógicas.  

Numa das reuniões de que participava como orientadora, conheci o Programa 

de Orientação Sexual
10 e fui conversar com as coordenadoras. Com as informações que dei 

e diante de minha preocupação em trabalhar a questão com meus alunos, elas me deram 

algumas dicas, mas também disseram que havia uma multiplicadora na escola. Ainda assim 

eu me perguntava: como interpretar aquela atitude de Francisco? Teria alguma relação com 

sua aparente necessidade de mostrar-se forte? Como lidar com isso? 

Mas parece que Francisco precisava se enquadrar ao modelo da escola. Fora 

encaminhado ao psicólogo, �mas a mãe nunca leva�. Ou seja, a escola parecia ter feito sua 

parte. Será?  

                                                
9 Em 1999 fiz concurso para Especialista em Educação, professora MGE-1. Àquela época as discussões a 

respeito do papel do pedagogo na escola davam conta de que sua atuação era pedagógica e não deveria ser 

fragmentada em atendimento a alunos e atendimento a professores. Tendo este princípio, o concurso era para 

pedagogos, em qualquer habilitação. O concurso seguinte, realizado em 2003 teve outro enfoque. Os cargos 

para os quais estavam sendo admitidos os novos pedagogos eram os de orientação educacional e supervisão 

escolar. Participei deste segundo concurso como orientadora educacional.  
10 Um programa que contava com duas coordenadoras responsáveis por fazer a capacitação de profissionais 

da Rede Municipal que atuariam como multiplicadores nas escolas. 
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Ao mesmo tempo, pela minha própria dificuldade de compreender a relação 

entre a minha prática, o processo de alfabetização e a vivência dos meus alunos, eu 

separava tudo aquilo da prática de alfabetizar. Achava errado dar seqüência de palavras, 

seguindo uma ordem do fácil para o difícil. Entendia que os alunos eram capazes de 

aprender, de arriscar, com qualquer palavra. Mas como fazer? Por outro lado, a diretora 

sempre insistia que era preciso trabalhar com os fonemas simples, dar uma lista de palavras 

simples para os alunos estudarem em casa também, com seus pais. Até matriz lembro que 

ela organizou para mim. Eu não queria aceitar aquela forma de trabalho, mas precisava de 

ajuda para pensar outra forma. Como dar conseqüência à afirmação de Freire de que a 

leitura do mundo precede a leitura da palavra? 

Eu via pouco avanço em meus alunos e, às vezes, pensava: será que se 

Francisco não estivesse aqui as coisas seriam diferentes? Será que seria mais fácil? 

Aos poucos fui cedendo em algumas de minhas certezas. Passei a organizar 

listas de palavras sim, mas de palavras que eles apontavam. Passei a prender-me mais 

tempo nelas, a organizar mais atividades com elas. E fui percebendo algum avanço, mas 

ainda era pouco. Esse aprendizado foi marcante para minha prática de orientadora. 

Lembrar-me dessa experiência traz sentimentos conflitantes. Ao mesmo tempo em que sou 

invadida por uma imensa vontade de ter continuado, sei também que a interrupção naquele 

momento levou-me a uma outra experiência marcante em minha formação, na qual 

mergulhei e até hoje vou buscando compreender melhor. Exemplo disso é o fato de ter 

ingressado no Mestrado em Educação. 

Mesmo tendo tantas dificuldades em lidar com ele, percebia Francisco cada vez 

mais próximo. Ele percebia minha preocupação e carinho com ele. Às vezes ele aprontava 

tanto, que eu ficava muito aborrecida, e lá vinha ele meio triste: �você nem me deu um 

beijo hoje...� E sentávamos para conversar. Essa aproximação levava-o a, em alguns 

momentos, tentar realizar as atividades que eu propunha, quando podia identificar nele 

uma hipótese de escrita silábica
11, que não avançava. Ele era inteligente e demonstrava 

condições para aprender. Eu só não sabia ainda como ajudá-lo. 

Ele raramente faltava, mas um dia aconteceu. Tinha planejado um passeio ao 

bairro para conhecer os locais em que brincavam. Propus que no caminho parássemos na 

                                                
11 Em termos bastantes simples, significa que ao representar sua escrita ele geralmente associava cada 
unidade sonora a uma letra. Ao fazer isso o alfabetizando costuma usar letras que compõem a própria sílaba, 

mas é possível que ainda não consiga percebe-las. Cf. FERREIRO, Emília. Reflexões sobre alfabetização. 

24a edição. São Paulo: Cortez, 1995. (Coleção Questões de Nossa Época � v. 14) 
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casa dele para saber o que ocorrera, o motivo da falta. A idéia era que ele percebesse que 

sentimos sua falta. Aproveitaria também para conhecer e conversar com seus pais. 

Moravam ele, padrasto, mãe e a irmãzinha de meses num único cômodo e usavam o 

banheiro da vizinha, que se não me falta a memória, era parente da mãe dele. E daí, o que 

fazer? Quais os limites de minha atuação como professora diante de condições de vida tão 

excludentes? Como problematizar aquela realidade na minha sala de aula? Essa era a 

realidade de Francisco e outros alunos nossos, mas não me lembro de termos feito essa 

discussão em nossas reuniões. Mais uma vez enfatizo: minha convivência com este grupo 

foi de pouco mais de dois meses e isso é muito significativo ao tratar a questão. O fato é 

que essas dúvidas ficaram marcadas em mim e hoje constituem preocupações que 

compartilho na Cacique. 

Entre as dificuldades que eu enfrentava estava também a conciliação do horário 

nesta escola e na outra, onde eu atuava como pedagoga. Trabalhava no Camorim Pequeno 

às 7h e no Bonfim às 13h. Saía sempre correndo para pegar os dois ônibus necessários para 

chegar lá. Este fator, aliado ao desejo anterior à minha entrada na Rede de trabalhar com o 

Projeto MOVA-Angra12, contribuiu para que eu aceitasse o convite recebido para 

participar da equipe de coordenação deste projeto, em abril daquele ano.  

Como aluna do curso de pedagogia da UFF - Angra sempre acompanhava as 

questões que envolviam a educação no município. O convênio entre a prefeitura petista e a 

UFF, para a implantação deste curso fazia parte de uma política de formação continuada 

dos profissionais da Rede. A Secretaria de Educação e os professores da UFF que 

organizaram a proposta para Angra, esperavam que boa parte dos alunos da pedagogia 

fossem professores da Rede Municipal de ensino, o que não era meu caso naquele 

momento, embora tivesse um grande desejo de ser. De fato, entre os alunos de minha 

turma, boa parte atuava na Rede Municipal. Outra atuava na Rede Estadual ou em escolas 

particulares. Poucos eram os alunos que não trabalhavam em escolas.  
                                                
12 Projeto MOVA-Angra foi um projeto de alfabetização criado pela administração petista em parceria com 
os movimentos sociais, baseado na experiência do  MOVA-SP, à época em que Paulo Freire era Secretário de 

Educação de São Paulo. Pretendia-se não apenas ensinar os alfabetizando a lerem e escreverem, no sentido 

restrito dos termos, mas propiciar-lhes a possibilidade de ampliar a sua leitura de mundo, percebendo-se 
sujeitos históricos, produtores de história, que intervenham em sua própria realidade. Esperava-se que ele 
contribuísse para o fortalecimento do movimento popular à medida em que, por meio dele, o movimento 
passa a dispor de recursos para estruturar-se e de quadros para compor sua direção. Da mesma forma, 

pretendia-se criar, entre os alfabetizandos, novas lideranças comunitárias, que compreendessem sua inserção 

nos movimentos sociais era uma forma de mudar suas condições de existência. Em síntese, o MOVA 

constituiu-se para além da alfabetização enquanto domínio do código escrito, uma estratégia para o 

fortalecimento dos movimentos sociais, e um instrumento para a construção da cidadania. (Sales, 1998) 
Ao longo dos anos o projeto foi se afastando dos moldes originais, até ser extinto em 2006. 
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Minha chegada à Rede, em 2000, coincidiu com a saída da então coordenadora 

geral do MOVA, Carla Affonso, com quem estudara no curso de pedagogia. A equipe era 

composta por uma coordenadora geral e duas coordenadoras. Com a saída de Carla, um 

dos membros da equipe, Jovina, assumiu a coordenação geral. A partir daí começa-se a 

pensar em alguém para substituí-la. Segundo Mirza, coordenadora, ela mesma foi quem 

sugeriu meu nome, baseada em conversas com a Carla. A sugestão foi levada à Secretária e 

à Sub-Secretária (que também tinha sido minha colega de turma) e então me fizeram o 

convite. É importante destacar aqui o papel que a convivência no curso de pedagogia teve 

para, mais tarde, nos aproximar novamente, em torno do que nos parecia unir: o 

compromisso com uma educação de qualidade. Segundo Maturana (2005) a convivência é 

fator fundamental da evolução humana e se constitui na operacionalidade da aceitação 

mútua. Ainda segundo este autor, sem a aceitação do outro na convivência não há 

fenômeno social. Mais ainda: a democracia se define e se vive a partir da emoção, a partir 

do desejo de convivência num projeto comum de vida. Foi a convivência de quatro anos na 

UFF que permitiu sabermos compartilhar as mesmas preocupações e desejos que marcam o 

nosso fazer educação e a vislumbrar a possibilidade de parceria na busca por uma educação 

de qualidade.  

Como coordenadora do projeto MOVA-Angra eu trabalhava com a formação de 

educadores e o acompanhamento do trabalho nas turmas existentes. Tínhamos um encontro 

semanal com todo o grupo, onde discutíamos questões relativas ao processo de 

alfabetização e da educação enquanto prática política, a partir das idéias de Paulo Freire. 

Fazíamos visitas às turmas regularmente e participávamos das reuniões mensais da 

Comissão do Regular Noturno/MOVA13. 

Como éramos três coordenadoras, cada uma ficava responsável pelo 

acompanhamento de cinco educadoras e suas turmas, tendo a incumbência de fazer a 

orientação individual e a avaliação conjunta dos trabalhos de cada aluno dessas turmas.  

A grande discussão que ocorria no grupo referia-se ao processo de alfabetização 

e letramento. Repetíamos, coordenadoras e educadores14, que o saber do aluno precisava 

                                                
13 Esta Comissão foi criada a partir da necessidade apontada pelas escolas de discutir seus problemas comuns 

e buscar alternativas para resolvê-los. Reunia representantes por escola, dos seguintes segmentos: professor 
de 1ª a 4ª série, de 5ª a 8ª série, orientador e direção. 
14 Para trabalhar no Projeto não havia necessidade de se ter formação de professor. A associação de 

moradores verificava a demanda de organização de turmas no bairro e indicava alguém, a princípio envolvida 

com os movimentos sociais do bairro, para desenvolver as atividades como monitor(a). Quando cheguei ao 
grupo havia o entendimento de que considerá-los educadores era uma questão de valorização de seu papel. 
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ser respeitado. Enquanto coordenadora eu me questionava: e quanto ao saber dos 

educadores? Como lidarmos com ele? Será que nós, coordenadoras, estamos respeitando o 

caminhar deles também? Como conciliar os objetivos do projeto com os diferentes tempos 

de aprendizagem e desenvolvimento dos educadores? Perguntava-me também se em 

função das nossas próprias dificuldades na coordenação, para compreender o caminhar dos 

educadores, suas angústias e necessidades, não estávamos nos limitando a oferecer 

receitas, relação de atividades, e a cobrar uma visão política por nós idealizada. Discursar 

�sobre� era relativamente fácil, mas como transformar tudo aquilo em ação? Como não 

exercer apenas uma fiscalização do trabalho do educador e efetivamente contribuir para 

sua formação em serviço? 

Além da orientação individual, agendada para as segundas-feiras pelos 

educadores quando sentiam necessidade, ou solicitada por nós quando considerávamos que 

estávamos muito tempo sem contato com algum deles, e dos estudos semanais com todo o 

grupo, outra incumbência do coordenador era visitar as turmas em funcionamento. Arrisco 

dizer que eu muito mais aprendia do que contribuía com as educadoras que acompanhava. 

Pela minha pouca experiência em sala de aula, nenhuma em educação de jovens e adultos e 

praticamente nenhuma com alfabetização, colocava-me na posição de muito mais ouvi-las, 

observar, conversar e tentar problematizar com elas alguns elementos de minhas 

observações.  

Mas 2000 também era ano de eleições para prefeito. A disputa eleitoral estava 

acirrada. O Partido dos Trabalhadores (PT) estava desgastado no município. Sua base nos 

movimentos sociais havia se perdido ao longo dos 12 anos de mandato.  

Com a derrota do PT nas eleições, o quadro da Secretaria foi desfeito. Para 

conciliar melhor a matrícula de orientadora no diurno eu precisava trabalhar como 

professora no noturno. Mas não havia vaga. Apenas em março, após permuta de uma 

professora do noturno da Cacique Cunhãbebe
15 com outra do Estado, é que restou-me lá 

                                                
15 Referimo-nos, na Rede Municipal, à Escola Municipal Cacique Cunhãbebe como Cacique Cunhãbebe ou 

apenas como Cacique, que é a forma comum. Por esta razão as duas formas de referência são as mais 

correntes ao longo deste trabalho.  
O cacique Cunhãbebe foi um personagem histórico tão importante, que �mesmo fazendo parte dos derrotados 
da conquista portuguesa teve seu nome lembrado e mantido na localidade onde se supõe que ele tenha vivido 

e transitado� (CARDOSO, 2005). Sua liderança deu-se num tipo de experiência muito rara da organização 

tribal contra a ação violenta dos portugueses, que causou mortes e escravidão entre os índios, a Confederação 

dos Tamoios, que reuniu chefes índios da região do litoral norte paulista e sul fluminense, entre 1554 e 1567. 
Na língua dos Tupinambá, "Tamuya" significa "o avô, o mais velho, o mais antigo" e por esta razão a 

Confederação chamou-se Confederação dos Tamuya, buscando reforçar que eles aqui estavam antes dos 

portugueses. A expressão Tamuya foi transformada pelos portugueses em Tamoios.  
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uma vaga, onde assumi o trabalho com uma turma de 3ª série. Lá, os professores da 4ª série 

propuseram-me dividir as turmas, cabendo a cada um uma área a ser trabalhada nas três 

turmas existentes (uma de 3ª série e duas de 4ª série). Desta forma, trabalhei com 

Português nas três turmas, sendo que a todos nós caberia o trabalho com Estudos Sociais, 

Educação Artística e Educação Física. 

Alguns dos colegas com quem eu trabalhara na SME estavam lá (entre eles antigos 

coordenadores do Ensino Regular Noturno). Eu já tinha ouvido comentários que diziam ser 

bem interessante o trabalho pedagógico dessa escola. Conhecia um pouco a discussão 

pedagógica que faziam no noturno, por ter integrado, como coordenadora do MOVA, a 

Comissão do RN/MOVA, bem como alguns dos profissionais, entre eles a Auxiliar de Direção, 

Patrícia, assídua nas reuniões da Comissão. Eu também tinha participado do III Encontro de 

EJA, organizado pela coordenação do RN, com apoio de nossa coordenação, para discutir 

problemas apontados nos encontros da comissão e nas reuniões de pólo16. Esses encontros 

tinham participação de alunos, através de representação.  

O desafio de estar numa sala de aula de adultos era a grande novidade para mim. Já 

conhecia um dos professores, com quem estudara na pedagogia da UFF, o que me fez sentir 

mais à vontade. Porém, mesmo estando à vontade entre os professores, ficava-me um 

incômodo: Como efetivar uma educação que promovesse a participação política? Como 

auxiliar os alunos a exercerem sua cidadania de forma consciente?  

Eu ainda achava que era preciso algo grandioso, como fazer uma grande 

mobilização na escola ou no bairro. Pouco a pouco fui percebendo que essa participação 

política pode se construir também a partir de um contexto bem �menor� do que pensava; na 

minha própria sala de aula, na forma como me relaciono com meus alunos e com a escola. E 

esse contexto �menor� nada tem de inferior, se pensar a partir da perspectiva dos estudos do 

cotidiano.  

 
Cada escola vive no interior de uma ordem que a transcende, donde emanam 
valores, orientações políticas, símbolos e prescrições normativas e 

comportamentais. Essa ordem é a da totalidade social em que a escola se enraíza. 

Mas, cada escola joga, no interior dessa transcendência, a realidade imanente da 

sua própria inserção: a ordem organizacional da escola não é nunca totalmente 

homóloga da ordem da instituição escolar. Descobre-se aqui, nesta 
descontinuidade, a possibilidade da ruptura, a vocação da diferença, a fonte da 

contra-corrente, ou a construção dissonante de um espaço autônomo. (Sarmento, 

2003, p. 53)  

                                                
16 Havia três pólos, que reuniam escolas por proximidade territorial. Tais encontros reuniam todos os 

professores do noturno, que trabalhavam nas escolas do pólo. Maiores informações sobre as reuniões de pólo 

e os encontros de EJA são encontradas na dissertação de mestrado já citada, de Ênio José Serra dos Santos. 
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Em que totalidade social minha escola se enraíza? Em que ela a transcende? O 

�menor�, ou o irrelevante, o desprezível de que nos fala Estéban (2003, p. 126) é quem nos 

dá indícios, pistas, para compreensão dessa totalidade e de sua transcendência. É com esse 

até então desprezível que vou tecendo fios que vão me ajudam a romper com uma 

realidade e transformá-la.  

Busco, na reflexão sobre meu próprio processo de formação, escapar das 

armadilhas de uma prática espontânea, que produz um saber ingênuo, incapaz de 

transformar a realidade. O trabalho ora apresentado é parte desse esforço, que envolve 

também a reflexão sobre a prática da escola no Ensino Regular Noturno, onde hoje estou 

inserida. É o resultado de uma pesquisa realizada a partir da minha própria prática como 

orientadora pedagógica no Ensino Regular Noturno da Escola Municipal Cacique 

Cunhãbebe, em Angra dos Reis. Nela busco manter alguns referenciais construídos em 

meu próprio processo pessoal: respeito ao princípio de autonomia do professor, construtor 

de conhecimento, sujeito de sua prática; e crença na importância do trabalho desenvolvido 

coletivamente, onde o encontro com o outro possibilita-nos a reinvenção permanente de 

nós mesmos e de nossa presença no e com o mundo. 

Assim, assumo, neste trabalho, a tarefa de dar voz aos sujeitos que como eu, 

fazem o cotidiano da Cacique, dando visibilidade a este fazer. E isso não é fácil. Tenho 

consciência de que por mais que busque o diálogo, aqui estará representado o meu olhar 

sobre o olhar daqueles que busco ouvir. Mesmo buscando insistentemente também ouvi-

los, ainda assim aqui estará um ponto de vista que é meu. Um ponto de vista ansioso por 

conhecer outros pontos de vista, outras tessituras possíveis. Assumo este risco, 

compreendendo que o objetivo do conhecimento não é descobrir o segredo do mundo ou a 

equação-chave do universo, mas dialogar com o mundo. (MORIN: 2002, 205). Busco 

dialogar com o mundo, a partir do modo como estou sendo nele. 

Não me privei de levantar minhas hipóteses, uma vez que a partir delas iniciei 

meu movimento de buscar compreender o cotidiano, afinal também sou sujeito nesse 

espaço, penso com/sobre/a partir dele, com todas as implicações e riscos que desse fato 

decorrem. O cuidado que procuro ter é lembrar-me sempre de que estas hipóteses 

constituem-se num ponto de vista, um olhar a partir de um lugar. No meu caso, o lugar de 

orientadora pedagógica da Cacique, ciente de que a familiaridade com este cotidiano, ao 

mesmo tempo em que se constitui na vantagem de falar a partir do lugar de um sujeito 
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ordinário (Certeau, 1994), possibilitando a audição das diferentes vozes, dos diferentes 

silêncios, que se entrecruzam e tecem diferentes redes neste espaço, também pode trair-me 

se eu não conseguir estranhá-lo em sua familiaridade.  

Atuando na Cacique há 5 anos, considero que este tem sido um importante 

espaço de minha formação, de minha constituição como professora, e entendo que como 

sujeito dotado de historicidade, meu fazer e a própria forma como a Cacique me vai 

deixando suas marcas tem a ver com a minha história de vida. Nesse processo nos 

marcamos mutuamente, nos transformamos. Nos reinventamos. 

Que significações os diferentes sujeitos da Cacique fazem a respeito do mesmo 

espaço, das mesmas práticas, dos mesmos encaminhamentos gerais, a partir da interação 

que nele realizam; a partir de suas experiências? Em que ou quais pontos essas 

significações se cruzam e se potencializam? Como as diretrizes gerais definidas, seja pela 

Secretaria de Educação ou pela própria escola em seu conjunto, tomam corpo em nosso 

fazer cotidiano? E como essas interações vão se reconfigurando neste espaço? São 

questões que permeiam a tessitura deste trabalho. 

No primeiro capítulo trago as �Implicações de uma pesquisa com o cotidiano� 

por meio do diálogo com o �paradigma do conhecimento prudente para uma vida decente�, 

desenvolvido por Boaventura Santos (2002a e 2002b), buscando compreender a crise do 

paradigma da modernidade e a emergência de novos paradigmas, como o trazido pelo 

autor. Por meio deste diálogo vou refletindo sobre a importância do resgate do cotidiano 

enquanto espaço e tempo, ou espapaçotempo como diria Alves (2001), no qual forjamos 

nossas identidades e tecermos redes de subjetividades que nos levam a produzir 

conhecimentos tão relevantes quanto o saber científico valorizado na mordernidade.  

No segundo capítulo, �Entendendo o contexto do Ensino Regular Noturno� 

minhas crenças em relação ao trabalho como orientadora no Ensino Regular Noturno, a 

partir das quais movo-me neste campo do cotidiano. Faço também um entrelaçamento 

entre elementos da minha memória, da memória de outros sujeitos, das entrevistas, da 

história da educação no município e da criação do Ensino Regular Noturno, dos registros 

da escola, e das discussões e marcos sobre a Educação de Jovens e Adultos, na qual vejo 

inserido o Ensino Regular Noturno. Desta forma, organizo uma trama com diferentes falas 

do cotidiano da Cacique, a partir das diferentes formas pelas quais esse cotidiano me fala 

de si. É neste capítulo que situo a constituição de um projeto do Ensino Regular Noturno 
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para a Rede Municipal de Angra dos Reis, apontando as características que, em termos 

gerais, marcam a organização escolar a partir dele. 

No terceiro e último capítulo resgato elementos dos dois primeiros, tramando-

os num diálogo que envolve os professores e alunos entrevistados, outras situações 

cotidianas às quais suas falas me remetem, e as marcas que percebo em meu processo de 

formação, a partir de minha narrativa autobiografia (PEREZ, 2003, p. 115). Um diálogo 

muito difícil de realizar porque cada fio puxado das entrevistas remetia-me a uma 

infinidade de possíveis relações e tramas. Precisei priorizar alguns fios e deixar outros para 

puxar em outros momentos. Após escolher os fios que puxaria na trama, tentei organizá-

los, como se compusesse um quadro. Tal qual uma artesã, que separa os fios por cores e 

enfim inicia a tramá-los, combiná-los, busquei organizar o que percebia na fala de 

professores e alunos em temas que me pareciam mais significativos no momento. Assim, a 

partir da fala dos professores faço uma reflexão acerca de nossa experiência e formação, 

bem como da busca de uma relação entre prática e teoria que possibilite uma maior 

compreensão de nós mesmos. A fala dos alunos levou-me a conhecê-los um pouco mais 

em sua relação conosco e com a escola, a ampliar minha compreensão sobre os motivos 

que os levam a buscar uma nova oportunidade de escolarização, as dificuldades que 

encontram, ao modo como vêem a escola e o que dela esperam. Neste movimento vou me 

assumindo enquanto educadora, posicionando-me a favor da constituição de novas relações 

na escola que sejam baseadas em processos emancipatórios, onde professores e alunos, 

assim como os demais sujeitos que compõem a trama cotidiana, sejam educados e 

libertados em comunhão (FREIRE, 1987), buscando o desenvolvimento de uma autoridade 

partilhada (SANTOS, 2000b) nos processos de organização curricular, onde o currículo é 

entendido para além da relação de conteúdos que devem ser ensinados, mas como criação 

cotidiana dos sujeitos que fazem a escola, uma prática que envolve saberes e processos 

interativos do trabalho pedagógico desenvolvido por alunos e professores (OLIVEIRA, 

2004b).  

Compondo um quadro com minhas �Conclusões Possíveis� neste momento, 

encerro a escrita desta dissertação tendo o cuidado de reafirmar o reconhecimento de seu 

incabamento. Acredito que cada leitor poderá, por meio da trama de minhas marcas com as 

suas marcas, tecer outros quadros de conclusões possíveis que poderão ajudá-lo no 

processo de resignificação de seu fazer. Assim espero. Assim desejo. 

 



 

 

1. AS IMPLICAÇÕES DE UMA PESQUISA COM O COTIDIANO 

 

Quando ingressei no mestrado buscava compreender uma realidade de desânimo 

instaurada em mim e em meus colegas da escola e da Rede Municipal. Eu recusava a idéia 

fatalista de que a realidade estava dada e nada poderíamos fazer diante dela. Eu queria 

fazer algo. Mas como? O que?  

Entender esse desânimo me forçava a mergulhar no cotidiano da escola de forma a 

puxar alguns fios de um enredamento que era muito maior que ela própria. Levava-me a 

buscar compreender como havíamos chegado até ali. Exigia de mim compreender a 

história daqueles sujeitos, a história de suas relações na e com a escola, a história das 

relações entre a escola e a Secretaria de Educação. Compreender essa história significava 

também, pelo menos de início, estabelecer um recorte temporal de modo a  caracterizar as 

práticas da Secretaria em dois períodos, marcados pela atuação de dois partidos políticos 

diferentes: o Partido dos Trabalhadores (PT) e o Partido do Movimento Democrático 

Brasileiro (PMDB) 17. 

Não é minha intenção fazer defesa de um ou outro partido. Mas entendo que as 

marcas dessa dicotomia tensionam fortemente o cotidiano da escola, em muitos momentos 

de forma bastante velada. O recorte que marca o resgate histórico que faço, serve para 

compreender, como ponto de partida, o que parecia dar sentido à prática de professores 

como eu, que se identificavam com a proposta do PT e que de repente sentiam ter perdido 

o chão, sentiam que suas conquistas em relação a uma educação cidadã tinham se perdido 

quando o PMDB assumiu o governo e, com ele, vieram novas práticas não apenas na 

escola, mas na própria forma de governar o município.  

  

                                                
17 Embora o prefeito Fernando Jordão tenha assumido o governo em 2001 pelo Partido Democrata 

Trabalhista (PDT), ainda no primeiro ano de mandato mudou-se para o PMDB, onde se encontra até hoje. 

São cinco anos de PMDB e por isso opto por referir-me ao governo desta forma.  
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O fato de outros professores também demonstrarem certo desânimo me dava a 

ilusão de que todos teríamos os mesmos motivos para aquele sentimento. Na verdade havia 

e há ainda colegas para quem toda essa discussão pouco ou nada diz. O cotidiano é espaço 

de co-existências. Mas, como todo conhecimento é autoconhecimento (BOAVENTURA 

SANTOS, 2002a e 2002b), meu ponto de partida foram os colegas que compartilhavam do 

meu sentimento. 

 

1.1 � Puxando um fio, não necessariamente o primeiro 

 

Compreender os fundamentos de uma pesquisa com o cotidiano (FERRAÇO, 2003) 

só me foi possível quando pude compreender, a partir de Boaventura Santos (2002a e 

2002b), as diferenças entre o paradigma da ciência moderna e o paradigma que vem 

emergindo de sua crise. É no contexto de emergência desse novo paradigma, denominado 

por muitos como pós-moderno, que podemos compreender as pesquisas que, como a 

minha, buscam resgatar o cotidiano como �espaço e tempo privilegiado de produção da 

existência e dos conhecimentos, crenças e valores que a ela dão sentido e direção, 

considerando-o como modo complexo e composto de elementos sempre e necessariamente 

articulados� (OLIVEIRA, 2002, p.41).  

Ao considerar a crise do paradigma moderno e a conseqüente emergência de um 

novo paradigma, Boaventura Santos (2002a) traz a idéia de crise da consciência 

especular18. Segundo ele, cada sociedade possui espelhos que criam sistemas e práticas de 

semelhança, correspondência e identidade que asseguram as rotinas que dão 

sustentabilidade à vida em sociedade. Por espelhos da sociedade ele entende os �conjuntos 

de instituições, normatividades, ideologias que estabelecem correspondências e hierarquias 

entre campos infinitamente vastos de práticas sociais� (p. 48). Desta forma, a ciência, o 

direito, a educação, a informação, a religião e a tradição estariam entre os mais importantes 

espelhos das sociedades contemporâneas, refletindo o que estas sociedades são. Por serem 

processos sociais, a vida própria que esses espelhos adquirem pode ser alterada pela sua 

                                                
18 Referindo-se às investigações e teorias feministas, que apontam a forma de uso do espelho pelas mulheres 

como marca da discriminação sexual, Boaventura Santos aponta que as mulheres utilizam-no para �construir 

uma identidade que lhes permita funcionar numa sociedade em que não ser narcisístico é considerado não 

feminino� (p. 47). Sendo assim, ao contrário do homem que utiliza o espelho de modo apenas utilitário, sem 

confundir a imagem que nele vêem com aquilo que são, a mulher faz um uso mais dependente do espelho, 

tendo de si mesma uma imagem mais visual, elas são o que vêem refletido no espelho. Por esta lógica, o 

autor afirma que os espelhos na sociedade possuem essa forma de uso mais feminino. 
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contingência, alterando, conseqüentemente, a sua funcionalidade. Como resultado desse 

processo, em lugar de a sociedade se ver refletida no espelho, é o próprio espelho que 

espera ver-se refletido na sociedade, transformando-se de espelho em estátua:  

 

de um lado, o olhar da sociedade à beira do terror de não ver refletida nenhuma 

imagem que reconheça como sua; do outro lado, o olhar monumental, tão fixo 

quanto opaco, do espelho tornado estátua que parece atrair o olhar da sociedade, 

não para que este veja, mas para que seja vigiado. (BOAVENTURA SANTOS, 
2002b, p. 48).   

 

Boaventura Santos aponta ainda que entre os muitos espelhos das sociedades 

modernas, dois se tornaram estátuas: a ciência e o direito, num processo histórico em que 

convergiram dois processos distintos: o paradigma da modernidade ocidental e o 

capitalismo. Deste modo torna-se necessário pensarmos na reinvenção de novos espelhos 

que tornem possível ultrapassarmos a crise de consciência especular em que nos 

encontramos, por meio de um processo que está apenas no começo. Os indícios de novos 

espelhos são ainda dispersos. As imagens que conseguimos são fragmentárias e convulsas.  

Por estas idéias, se considerarmos o Renascimento, podemos entendê-lo como um 

período marcado pela emergência de novas formas de organização a partir da falência do 

modelo de sociedade medieval. O espelho da religião, dominado pela Igreja Católica, 

tentava aprisionar de tal modo a sociedade que esta não mais se via refletida nele. Vejo o 

Renascimento como um momento de transição da Idade Média para a Modernidade, no 

qual o grande poder político, social e cultural da Igreja passa a ser fortemente questionado. 

O crescimento dos burgos e o fortalecimento de uma economia urbana nesse período 

tornam visíveis os traços de decadência do feudalismo e a emergência de um novo modo 

de produção da economia As idéias iluministas que com a crise do sistema feudal e da 

própria Igreja começam a ganhar corpo, fazem emergir os ideais de liberdade e igualdade. 

O mercantilismo fortalece-se, caracterizando-se como um primeiro momento do 

capitalismo. É neste movimento que se pode observar a convergência entre o paradigma da 

modernidade e o capitalismo. 

A burguesia que se concentrava nos burgos, apesar da importância econômica que 

conquistou, continuou excluída do poder político, o que motivou um movimento de 

oposição à ordem feudal e aos estados centralizadores. Tal movimento buscava afirmar a 

liberdade total do indivíduo e a limitação dos poderes do Estado, defendendo a livre 

concorrência na área econômica e a definição dos direitos fundamentais do indivíduo, entre 
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os quais a liberdade de idéias e de crenças e a sua livre expressão. Esses ideais que 

fundamentavam o liberalismo forneceram as bases para uma nova organização social, na 

qual a burguesia paulatinamente assumia o controle do Estado a partir das últimas décadas 

do século XVIII. São esses ideais que fornecem os princípios políticos das sociedades 

modernas. 

As novas formas de organizar a sociedade também influenciaram a forma de 

conceber o conhecimento, antes centrado no conhecimento �místico� da realidade, ou seja, 

nas explicações religiosas do/sobre o mundo. No período medieval, a Igreja era a detentora 

das verdades que a ela eram conferidas por Deus. Se para a burguesia era imprescindível 

romper com esta forma de conceber a verdade, com essa forma de conhecer o mundo, era 

imprescindível também fortalecer um novo modelo de racionalidade.  É nesse contexto que 

se fortalece o paradigma da ciência moderna, ainda dominante nos dias de hoje e que 

começou a constituir-se como modelo de racionalidade a partir da revolução científica do 

século XVI, quando era desenvolvido basicamente no domínio das ciências naturais. Os 

modos de fazer baseados nesse paradigma procuravam distinguir-se e defender-se do que 

consideravam formas de conhecimento não científico, portanto não racionais: os 

conhecimentos �místicos�, os do senso comum e os provenientes dos estudos 

humanísticos
19.  

Esta nova racionalidade considera ilusórias as evidências da nossa experiência 

imediata. Separa natureza e ser humano, entendendo a natureza de forma passiva, eterna e 

reversível, sujeita à formulação de leis e não havendo empecilhos para que possamos 

desvendá-la com vistas a dominá-la e controlá-la. Ao negar o caráter racional a todas as 

formas de conhecimento que não se pautam em seus princípios epistemológicos e suas 

regras metodológicas, este modelo global de racionalidade tornou-se também totalitário, 

sendo esta, hoje, sua característica fundamental.  

O conhecimento, assim, teria origem no contexto de um rigor metódico, no qual a 

matemática viria fornecer a este paradigma o seu instrumento privilegiado de análise e sua 

lógica de investigação, bem como o modelo de representação da própria estrutura da 

matéria. Ela também fundamenta a idéia de que conhecer significa quantificar, aferindo-se 

o rigor científico pelo rigor com que são realizadas as medições. O que não pode ser 

quantificado torna-se irrelevante aos olhos do cientista. Deste modo, a vida cotidiana 

                                                
19 Os estudos humanísticos são aqueles referentes à história e à literatura, por exemplo. 
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passou a ser tratada apenas em seus aspectos quantitativos, tendo-se abandonado a partir 

daí as especificidades das formas de se praticarem as atividades (OLIVEIRA, 2005). 

 
O rigor científico, porque fundado no rigor matemático, é um rigor que 

quantifica e que, ao quantificar, desqualifica, um rigor que, ao objetivar os 
fenômenos, os objectualiza e os degrada, que ao caracterizar os fenômenos, os 

caricaturiza. É, em suma e finalmente, um rigor que, ao afirmar a personalidade 

do cientista, destrói a personalidade da natureza. Desta forma, o conhecimento 
ganha em rigor o que perde em riqueza. (BOAVENTURA SANTOS, 2002b, p. 
73). 
 

Considerando essa crítica ao rigor científico posso falar da possibilidade de 

compreensão do cotidiano para além da repetição rotineira de ações à qual está geralmente 

associado. Estudá-lo sob a ótica da quantificação traz uma forte tendência a reduzi-lo às 

repetições, eliminando-se a pluralidade nos modos de fazer que o caracterizam e 

desprezando a dimensão criadora que nele existe, da mesma forma que a ciência moderna, 

ao reduzir seu objeto de estudo a elementos quantificáveis, mensuráveis, por meio do 

método científico, reduziu a complexidade, eliminando-a. Ao buscar a regularidade dos 

fenômenos, é como se esse modo de fazer ciência buscasse eliminar o que dificulta a 

construção de uma linearidade, o que não se conecta. Formada nessa maneira de conceber 

a ação humana no mundo, sucumbi a essa tentação inúmeras vezes no percurso dessa 

pesquisa. Algumas eu identifiquei, outras o leitor poderá identificar.  

A partir das regularidades encontradas, o cientista moderno procede a 

quantificação, a observação e a medida, com base no rigor matemático. Conhecer torna-se 

sinônimo de dividir e classificar para em seguida determinar as relações sistemáticas entre 

os elementos separados. Para isso, a ciência moderna distingue condições iniciais (nas 

quais reinam o acaso, a complicação, o complexo) e leis da natureza (que podem ser 

entendidas como o simplificado e regular). No processo de construção das leis da natureza, 

são selecionados nas condições iniciais os elementos considerados relevantes e passíveis 

de transposição para outras situações e, portanto, favoráveis à formulação de leis gerais.  

O processo de construção de leis gerais é pautado na busca de uma causa formal
20. 

Com isso, são eliminadas as variáveis referentes às condições concretas de existência, ou 

seja, o conhecimento científico rompe com o senso comum, com a vida cotidiana. No 

conhecimento prático que traduz o senso comum, causa e intenção convivem normalmente 

                                                
20 Ao utilizar o termo causa formal, Boaventura Santos refere-se à distinção de Aristóteles em quatro tipos de 

causa, a saber: causa material, causa formal, causa eficiente e causa final. A causa formal é a que �privilegia 

o como funciona das coisas em detrimento de qual o agente ou qual o fim das coisas� (BOAVENTURA 

SANTOS, 2002, p. 16). 
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enquanto na ciência moderna essa causa formal é obtida por meio da expulsão da intenção 

(BOAVENTURA SANTOS, 2002a). Encontrar uma regularidade em minha escola (a 

insatisfação minha e de meus colegas) que eu transportava às outras escolas (ouvia falar 

dessa insatisfação em outras escolas também) pouco me dizia por si mesma. Eu precisava 

mergulhar nessa realidade e entender como essa insatisfação era tecida. Para isso eu 

precisava ir além da dicotomização entre bom e ruim, deixando de lado certo saudosismo 

que me prendia a um passado que eu idealizava. Precisava voltar meus sentidos ao que 

estávamos efetivamente fazendo na escola, evidenciando as singularidades dos modos de 

fazer dos sujeitos que a compõem e realizando a transgressão do método (BOAVENTURA 

SANTOS, 2002a). Dentro das minhas possibilidades eu ia construindo essa transgressão, 

numa complexidade que envolvia a busca da superação de uma formação cartesiana, 

embora não nos moldes exatos que a constituem, visto que essa formação se diluía nas 

diferentes interações que realizava nas diferentes redes que me constituíam
21. 

Ainda segundo o paradigma da ciência moderna, a idéia de ordem e estabilidade do 

mundo sugere que o passado se repete no futuro e propõe, a partir da mecânica 

newtoniana, a idéia de mundo-máquina, que deu origem ao que Boaventura Santos 

denomina de �grande hipótese universal da época moderna�: o mecanismo. É a partir daí 

que se começa a observar a transposição do modelo de racionalidade hegemônica dos 

estudos da natureza para os estudos da sociedade. 

 
O determinismo mecanicista é o horizonte certo de uma forma de conhecimento 

que se pretende utilitário e funcional, reconhecido menos pela capacidade de 

compreender profundamente o real do que pela capacidade de o dominar e 
transformar. No plano social, é esse também o horizonte cognitivo mais 

adequado aos interesses da burguesia ascendente que via na sociedade em que 
começava a dominar o estágio final da evolução da humanidade (o estado 

positivo de Comte; a sociedade industrial de Spencer; a solidariedade orgânica 

de Durkheim). Daí que o prestígio de Newton e das leis simples a que reduzia 

toda a complexidade da ordem cósmica tenham convertido a ciência moderna no 

modelo de racionalidade hegemônica que pouco e pouco transbordou do estudo 

da natureza para o estudo da sociedade. (BOAVENTURA SANTOS, 2002a, p. 
18) 
 

Por meio da transposição do modelo de racionalidade dos estudos da natureza para 

os estudos da sociedade, esperava-se descobrir as leis da sociedade da mesma forma que 

                                                
21 Refiro-me aqui à grande influência em minha formação que teve o curso de pedagogia da UFF em Angra 

dos Reis. Nele buscava-se romper com a rigorosidade da ciência moderna que excluía a complexidade. 

Porém, entendo que minha formação se dava para além do curso, com a influência das outras redes de 
subjetividades que me constituíam e que levavam ao constante tensionamento entre diferentes formas de 

compreender o processo de pesquisa e minha própria inserção no mundo. 
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teria sido possível descobrir as leis da natureza. É neste contexto que surgem as ciências 

sociais no século XVIII. A consciência filosófica da ciência moderna condensou-se no 

positivismo oitocentista, segundo o qual �só há duas formas de conhecimento científico � 

as disciplinas formais da lógica e da matemática e as ciências empíricas segundo o modelo 

mecanicista das ciências naturais� (BOAVENTURA SANTOS, 2002, p. 16). Influenciadas 

por este contexto, as ciências sociais nascem para ser empíricas.  

A forma como o modelo mecanicista foi assumido nos permite visualizar duas 

vertentes principais. A primeira, dominante, procurava aplicar, na medida do possível, os 

princípios epistemológicos e metodológicos oriundos dos estudos da natureza. Mas essa 

empreitada enfrentava uma série de obstáculos, entre eles o de que a ação humana é 

radicalmente subjetiva. Daí decorre a hipótese de que as ciências sociais estariam atrasadas 

em relação às ciências naturais e que esse atraso poderia ser superado mediante tempo e 

dinheiro. A segunda vertente foi marginal por muito tempo e hoje é cada vez mais 

perseguida. Ela reivindicava para as ciências sociais um estatuto próprio, baseado na 

especificidade do ser humano e sua distinção polar da natureza. 

É justamente o crescimento da segunda vertente do modelo mecanicista que 

propicia o questionamento inicial ao paradigma da ciência moderna e contribui para o 

início de sua crise. Ao reivindicar um estatuto próprio, com base na argumentação 

fundamental de que a ação humana é radicalmente subjetiva, embora ainda partilhando 

com o modelo hegemônico a distinção entre natureza e ser humano e assumindo a visão 

mecanicista da primeira, fornece elementos que sinalizam a crise deste paradigma e os 

componentes da transição para um novo paradigma científico. O avanço teórico nos 

domínios da microfísica, da química e da biologia nos últimos 30 anos acentuaram os 

sintomas dessa crise. Assim, a natureza da revolução científica que caracteriza o momento 

de transição pelo qual passamos é estruturalmente diferente da que ocorreu no século XVI.  

Por meio dos estudos de Einstein, o rigor das leis de Newton foi relativizado, 

enquanto na mecânica quântica Heisenberg e Bohr demonstram que não é possível 

observar ou medir um objeto sem nele interferir. A distinção entre sujeito e objeto, nos 

moldes propostos pela ciência moderna, passa a ser questionada, bem como a idéia de que 

o real é a soma das partes que podem ser observadas e medidas. Por outro lado, se o rigor 

matemático constitui-se como base metodológica deste paradigma científico, as 

investigações de Gödel contribuem para fragilizá-lo ainda mais, ao mostrar que o rigor 

matemático carece de fundamento, uma vez que mesmo seguindo-se fielmente suas regras 
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de lógica, é possível formular proposições que não podem ser demonstradas ou refutadas. 

Compondo este quadro de crise, Boaventura Santos destaca, ainda, o papel dos avanços do 

conhecimento nos domínios da microfísica, da química e da biologia, citando como 

exemplo a teoria das estruturas dissipativas e o princípio da ordem através de flutuações, 

de Prigogine. Segundo estes estudos, os sistemas abertos possuem uma capacidade de auto-

organização face a condições de não-equilíbrio, provocada por flutuações de energia nunca 

previsíveis, desencadeadas por reações não lineares e de forma espontânea. Tais reações 

pressionam os sistemas para além de um limite máximo de instabilidade, conduzindo-os a 

um novo estado macroscópico, numa transformação irreversível e termodinâmica. Segundo 

Boaventura Santos, estes estudos propiciam novas bases para a ciência: 

 
A importância desta teoria está na nova concepção da matéria e da natureza que 

propõe, uma concepção dificilmente compaginável com a que herdamos da física 

clássica. Em vez de eternidade, a história; em vez do determinismo, a 

imprevisibilidade; em vez do mecanicismo, a interpenetração, a espontaneidade e 

a auto-organização; em vez da reversibilidade, a irreversibilidade e a evolução; 

em vez da ordem, a desordem; em vez da necessidade, a criatividade e o acidente 
(BOAVENTURA SANTOS, 2002, p.28). 

 
Todos estes avanços no campo da ciência ocorrem por meio da problematização 

que os próprios cientistas fazem de sua prática científica, numa reflexão epistemológica 

acerca do conhecimento científico. Essa problematização ocorre à medida que vão 

percebendo os limites desse paradigma para a compreensão dos seus objetos de estudo. 

Problematizar a própria prática: eis um importante aspecto que compõe o novo paradigma 

das ciências. Um importante aspecto para quem, como eu, se propõe a pesquisar o 

cotidiano da escola em que atua. Essa problematização da própria prática envolve tanto a 

problematização das condições em que se dá a minha prática quanto dos percursos e 

formas de realização da pesquisa. Em relação ao paradigma emergente, e a própria 

pesquisa no/do/com o cotidiano, as reflexões sobre questões que antes eram deixadas aos 

sociólogos, como as condições sociais, os contextos culturais e os modelos organizacionais 

de investigação científica, tornam-se imprescindíveis. Talvez por isso, no contexto da 

pesquisa com o cotidiano, faça tanto sentido falar numa sociologia da vida cotidiana 

(PAIS, 2003).  

 Neste movimento, são questionados os conceitos de lei e causalidade que dela 

decorrem e a noção de lei vai sendo substituída pelas noções de sistema, estrutura, modelo, 

processo. Compreende-se que a formulação das leis baseia-se na simplificação arbitrária da 



 

 

37 

realidade, confinando-nos num horizonte mínimo que exclui outros conhecimentos da 

natureza, provavelmente mais ricos.  

Ao configurar os elementos que vêm constituindo esse novo paradigma, 

Boaventura Santos o denomina de �paradigma de um conhecimento prudente para uma 

vida decente�, enfatizando que esse paradigma emergente �não pode ser apenas um 

paradigma científico (o paradigma de um conhecimento prudente), tem de ser também um 

paradigma social (o paradigma de uma vida decente)� (2002a, p. 37). Neste contexto, todo 

o conhecimento científico-natural é também um conhecimento científico-social.  As novas 

teorias da física e da biologia vêm introduzindo os conceitos de historicidade, processo, 

liberdade, autodeterminação e até de consciência à matéria, o que sugere que a 

aproximação de ambas as ciências se fará a partir das ciências sociais.  

 

A concepção humanística das ciências sociais enquanto agente catalisador da 

progressiva fusão das ciências naturais e ciências sociais coloca a pessoa, 

enquanto autor e sujeito do mundo, no centro do conhecimento, mas, ao 
contrário das humanidades tradicionais, coloca o que hoje designamos por 

natureza no centro da pessoa. Não há natureza humana porque toda natureza é 

humana. É pois necessário descobrir categorias de inteligibilidade globais, 

conceitos quentes que derretam as fronteiras em que a ciência moderna dividiu e 

encerrou a realidade. A ciência moderna é uma ciência assumidamente analógica 

que conhece o que conhece pior através do que conhece melhor. 

(BOAVENTURA SANTOS, 2002, p. 44-45) 
 

Entendendo por cotidiano �o conjunto de atividades que desenvolvemos no nosso 

dia-a-dia, tanto do que nelas é permanência (o seu conteúdo) quanto do que nelas é 

singular (as suas formas).� (OLIVEIRA, 2005, p. 52), considero importante partir dos 

estudos nesse campo para desenvolver a reflexão que faço sobre a minha prática de 

orientadora pedagógica na Cacique. Uma reflexão que traz a tona os dizeres e saberes de 

diferentes sujeitos com os quais compartilho minha prática. Ao acreditar que �as práticas 

sociais são práticas de conhecimento� (BOAVENTURA SANTOS, 2002b, P.247), 

considero ainda que é no âmbito da discussão de um paradigma prudente para uma vida 

decente que se deve discutir a importância social da escola pública, principalmente daquela 

que atende a alunos jovens e adultos, inseridos numa sociedade que os exclui do acesso aos 

bens sociais, por meio de relações de poder nas quais são desqualificados enquanto sujeitos 

produtores de conhecimentos. Em nossa sociedade a desigualdade material está 

profundamente relacionada com a desigualdade não material, com uma educação desigual 

e com a desigual oportunidade de participação autônoma em processos decisórios. 
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A partir desta compreensão, é preciso que a escola revalorize os saberes cotidianos 

de alunos, professores, merendeiras e todos os demais sujeitos que a constituem. Uma 

alternativa possível para atingirmos essa revalorização seria a horizontalização das relações 

entre os diversos saberes desses sujeitos a partir do reconhecimento de nossa 

incompletude, como Paulo Freire (1987, 2002) há muito já nos alertava. É preciso 

reconhecer as potencialidades desses sujeitos. O papel da escola estaria na criação e 

potencialização de relações emancipatórias capazes de criar um número cada vez maior de 

relações cada vez mais iguais (BOAVENTURA SANTOS, 2002b, p. 269). 

É no espaço-tempo cotidiano que forjamos nossas identidades e tecemos as redes 

de subjetividades que nos constituem, a partir da inserção nos diferentes espaços 

estruturais de desenvolvimento das relações de poder apontados por Boaventura Santos 

(2002b) e que estão permanentemente articulados. É reconhecendo que nos constituímos 

em redes de subjetividades a partir da relação estabelecida cotidianamente nesses 

diferentes espaços estruturais que compreendo a importância de considerarmos a metáfora 

do conhecimento em rede, trazida por Alves (2001) e trabalhada também por outros, como 

Manhães (2001), Azevedo (2001) e Oliveira (2002, 2004 e 2005).  

 

O cotidiano é o espaço-tempo no qual e através do qual, além de forjarmos 

nossas identidades e tecermos nossas redes de subjetividades, em função dos 

múltiplos conhecimentos, valores e experiências com os quais convivemos nele, 
tornamo-nos produtores de conhecimentos, mesmo dos chamados conhecimentos 
científicos. (OLIVEIRA, 2005, p. 54) 

 

Compreender que o conhecimento se constitui a partir de redes implica em abertura 

a novas possibilidades de conhecimentos, para além dos científicos. Implica, na escola, por 

exemplo, compreender nossos alunos como produtores de saberes e capazes de contribuir 

para a definição de ações a serem implementadas na escola. Implica, no processo de 

pesquisa, não permanecer excessivamente ligada a premissas predefinidas a respeito do 

que estou pesquisando e reconstruí-las sempre que sua problematização assim sugerir.  

Neste processo devo assumir-me como meu próprio objeto de estudo, considerando 

que a forma como estou e me relaciono com o mundo é resultado de um processo de 

aprendizagem no qual o conteúdo de minhas ações e as múltiplas formas através das quais 

as desenvolvo são plurais. Nossos processos de aprendizagem são permanentes, 

incompletos e sempre provisórias, tecendo-se em redes de saberes e de fazeres que não 

podem ser explicadas através de relações lineares de causalidade. Devo considerar, 
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portanto, a imprevisibilidade existente também nos processos de aprendizagem, bem como 

seu caráter de permanente mutação. O papel da escola, neste caso, residiria em 

democratizar a relação entre os diferentes saberes, promovendo o diálogo entre eles e o 

respeito às diferenças.  

Ao assumir-me como meu próprio objeto de estudo deparo-me com a 

impossibilidade de realizar uma pesquisa �sobre� o cotidiano, mergulhada que estou em 

meu objeto, muitas vezes confundindo-me com ele. É por esta razão que ao delinear a 

metodologia de desenvolvimento deste trabalho tomo emprestada a noção de pesquisa 

no/do/com o cotidiano, utilizada por diversos autores (GARCIA, FERRAÇO, AZEVEDO, 

OLIVEIRA, ALVES, entre outros), concordando com Ferraço (2003) quando afirma que 

�somos, no final de tudo, pesquisadores de nós mesmos, somos nosso próprio tema de 

investigação. (...) Buscamos nos entender fazendo de conta que estamos entendendo os 

outros. Mas nós somos também esses outros e os outros �outros��(pág. 160). 

Em sua reflexão acerca do processo de pesquisa, Ferraço considera o aspecto 

controlador sugerido por uma pesquisa �sobre� o cotidiano e ressalta que essa perspectiva 

traz a marca da separação entre sujeito e objeto, considerando o cotidiano como realidade 

externa ao sujeito que pesquisa e �o pensa ao pensar�. 

 
Um �sobre� o outro que �encobre�, que se coloca �por cima� do outro sem entrar 

nele, sem o �habitar�. Pesquisar �sobre� sugere a intenção de poder falar do 

outro a partir do outro, isentando-nos desse outro, colocando-nos em separado 
desse outro. (...) Os estudos �com� os cotidianos acontecem em meio ao que está 

sendo feito. Expressam o �entremeado� das relações das redes cotidianas, nos 
diferentes  espaçotempos  vividos pelos sujeitos cotidianos. Acontecem nos 

processos de tessitura e contaminação  dessas redes (2003,  p.162-143). 
 

Um outro aspecto importante que considerei refere-se ao processo de escrita 

confunde-se também com o processo de pesquisa. É por meio dela que vou construindo 

meu próprio discurso a respeito da minha prática. Em Ferraço encontro uma discussão a 

respeito da noção de teoria que, segundo ele, carrega em si uma distinção da metodologia 

ao propor-se descobrir o real. Uma influência do paradigma moderno, que separou teoria e 

prática, desqualificando esta última. Com esta discussão, Ferraço afirma sua opção pelo 

uso do termo discurso, assumindo a não separação entre metodologia e teoria, trazendo a 

contribuição de Tomaz Tadeu da Silva (1999)
22, da qual extraio um trecho: 

 

                                                
22 SILVA, T. T. Documentos de Identidade. Belo Horizonte: Autêntica, 1999. 
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Ao colocar a ênfase do conceito de teoria para o de discurso, a perspectiva pós-
estruturalista quer destacar precisamente o envolvimento das descrições 

lingüísticas da �realidade� em sua produção. Uma teoria supostamente descobre 

e descreve um objeto que tem uma existência independente relativamente à 

teoria. Um discurso, em troca, produz seu próprio objeto: a existência do objeto é 

inseparável da trama lingüística que supostamente o descreve. (...) Do ponto de 
vista do conceito pós-estruturalista de discurso, a �teoria� está envolvida num 

processo circular: ela descreve como descoberta algo que ela própria criou. Ela 

primeiro cria e depois descobre, mas, por um artifício retórico, aquilo que ela 
cria acaba aparecendo como uma descoberta (FERRAÇO, 2003, p. 165). 

 
Por meio desta pesquisa busco requalificar a minha prática a partir da compreensão 

que nela e a partir dela consigo ter. Concordando com a idéia de que a realidade é 

produzida por meio do discurso e que a teoria representa, assim, também um discurso, 

trago a contribuição de Boaventura Santos (2002b, p. 136), para quem �a teoria é a 

consciência cartográfica do caminho que vai sendo percorrido pelas lutas políticas, sociais 

e culturais que ela influencia, tanto quanto é influenciada�. Desta forma, poderia desta 

pesquisa dizer também que a teoria produzida por esta minha prática seria o discurso que 

vou produzindo e a partir do/no qual também vou tomando consciência do caminho que 

percorro por meio das lutas sociais, políticas e culturais que assumo em meu cotidiano. 

Essa consciência que vou adquirindo me permite criar e refazer percursos, tomar atalhos, 

modificar as trilhas. A teoria estaria assim num movimento indissociável da prática. Nessa 

consideração me ajuda Certeau (2002), ao propor uma arte de pensar que busque no 

entrelaçamento entre narração (arte do dizer), memória (uma arte que mediatiza 

transformações espaciais, aproveitando ocasiões para produzir uma ruptura instauradora, 

dando golpes que modificam a ordem local) e prática (uma arte criadora, singular, 

permeada por táticas, astúcias e golpes, que não se deixa aprisionar por tentativas de 

modelização e empobrecimento), a produção de um discurso por meio do relato do tato. 

Por estas razões, buscando ser mais coerente com a proposta de minha pesquisa e a forma 

como venho entendendo a relação entre teoria e prática, em lugar de referir-me à teoria, 

prefiro falar em estudos, enfatizando seu caráter de elaboração permanente, embora ainda 

faça uso constante de expressões como �estudo teórico� ou �compreensão teórica�. Os 

estudos resultam na produção de um discurso ao mesmo tempo em que são produzidos por 

ele. É uma saída que encontro para marcar uma outra forma de perceber a teoria, 

inconcebível fora da relação que Garcia (2003) denomina práticateoriaprática, que marca 

na grafia a forma como se relacionam dois conceitos que de �tão imbricados chegam a se 

confundir� (p. 11). Com ela, acredito que por meio da teoria, desta forma ressignificada, 
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criamos coletivamente estratégias de intervenção transformadora numa perspectiva 

emancipatória. 

 

A prática, para nós, é portanto o critério de verdade; é ela que convalida a teoria. 

Assim, partimos da prática, vamos à teoria a fim de a compreendermos e à 

prática retornamos com a teoria ressignificada, atualizada, recriada, dela nos 

valendo para melhor interferirmos na prática. Círculo dialético � prática-teoria-
prática-, como sabe quem tem familiaridade com o marxismo. E mais, nesse 
processo de reaproximação entre prática e teoria, quando a teoria de que 

dispomos não dá conta do que a prática nos desafia a compreender, 

freqüentemente formulamos novas explicações teóricas, que melhor respondam a 

nossas indagações. Esta a razão de nossa defesa da prática como lócus de teoria 

em movimento, reatando assim o que foi rompido no momento histórico em que 

foram assim separadas a teoria e a prática, quando a prática foi desqualificada 

pelos que passaram a se autodenominar �cientistas�. (p. 12) 
 

O processo de teorização descrito por Garcia pode ser visto como objetivação de 

um saber produzido na prática. De qualquer forma, opto, neste momento, para evitar 

confusões, em não usar a expressão teoria, reafirmando a idéia de que o conhecimento 

produzido numa pesquisa com o cotidiano representa uma produção discursiva, na qual re-

crio a realidade pesquisada, a partir de minha inserção nela. Neste movimento considero 

também que a leitura de um autor não é feita fora de mim, a partir do autor. Essa leitura é 

feita a partir de mim, de minha história de vida, incluindo também os outros 

autoresleitores  que em mim se expressam. Ou seja, eu me leio nesses textos e produzo 

outros textos que não é só meu, mas também daqueles com os quais venho dialogado até 

então (FERRAÇO, 2003). 

Uma outra implicação de uma pesquisa no/do/com
23 o cotidiano refere-se à relação 

sujeito e objeto. A ciência moderna separou-os de tal forma que não lhe interessavam as 

condições nas quais um sujeito produzia seu discurso e a relação que mantinha com o 

suposto objeto. Ela os distanciava, em busca de uma objetividade e colocava o sujeito em 

posição de autoridade, hierarquicamente superior. Sobre isso, Garcia (2003) traz uma 

consideração interessante.  

                                                
23 No referido texto de Garcia ela faz, referindo-se aos trabalhos de Ferraço (2003), a opção pelo termo 

�pesquisa com o cotidiano�, colocando-o em posição também de sujeito que desafia, impõe e transpõe 

limites, nos forçando ao diálogo permanente com nosso fazer e com os diferentes fazeres de diferentes 
sujeitos no cotidiano. Em meu caso opto por utilizar também os termos �no� e �do�, na junção �pesquisa 

no/do/com o cotidiano�, como forma de marcar a influência que também tenho de outros estudos. Penso que 
assim talvez demonstre melhor a multiplicidade de formas com as quais se pode problematizar o cotidiano. 
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Nós simplesmente não trabalhamos numa perspectiva de construção do objeto. O 
objeto está lá a ser investigado e nós o reconhecemos como sujeito, o que faz 

toda a diferença. A pesquisa para nós se dá pondo-nos em diálogo com o sujeito 

a ser pesquisado. Sujeito, não objeto. Sujeito que pesquisa (nós), sujeito que é 

pesquisado (as professoras), sujeitos ambos que, no processo de pesquisa, põem-
se a pesquisar a sua própria prática e neste processo vão tecendo novos 

conhecimentos sobre o processo ensinoaprendizagem
24

 e sobre o processo de 
pesquisa propriamente (p. 13).  

 

Em meu caso, por exemplo, sou ao mesmo tempo sujeito e objeto de minha 

pesquisa, tornando-se difícil estabelecer limites entre um e outro. Vejo-me, então, sujeito 

pesquisador-pesquisado. Meus colegas professores encaro como outros sujeitos que vão 

me ajudando, dialogicamente, a produzir meu discurso, que não é só meu, mas é deles 

também e de outros, à medida que em mim também vão deixando suas marcas e se vão 

deixando marcar por mim. Numa pesquisa no/do/com o cotidiano o objeto se faz sujeito na 

relação. Os conhecimentos tornam-se, por assim dizer, resultado de um processo de 

subjetivação/objetivação, que não comporta a idéia de �conhecimento objetivo� e sim de 

�conhecimentos objetivados�. Ao objetivar meus conhecimentos e os dos sujeitos com 

quem compartilho meu fazer faço notar as marcas históricas, sociais e práticas dos 

contextos nos quais esses conhecimentos foram tecidos. Para compreender essa idéia de 

objetivação do conhecimento, Ferraço recorre à Najmanovich (2001)
25. Segundo ela, �o 

sujeito não é somente onde se assenta a subjetividade, senão uma organização complexa 

capaz também de objetivar, quer dizer, de se compor, de estabelecer acordos no seio da 

comunidade, de produzir um imaginário comum e, portanto, de construir sua realidade�. 

É importante considerar também que esta proposta de pesquisa no/do/com o 

cotidiano converge para o que Boaventura Santos aponta como categorias matriciais do 

paradigma emergente, perspectiva segundo a qual o mundo é  visto como um texto, um 

jogo, um palco ou ainda uma autobiografia. �Jogo, palco, texto ou biografia, o mundo é 

comunicação e por isso a lógica existencial da ciência pós-moderna é promover a �situação 

comunicativa� tal como Habermas a concebe� (BOAVENTURA SANTOS, 2002, p.45). 

Desta forma na escrita de uma pesquisa no/do/com o cotidiano são comuns as analogias 

textual, lúdica, dramática e biográfica, implicando numa outra forma de escrevê-la, menos 

dura, mais próxima da pluralidade que constitui o mundo. Implica uma escrita onde o 

pesquisador, autor do texto desse cotidiano que agora inventa, se mostre. Azevedo (2001) 

                                                
24 A composição de outros termos por meio da junção de termos que dicotomizam a ação é marca da autora e 

de outros autores que buscam formas de, na escrita, marcar uma nova postura epistemológica.  
25 NAJMANOVICH, D. O Sujeito Encarnado. Rio de Janeiro: DP&A, 2001. 
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diria que implica uma escrita na qual também se vão tecendo os conhecimentos e 

compreensões sobre o cotidiano pesquisado. Já Alves (2001) diria que se trata de �narrar a 

vida e literaturizar a ciência�, assumindo que para comunicar novas preocupações, novos 

problemas, novos fatos e novos achados é indispensável uma nova maneira de escrever. 

Neste sentido, Certeau aponta a possibilidade de elaboração de uma teoria do 

relato, que seria indissociável de uma teoria das práticas (Certeau, 2002). Para ele, a 

narrativização das práticas consiste numa maneira de fazer textual, com procedimentos e 

táticas próprias. Trata-se de um saber-dizer ajustado ao seu objeto.  

 

Existe com certeza um conteúdo do relato, mas pertence ele também, à arte de 

fazer um golpe: ele é desvio por um passado (�no outro dia�, �outrora�) ou por 

uma citação (uma �sentença�, um �dito�, um provérbio), para aproveitar uma 

ocasião e modificar um equilíbrio por uma surpresa. O discurso aí se caracteriza 

não tanto por uma maneira de se exercer, mas antes pela coisa que mostra. Ora, é 

preciso entender outra coisa do que a que se diz. O discurso produz então efeitos, 

não objetos. É narração, não descrição. É uma arte do dizer. O público ali não se 

engana. Do �truque� (o que basta saber para fazê-lo) � mas também da 

revelação/vulgarização (o que indefinidamente é preciso saber) � ele diferencia a 
arte, como as pessoas ordinárias a que Kant se refere (aliás, onde está ele 

mesmo?) distinguem facilmente o prestidigitador do homem que dança na corda. 

Algo na narração escapa à ordem daquilo que é suficiente ou necessário saber e, 

por seus traços, está subordinado ao estilo das táticas. (p. 154) 
 

Deste modo, a narratividade que caracteriza uma pesquisa no/do/com o cotidiano 

não se trata de um retorno à descrição. Ao narrar uma história, nós a fazemos, sendo 

narradores praticantes ao traçar/trançar as redes dos múltiplos relatos que 

chegaram/chegam até nós, inserindo também o fio do nosso modo de contar. (ALVES, 

2001). Recriamos nossas memórias cada vez que a eles retornamos, redesenhando para nós 

mesmos, a cada momento, o universo de nossas vivências. A memória é, então, criação de 

identidade e não apenas recuperação de dados �objetivos� a respeito de eventos passados 

(OLIVEIRA, 2005, p. 79). 

�Narrar a vida e literaturizar a ciência� é uma das quatro características apontadas 

por Alves (2001) que se referem a uma pesquisa no/do/com o cotidiano. Segundo ela, essa 

pesquisa deve ir além das virtualidades da modernidade, na qual foi exaltado o sentido da 

visão, recomendando o mergulho com todos os sentidos no que desejamos estudar. Essa 

busca ela denomina de �sentimento do mundo�. O cotidiano além de ser um espaço-tempo 

de saber e criação, é também um espaço-tempo de prazer, inteligência, imaginação e 

memória. Ela alerta para o fato de que ao pesquisá-lo devo combater o pensamento 
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estruturado anteriormente não apenas nos outros, mas principalmente dentro de mim 

mesma, por meio dos meus valores, dos meus preconceitos e da minha preguiça. 

 

Buscar entender, de maneira diferente do aprendido, as atividades do cotidiano 
escolar ou do cotidiano comum, exige que esteja disposta a ver além daquilo que 

outros já viram e muito mais: que seja capaz de mergulhar inteiramente em uma 
determinada realidade buscando referências de sons, sendo capaz de engolir 

sentido a variedade de gostos, caminhar tocando coisas e pessoas e me deixando 
tocar por elas, cheirando os odores que a realidade coloca a cada ponto do 
caminho diário. (p. 17) 
 

 

Uma terceira característica apontada por Alves diz respeito ao que ela chama de 

�virar de ponta cabeça�. Uma atitude por meio da qual devo compreender que o conjunto 

de teorias, categorias, conceitos e noções herdados da ciência moderna continuam sendo 

um recurso indispensável, constituindo-se não só como apoio e orientação da rota que 

pretendemos trilhar, mas sobretudo como um limite ao conhecimento que vamos tecendo. 

�É limite aquilo que nos habituamos a ver como apoio� (ALVES, 2002, p. 15), ou seja, as 

teorias �precisam ser percebidas, desde o começo do trabalho, como meras hipóteses a 

serem, necessariamente, negadas e jamais confirmadas, para meu/nosso desespero, com a 

�bagagem� sobre teorias e as práticas de pesquisa que antes acumulei� (p. 23).  

Uma quarta característica é por ela denominada �beber em todas as fontes�, a partir 

da qual devo incorporar a noção de complexidade trazida por Morin, ampliando o que 

posso perceber como fonte, bem como a discussão sobre os modos de lidar com a 

diversidade, o diferente e o heterogêneo.  Por essa perspectiva, o problema da 

complexidade não residiria na completude do conhecimento, mas em sua incompletude. 

Neste contexto, �a complexidade surge como dificuldade, como incerteza e não como uma 

clareza e como resposta� (MORIN, 2002, p. 177). Deste modo, as histórias de vida, os 

depoimentos, os sentimentos dos sujeitos do cotidiano dizem tanto dessa realidade quanto 

os documentos oficiais que a ela se referem. 

 

Para além daquilo que pode ser grupado e contado (no sentido de numerado), 
como antes aprendemos, vai interessar aquilo que é �contado� (pela voz que diz) 

pela memória: caso acontecido que parece único (e que por isto o é) a quem o 

�conta�; o documento (caderno de planejamento, caderno de aluno, prova ou 
exercício dado ou feito etc.) raro porque guardado quando tantos iguais foram 

jogados fora porque �não eram importantes� e sobre o qual se �conta� uma 

história diferente, dependendo do trecho que se considera; a fotografia que 

emociona, a cada vez que é olhada, e sobre a qual se �contam� tantas histórias, 

dos que nela aparecem ou estão ausentes e da situação que mostra o daquela que 

�faz lembrar� (p. 27). 
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Considerando a necessidade de se considerar o cotidiano em sua complexidade e 

procurando apontar a forma como teci o processo de pesquisa, trago uma consideração de 

Morin (2002) a respeito do método. Para ele, a complexidade não possui metodologia. Ao 

contrário, podemos falar em método com um memento, um �lembrete�: 

 

O método da complexidade pede para pensarmos nos conceitos, sem nunca dá-
los por concluídos, para quebrarmos as esferas fechadas, para restabelecermos as 

articulações entre o que foi separado, para tentarmos compreender a 

multidimensionalidade, para pensarmos na singularidade com a localidade, com 
a temporalidade, para nunca esquecermos as totalidades integradores. (...) 
O imperativo da complexidade é, também, o de pensar de forma organizacional; 

é o de compreender que a organização não se resume a alguns princípios de 

ordem, a algumas leis; a organização precisa de um pensamento complexo 

extremante elaborado. Um pensamento de organização que não inclua a relação 

auto-eco-organizadora, isto é, a relação profunda e íntima com o meio ambiente, 

que não inclua a relação hologramática entre as partes e o todo, que não inclua o 

princípio da recursividade, está condenado à mediocridade, à trivialidade, isto é, 

ao erro... (p. 192-193) 
 

Por esta compreensão, parte-se da necessidade de considerar também a 

incompletude do método, das hipóteses iniciais, tendo-se a dúvida por companheira 

constante. Ela nos leva a suspeitar, questionar, problematizar as nossas certezas, num 

processo em que as observações e entrevistas, tornam-se. Por meio das entrevistas fazemos 

emergir as memórias e trajetórias de formação que podem nos ajudar a compreender os 

processos e modos de formação das identidades dos professores (OLIVEIRA, 2005), fator 

essencial para a compreensão dos valores e crenças que caracterizam seus modos de fazer. 

As identidades docentes condicionam as possibilidades de ação pedagógica, sendo por isso 

importante o trabalho com as memórias.  

O objetivo maior é pensar os modos como as práticas curriculares cotidianas 

criam formas de emancipação social frente à força reguladora das normas e, por 

outro lado, para não incorrermos no erro da dicotomização, de que maneira as 

práticas curriculares reais contribuem para a consolidação da regulação social via 

escola, imprimindo um ritmo �conservador� a propostas que visam à 

emancipação, produzidas muitas vezes, e por incrível que pareça, pelas próprias 

autoridades educacionais. (OLIVEIRA, 2005, p. 80) 
 

É com base nessa implicação que meu movimento inicial foi conhecer as histórias 

contadas. Histórias contadas pelos sujeitos do cotidiano da Cacique, pelos documentos 

oficiais, pelos autores de outros textos que tantas vezes, sob tão diferentes olhares
26, 

                                                
26 Ainda me é forte a metáfora do olhar, embora com Nilda Alves eu tenha aprendido que a realidade precisa 

ser apreendida a partir de nossos diferentes sentidos. Segundo ela, precisamos sentir o mundo, muito mais 
que apenas olha-lo. Venho buscando incorporar essa busca aos meus modos de fazer, mas ainda me vejo 
presa às armadilhas que privilegiam o sentido do olhar. 
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inventaram o cotidiano. Na verdade, diante de tantas possibilidades de reinvenção, talvez 

fosse mais prudente falar em cotidianos.  

Muitas conversas aconteceram no dia-a-dia da escola, no pátio, na sala de 

professores e nos mais diferentes espaços possíveis. Conversas com diferentes sujeitos. 

Sujeitos coordenadores da Secretaria de Educação, sujeitos alunos, sujeitos professores, 

sujeitos merendeiras, sujeitos orientadores, sujeitos diretores, sujeitos pais, sujeitos de 

nossa e de outras escolas... sujeitos diversos. Havia todo um quadro composto por 

elementos que fugiam ao meu controle e isso, até certo ponto, me assustava, causava 

insegurança. Intimamente, mesmo sabendo que tudo aquilo me ajudaria a compor um 

conhecimento sobre a escola e seu cotidiano (ou o cotidiano por mim inventado), eu vivia, 

e ainda vivo, o conflito de querer controlar esses movimentos e acreditar que é preciso 

deixar-me levar com eles. Tensões difíceis.  

O conhecimento tecido por meio dessas tramas me permitiu organizar um pequeno 

roteiro que serviria de base para uma entrevista. Na verdade eu via esse momento como um 

espaço onde teria uma conversa um pouco mais direcionada com alguns sujeitos. Dentro da 

pesquisa de conhecimento enquanto produção discursiva, a entrevista não poderia ser 

encarada como uma simples coleta de dados. Visto que ela é constituidora de �verdades� e 

atravessada por diversas vozes anteriores. Elas são 

 
eventos discursivos complexos, forjados não só pela dupla 

entrevistador/entrevistado, mas também pelas imagens, representações, 

expectativas que circulam � de parte a parte � no momento e situação de 

realização das mesmas e, posteriormente, de sua escuta e análise (SILVEIRA, 

2002, p. 120). 
 
 

Busquei considerar as entrevistas na perspectiva da interação, onde não apenas a 

fala tornava-se significativa para mim, mas toda a situação de interação era vista como 

objeto de análise, tentando perceber como eu e meus entrevistados as co-produzíamos. 

Procurei deixar levar-me também pelo que meus entrevistados queriam dizer-me e não 

apenas pelo que eu gostaria de ouvir deles. Neste contexto foi preciso problematizar 

também o lugar ocupado por cada um durante a entrevista e nas relações cotidianas da 

escola. A esse respeito, ao criticar a forma clássica de se conceber entrevistas, na qual se 

busca incessantemente �limpá-las dos traços da subjetividade�, Silveira (2002) comenta:  



 

 

47 

�tendo nos recolhido enfim à nossa condição de sujeitos culturalmente 
constituídos, circunstancialmente situados, quer como entrevistadores, quer 

como entrevistados, podemos refletir sobre outras questões que não 

fidedignidade, imparcialidade, exatidão e autenticidade. Podemos pensar sobre 

jogos de linguagem, reciprocidade, intimidade, poder e redes de representações� 

(p. 125). 
 

Para essa interlocução por meio das entrevistas buscava sujeitos que tivessem 

vivido os cotidianos marcados pelo recorte que fiz. Embora num primeiro momento esse 

recorte fosse bastante dicotomizante, aos poucos fui levada a tensionar esses dois 

momentos, a complexificá-los, seja pelas leituras que fazia, seja pelas próprias entrevistas 

e conversas que ia tendo. Pensei em abandonar a idéia de recortar temporalmente o fazer 

da escola da forma como havia proposto inicialmente (governo PT e governo PMDB), mas 

continuava percebendo uma forte tensão no cotidiano da escola, proveniente dessa 

experiência vivida pela Rede Municipal, ou melhor, pelo município em sentido mais 

amplo, e por isso optei por balizar meu olhar a partir dela. Uma opção bastante arriscada 

porque torna mais fácil sucumbir à tentação de limitar a análise a uma forma 

historicamente privilegiada nas pesquisas dentro do paradigma moderno, definindo o que é 

bom ou ruim, o que vale ou que não vale, o que permanece e o que acabou, como se cada 

um desses elementos possuíssem fronteiras próprias e intransponíveis. Essas fronteiras não 

são intransponíveis. Ultrapassá-las é que é difícil. Mas eu precisava tentar. 

Os sujeitos que escolhi para essa conversa mais dirigida, embora bastante livre no 

que diz respeito aos possíveis caminhos que podia seguir, eram a princípio alunos e 

professores da escola. Optei primeiro por conversar com os professores. Como 

intermediários, se é que posso defini-los dessa forma, entre o fazer da Secretaria de 

Educação e o fazer da escola, poderiam me fornecer alguma pista que permitisse 

compreender aquele complexo formado por fatos históricos, discursos sobre educação e 

sentimentos diversos, onde sobressaía o desânimo. Um complexo formado por intenções e 

ações que aparentemente as negavam de tão desarticuladas que pareciam. 

Como queria professores do noturno da Cacique que tivessem vivido os dois 

governos, as opções eram poucas. Havia o Alexandre, o Márcio e a Marcilene, que iniciara 

como professora e no momento atuava como auxiliar de direção. Como ainda precisava de 

elementos que me permitissem elaborar uma compreensão sobre a história da escola e do 

projeto do Ensino Regular Noturno da Rede, com seus pontos de interseção com o projeto 

da escola, pensei também em entrevistar Patrícia Dal-Col, que fora auxiliar de direção no 

primeiro momento de meu recorte e que saíra da escola em 2002 e está permutada com 
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uma escola estadual.  Uma série de situações se convergiram de forma a não permitir que 

essa entrevista-conversa acontecesse. Ao contrário, o que me foi possível foi construir 

relações entre vários elementos que conseguia capturar em conversas que tínhamos nos 

mais variados espaços, relacionados a encontros de amigos, nos quais sempre se acabava 

colocando o trabalho da escola em pauta. Quando precisava de algo mais específico, 

telefonava-lhe e levantava as questões que gostaria de discutir com ela. A entrevista que 

pensava fazer com ela transformou-se num emaranhado de conversas e telefonemas, 

possivelmente de riqueza maior do que a formalidade de uma entrevista me permitiria ter. 

Da mesma forma não consegui uma entrevista formal com a diretora geral da 

escola. No cargo há mais de quinze anos, pensava em conseguir com ela elementos 

importantes sobre essa história. Insisti algumas vezes, mas percebi que a situação trazia-lhe 

certo desconforto. Abandonei a idéia e procurei nas conversas e demais encontros que 

tivemos, trazer à pauta as questões que com ela gostaria de discutir. Da mesma forma não 

pude gravar a entrevista com Marcilene. Ela disse não se sentir a vontade com o gravador e 

busquei respeitar. Fiz anotações no decorrer da conversa e busquei cruzar a elas as 

impressões decorrentes da relação que estabelecíamos no cotidiano. Relações entre mim e 

ela, entre ela e os professores, ela e os alunos, entre mim e os professores, entre mim e os 

alunos, entre professores e professores, professores e alunos, alunos e alunos... Enfim 

buscava nessa teia tão complexa puxar fios que pudessem ser trançados a outros que 

poderiam me ajudar nessa árdua tarefa de compreender o cotidiano da Cacique. 

Em sua entrevista, Alexandre me sugeriu entrevistar um outro sujeito importante 

nessa história: a D. Edvirges, merendeira da escola que liderou por algum tempo um 

movimento de mulheres na comunidade em busca de melhores condições de saneamento e 

serviços públicos. Uma importante liderança comunitária, que participou ativamente de 

diversos movimentos na escola e fora dela, cuja importância naquele momento parecia-me 

um pouco esquecida de todos. Poucos sabem de seu papel ativo na história do Frade. Eu 

mesma tinha deixado passar a possibilidade de trazê-la a esse diálogo e fui alertada desse 

esquecimento por meu colega. Mais uma �pulga atrás da orelha�... 

Foi assim que D. Edvirges entrou nesse texto, subvertendo minha lógica inicial de 

entrevistar professores e alunos. Aliás, mais difícil ainda que encontrar fios que auxiliem 

na compreensão do cotidiano é escrever o que dele vou apreendendo. Como articular tantas 

e tão diferentes situações de aprendizagem? Nesta tentativa é necessário fazer opções, 

fazer recortes também no ato de escritura desse texto, privilegiando alguns elementos e 
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pondo outros de lado. Difícil é decidir o que deve entrar e o que não deve entrar no texto. 

Eis um importante fator a ser considerado pelo meu leitor. Ao escrevê-lo, eu fiz opções. 

Querendo ou não, o que aqui está passou pelo meu filtro, pela minha clivagem. Outros 

muitos elementos aqui não estão provavelmente porque ainda não fui capaz de percebê-los, 

ou porque ainda não fui capaz de inventá-los no meu ato de escrever.  

Na escritura do texto, na narrativa dessa prática
27, considerava importante incluir as 

conversas formais com os sujeitos que entrevistei. Entendia que essa era uma forma de 

valorizá-los e de reconhecer-lhes a contribuição que me deram, muito embora soubesse 

que isso não seria garantia de que realmente os tivesse valorizado. As demais 

aprendizagens vou trazendo no texto a partir da própria incorporação que fiz ao meu 

conhecimento ou da lembrança de situações vividas com as quais busco dialogar, 

entendendo que todo o conhecimento é local e total, uma importante implicação do 

paradigma emergente. Busco as galerias por onde os conhecimentos dos diferentes sujeitos 

da Cacique progridem ao encontro uns dos outros.  

A escolha dos alunos seguiu o mesmo princípio da escolha dos professores. O 

universo de sujeitos era um pouco maior, embora não menos restrito, se pensarmos que 

vários deles tinham desistido pelo caminho. Alguns alunos para os quais eu havia �dado 

aulas� assim que cheguei à Cacique ainda estavam lá. Uns dois ou três na oitava série, que 

agora chama-se nono ano. Outros poucos diluído nas outras séries. O que evidencia que 

ainda há muito que discutirmos em relação ao processo avaliativo e seu caráter excludente. 

Este é sempre um ponto de tensão em nossos debates. Por ora deixarei-o de lado. 

Como meu olhar tinha o viés da elaboração de um projeto de escola que fosse 

sentido pelos sujeitos como criação sua e não como imposição, como aliás era uma das 

hipóteses com as quais eu trabalhava para compreender o desânimo de professores e alunos 

(ao longo da pesquisa me dei conta de que os alunos também apresentavam esse 

sentimento) decidi que um aluno não poderia deixar de ser entrevistado: o Ditinho. Ele era 

um dos sujeitos inconformados, que transformavam em ação esse inconformismo, mas que 

de repente parecia �apagado� na escola. Não ouvíamos mais falar dele. Por quê? Eu me 

perguntava. Haveria alguma relação entre o desânimo dos professores, a aparente apatia 

                                                
27 O termo narrativa pode sugerir a idéia de descrição. Considero importante registrar que compreendo a 

narrativa, no contexto dessa pesquisa, a partir da perspectiva apontada por Certeau (1994). Segundo ele, �a 

narrativização das práticas seria uma �maneira de fazer� textual, com seus procedimentos e táticas próprios�. 

Desta forma, uma teoria do relato torna-se indissociável de uma teoria das práticas.  
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dos alunos e o possível esquecimento que os sujeitos da escola me pareciam ter de D. 

Edvirges? 

Outro aluno que considerei importante entrevistar era o Amaro. Não atuava em 

grandes ações da escola, como a Comissão de Pais e Alunos que Ditinho integrou e que em 

vários momentos buscou negociar diretamente com representantes da Secretaria de 

Educação e do Gabinete do Prefeito, mas em sala de aula era uma importante referência de 

compromisso e seriedade. Estava sempre preocupado com os colegas, buscava sempre 

encoraja-los a continuar na escola, a estudar. Interessava-se por participar das assembléias 

e dos encontros de educação de jovens e adultos que aconteceram no passado. Era também 

ele quem os registrava em vídeo. O que o levava a esse envolvimento? 

Todo esse emaranho de situações que eu buscava compreender compunha um 

quadro no qual cabia-me intervir como orientadora pedagógica. Percebia que minha 

atuação se fazia a tal ponto fragmentada que não conseguia articular com o grupo 

discussões que julgava importantes como a participação dos alunos no processo de 

construção da prática pedagógica no Regular Noturno. Há algum tempo, num dos espaços 

de discussão coletiva sobre o Regular Noturno, tínhamos discutido a importância de incluir 

os alunos no processo de elaboração do fazer pedagógico da escola. Mas como fazer isso? 

Como enfrentar as resistências que decorrem desta iniciativa? Precisava compreender onde 

residia minha própria dificuldade para pensar outras formas de atuar. E essa dificuldade só 

poderia ser compreendida dentro de um contexto. Propus-me, então, a tarefa compreende-

lo por meio dessa pesquisa. 

Desta forma, não posso falar em método de pesquisa sem situar o leitor na 

transgressão metodológica em que/na qual essa pesquisa se constituiu. Por meio dessa 

permito-me incluir neste percurso metodológico as conversas com/a partir das quais teci 

vários de meus entendimentos sobre minha prática.  

 

Cada método é uma linguagem e a realidade responde na língua em que é 

perguntada. Só uma constelação de métodos pode captar o silêncio que persiste 

entre cada língua que pergunta. Numa fase de revolução científica como a que 

atravessamos, essa pluralidade de métodos só é possível mediante transgressão 

metodológica. Dado que a aproximação entre ciências naturais e ciências sociais 

se fará no sentido destas últimas, caberá especular se é possível, por exemplo, 

fazer a análise filológica de um traçado urbano, entrevistar um pássaro ou fazer 

observação participante entre computadores. (BOAVENTURA SANTOS, 2002, 
p. 48) 
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Se com Boaventura Santos acredito que o conhecimento é imetódico e constituído 

numa pluralidade de métodos, acredito também que sua elaboração se faz por meio de uma 

transgressão metodológica repercute-se nos estilos e gêneros literários que invadem a 

escrita científica. Esse estilo caracteriza-se por uma configuração de estilos, �segundo o 

critério e a imaginação pessoal do cientista�.  A tolerância discursiva passa a compor uma 

pluralidade metodológica. A composição desses conhecimentos é também individualizada, 

possibilitando �um movimento no sentido da maior personalização do trabalho científico�. 

Torno-me também um sujeito empírico neste processo.  

Por isso me são tão importantes as trajetórias de vida pessoais e coletivas, com seus 

valores e crenças. Elas dão sentido à minha pesquisa. Minhas preferências por uma e não 

outra forma de conhecimento apóiam-se num juízo de valor, sendo portanto necessário 

dialogar com outras formas de conhecimento, permitindo-me penetrar por elas. Mas isso 

não é tão simples quanto possa parecer ao ser dito (ou escrito). Deixar-nos atingir pelo 

outro não é fácil. É preciso iniciar um processo de escuta que esteja sensível ao que os 

outros nos dizem e mostram, sem querer enquadrar tudo isso ao que conhecemos. 

Precisamos nos permitir o confronto com o que não sabemos e deixar nossa imaginação 

livre para criar possibilidades de entendimento ainda não pensadas. Precisamos deixar fluir 

nossos sentidos e reconhecer a validade dos conhecimentos que eles podem nos permitir 

elaborar.  

Boaventura Santos (2002a e 2002b) diria que precisamos abrir espaço para o 

conhecimento de senso-comum. O cotidiano é enredado por ele. Esse conhecimento, ainda 

segundo o autor, possui uma dimensão utópica e libertadora que pode ser ampliada através 

do diálogo com o conhecimento científico. Faz coincidir causa e intenção. Sua visão de 

mundo se assenta na ação e no princípio da criatividade e da responsabilidade individuais. 

É um conhecimento prático e pragmático que se reproduz colado às trajetórias e às 

experiências de vida e só pode ser compreendido nessa relação. O senso comum �aceita o 

que existe como existe". É nisso que acredito. Não mais negando o que existe na realidade 

do Ensino Regular Noturno da Cacique, mas aceitando o que existe como existe para 

com/nessa realidade interagir é que posso pensar em sua reinvenção de forma mais 

consciente, a partir da minha prática.  



 

 

2. ENTENDENDO O CONTEXTO DO REGULAR NOTURNO 

Antes de qualquer outra coisa, preciso situar o leitor em relação às idéias a partir 

das quais eu penso o meu fazer como orientadora pedagógica e, conseqüentemente, o 

Ensino Regular Noturno.  

Acredito numa sociedade mais justa, onde as pessoas possam dizer o que 

pensam, sendo respeitadas e reconhecidas nesse pensar. Uma sociedade na qual as 

decisões sobre seus rumos, sobre as ações a serem implementadas, sejam partilhadas em 

processos de negociações que ocorram de maneira respeitosa e tolerante. Uma 

sociedade em que não existam excluídos e na qual homens e mulheres tenham direito ao 

reconhecimento pelo seu trabalho, ao lazer à educação e saúde de qualidade... enfim, a 

uma vida digna. Uma sociedade que não seja marcada pela desigualdade e pela 

exploração de uns sobre os outros. Uma sociedade em que ações decorrentes de 

decisões coletivas sejam perseguidas com afinco pelos seus sujeitos, que assumem a 

responsabilidade pelo seu bem estar e pelo bem estar dos outros. Por fim, uma 

sociedade que produza sua existência conservando no meio ambiente as condições para 

manutenção da vida. 

Acredito também que para a existência dessa sociedade, homens e mulheres 

precisam ser educados de forma a desenvolverem autonomia, autoconfiança e 

solidariedade. Precisam ser educados na e para a liberdade, na consciência de seu 

inacabamento28 e no reconhecimento do outro como legítimo outro (Maturana, 1998). 

Precisam ser educados para cultivar a esperança
29 e intervirem no mundo.  

                                                
28 Para Freire (2002), a consciência de nosso inacabamento nos leva à abertura para o mundo e para o 

outro e a buscar, por meio da relação dialógica, a assunção da responsabilidade de nossa inserção no 

mundo, de nossa historicidade.  
29 Recorro mais uma vez à Freire (2002, p. 80-81): �A esperança é uma espécie de ímpeto natural possível 

e necessário, a desesperança é o aborto desse ímpeto. A esperança é um condimento indispensável à 

experiência histórica. Sem ela, não haveria História, mas puro determinismo. Só há História onde há 

tempo problematizado e não pré-dado. A inexorabilidade do futuro é a negação da História�. 
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Nessas crenças sou inspirada por Paulo Freire (2002) quando afirma que a realidade 

não é inexoravelmente dada, ela �está sendo esta como poderia ser outra e é para que seja 

outra que precisamos, os progressistas, lutar� (p. 83). Daí afirmarmos o caráter político da 

prática educativa. Sendo nós progressistas
30 ou não, os sonhos, as utopias, compõem uma 

dimensão importante de o nosso fazer, pois dão sentido a nossa presença no mundo. 

Ditas (ou escritas) desta forma, essas idéias podem sugerir certa linearidade que não 

compõe o quadro que desejo compor. A construção
31 dessa �outra realidade� é complexa e 

passa, fundamentalmente, pela participação de diferentes sujeitos em processos dos quais 

resultam ações que transformam a realidade atual. E nesse processo não existe uma 

preparação anterior para que o exercício da participação se dê. É nesse exercício que se dá 

o processo educativo, que por sua vez redimensiona o próprio exercício participação. 

Nesse contexto o sujeito se constrói em suas múltiplas dimensões (cognitivas, afetivas, 

psicológicas e outras tantas que se possa imaginar), por meio de negociações complexas 

que acontecem para além do que se pode desejar prever.  A necessidade de ação, seja ela 

movida por um problema ou pela busca do prazer e realização pessoais, impulsiona a busca 

por informações que se transformam em conhecimento à medida que vão sendo 

incorporados ao fazer dos sujeitos que praticam a ação.  

Durante a entrevista com D. Edvirges, perguntei por que ela se envolveu com a 

Associação de Moradores do Frade, que a sua época era formada só por mulheres, e como 

eles aprendiam o que precisavam para dar encaminhamento a suas reivindicações. Ela 

disse que não sabe explicar muito bem como se envolvia, pois quando via já estava lá, 

gritando e falando. A necessidade a movia para o envolvimento e nesse envolvimento era 

necessário buscar aprender o que ainda não sabia, expandido suas redes de interação, 

educando-se na ação em comunhão com outros. 

                                                
30 Do ponto de vista da complexidade, não posso deixar de observar que essa caracterização, baseada no 

dualismo conservadores e progressistas, pode esconder o fato de que nosso fazer é marcado por práticas que 

tanto podem ser vistas como conservadoras quanto como progressistas e que ao classificar alguém como 

conservador corremos o risco de não reconhecermos nesse sujeito os movimentos que realiza em busca.  
31 Uso frequentemente expressões como construção, construir, constroem, embora haja uma tendência nos 

estudos com os cotidianos de não utilizá-las, preferindo-se termos como tessitura, ou mesmo composição. 

Mesmo ciente disso, neste contexto a palavra �construção� ainda parece significar melhor o que desejo 

expor. Simples preferência pessoal? Ainda reflito a respeito. O fato é que me soa mais natural usar o temo 

construção ou seus derivados nesta e em situações similares.  
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Ah, na verdade a gente perguntava, né? Tinha um advogado conhecido, a gente 

perguntava. Tinha uma pessoa mais experiente, no caso tinha o COMAAM, ali... 
era advogada, sabe? Aí a gente corria. Perguntava pra um, perguntava pra 

outro...E a coisa saía assim, espontaneamente... A gente queria saber, procurava, 

acabava sabendo as informações e aí a gente corria atrás. Entendeu? E aquela 

vontade mesmo de conseguir... Até porque a gente só pedia coisas justas, e que 

eram de obrigação deles. Então eu acho que isso dá uma força muito grande pra 
gente. Porque a gente tá reivindicando uma coisa que eles têm que fazer. Uma 

coisa justa, que a gente merece. Isso dava força. Eu não sei nem explicar pra 
você como foi a minha atuação no movimento. Porque era uma coisa assim 

muito espontânea. Surgia aquela necessidade e quando eu via, eu já estava lá 

gritando, já estava falando... Com relação à Usina eu sempre participei de 

seminário... também voluntariamente. Mas a coisa vinha assim, né? Queria saber 

o porquê disso... o que poderia causar, os prejuízos... Porque eu acho que se a 

gente tivesse um movimento bom na época que eles implantaram essa Usina... se 

tivesse o movimento que Angra teve num período bom aí... Não tinha 

implantado... porque o movimento era uma coisa de louco... eles mandavam em 
Angra... mandavam... os políticos se dobravam... 
 

  

É curioso pensar numa Associação de Moradores formada só por mulheres. Na 

escola há professoras, filhas dessas senhoras que contam com orgulho a atuação de suas 

mães. Talvez esse seja um dos motivos pelos quais sempre que discutimos a ação 

pedagógica na escola percebemos uma grande preocupação dessas professoras com a auto-

estima de seus alunos, aliada a aprendizagem dos conteúdos escolares. �Eles precisam se 

sentir valorizados�, em outras palavras: precisam sentir-se respeitados e sujeitos de um 

processo do qual participam. Enquanto ouvia, encantada, as histórias contadas por D. 

Edvirges, pensava no que poderia significar uma associação só de mulheres. Muitas vezes 

a relação do homem, quando compõem a família como pai ou marido, passa 

fundamentalmente pelo sustento, pela manutenção financeira. Assumindo essa 

responsabilidade, em muitos casos ele entende que já �cumpriu a sua parte� nesse núcleo. 

À mulher, porque �não trabalha�, cabe prover todo o resto, principalmente a educação dos 

filhos. Com isso, penso que ela sente de forma mais intensa a falta de estrutura existente no 

bairro e, no caso da �Associação de mulheres�, percebe que a possibilidade de reversão do 

quadro que vive está na ação organizada.  

Na fala de D. Edvirges pude perceber como os sujeitos, por meio da ação na 

associação de moradores, vão tecendo diferentes redes sem que haja uma determinação 

inicial de quais caminhos devem ser seguidos. Fios vão sendo puxados, pessoas vão sendo 

procuradas, informações, sensações, idéias, intuições vão sendo tecidas e novos 

conhecimentos se vão organizado.  
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Nascida em Porto Real, interior do Estado do Rio de Janeiro, D. Edvirges mudou-se 

para Angra para trabalhar, há 26 anos. É merendeira na escola e foi readaptada por 

problemas de saúde, exercendo agora atividade de apoio na cantina. Nas escolas pelas 

quais passei percebi que é muito comum funcionárias como ela apresentarem problemas de 

saúde decorrentes das condições de insalubridade da função, agravadas pela falta de um 

ambiente que minimize seus efeitos. Entre os professores isso também é muito comum, 

com salas de aula que acusticamente não são preparadas para �poupar a voz�, que têm 

iluminação e ventilação deficientes. Durante a discussão de elaboração do Plano de 

Cargos, Carreiras e Remuneração, foi-nos apontado por responsáveis do Departamento de 

Pessoal, que a Secretaria de Educação é campeã em afastamentos por problema de saúde. 

Este, por outro lado, não me parece ser o caso de D. Edvirges, cujo principal motivo de 

afastamento refere-se a problemas cardíacos, embora reconheça que de alguma forma as 

condições de trabalho contribuem para o agravamento. 

Dialogar com D. Edvirges a respeito do Ensino Regular Noturno da Cacique 

possibilitou-me um contraponto à visão dominante, influenciada fortemente pelo 

paradigma moderno, de que existe um saber mais importante que o outro. Neste contexto, 

entendendo que são complexos os processos que formam nossas subjetividades e 

reconhecendo que essa formação acontece em diferentes espaços, a partir de diferentes 

redes, cabe perguntar: qual seria o papel da escola?  

Um dos aspectos importantes a serem considerados nessa reflexão refere-se à 

concepção de organização curricular. A modernidade legou-nos uma forma de entender 

currículo baseada num conhecimento que se constrói de forma linear e hierarquizada, onde 

primeiro se ensina a teoria, o como fazer, para depois experimentar esses conhecimentos 

na prática. A demarcação dos campos do saber criou ilhas de conhecimento, como uma 

colega gostava de chamar na graduação, incomunicáveis: as disciplinas. Aprender passou a 

ser sinônimo de guardar informações. Ensinar consistia em fornecer tais informações 

consideradas importantes para aprendizagens de outras no futuro, num processo que Freire 

(1987) nomeou de �educação bancária�. Os alunos, nessa relação passam a ser vistos como 

depósitos de informações a eles comunicadas pelos professores.  

 



 

 

56 

Esta forma de construir o conhecimento é aquela que vai possuir uma grafia em 

árvore, que pressupõe um caminho obrigatório, único, linear e hierarquizado. É a 

partir desta idéia que se entende que se está melhor, se sabe mais, quando 

atingindo o cimo, chegamos às indispensáveis folhas (que nos permitem respirar 

melhor), às lindas flores (que nos permitem poetizar a vida) e aos frutos 

saborosos (que não nos deixam morrer de fome). (ALVES, 2001) 
 

Segundo Alves, três movimentos ganharam espaço a partir da segunda metade do 

século XX, levantando o questionamento sobre a forma como a escola constrói o 

conhecimento e a realidade. O primeiro deles se processa no mundo do trabalho, nos 

�lugares novos de trabalho�, invertendo a direção taylorista-fordista-keynnesiana e 

assumindo relações maia fluidas, horizontais, criativas e coletivas, onde se procuram os 

profissionais capazes de se entenderem com os outros, adquirirem novos conhecimentos de 

forma rápida, de saber argumentar, etc. Esse movimento questiona, com a escola, a 

centralidade dada à racionalidade como única forma de aquisição de conhecimento.  

O segundo movimento, de acordo com a autora, relaciona-se com os processos 

desenvolvidos nas novas ciências de ponta, como a informática e a comunicação em geral, 

e nos novos campos de conhecimento não disciplinares, como a engenharia genética e os 

estudos sobre cidades. Estes processos ressaltam de uma forma de tecer conhecimentos 

onde não há uma ordem pré-determinada, tendo-se em lugar da linearidade e 

hierarquização, a idéia �múltiplas conexões e interpretações produzidas em zonas de 

contatos móveis� (LÉVY, 199332, apud ALVES, 2001); processos em que não mais se 

considera um único e obrigatório caminho e que impõem uma outra grafia na criação do 

conhecimento: a rede. Na grafia em rede a prática social passa a ser considerada.  

 
Trata-se, assim, de dar à prática a dignidade de fatos culturais e de espaço de 

tessitura de conhecimentos, que não seriam tecidos com a teoria e que são tão 

importantes, para os homens, como os outros conhecimentos que criam. [...] 
Este segundo movimento vem aclarar e discutir o caminho que o mundo do 
trabalho vem colocando à escola. A questão, sobretudo aqui, vai se ligar a 

outras dimensões (especialmente à da política e à da ética) e perguntar, já que 

naquele caminho (o do mundo do trabalho), poucos serão os chamados, se o 

espaço democrático e o direito à vida e à dignidade permite a vigorosa e mortal 

seleção a-natural a que estamos assistindo.(ALVES, 2001) 
 
 

Ainda segundo a autora, o terceiro movimento refere-se a um crescente 

reconhecimento de que a modernidade contribuiu para a humanidade não apenas com a 

criação da racionalidade, que é reafirmada como �a principal garantia da humanidade, 

                                                
32

 LÉVY, Pierre.  As tecnologias da inteligência. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1993. 
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contra os lados obscuros do poder e contra todos os totalitarismos�. De maneira crescente 

vem-se entendendo que a subjetividade ganha espaço não só como categoria, mas como 

realidade social, expressando-se em criações que têm a ver com sujeitos individuais e 

coletivos, que desenvolvem conhecimentos por meio de �extensas e poderosas redes de 

contatos, comunicação e informações, não agindo somente enquanto consumidor[es], mas 

no uso que faz[em] do que é criado pela ciência e pela técnica, e imposto pelo capital�. 

Citando Certeau, 1994, afirma que estes sujeitos assumem sempre o lugar de criadores, 

para muito além da passividade e da disciplina. 

Deste movimento resulta o questionamento da centralidade dada pela escola às 

disciplinas racionais. É este questionamento que embasa a organização da grade curricular 

do Regular Noturno de forma que todas as disciplinas possuam o mesmo número de aulas 

semanais: três. Compreende-se que todas cumprem um importante papel na formação do 

homem e que por isso não faz sentido uma organização que priorize umas em detrimento 

de outras. Na prática isso ainda é bastante questionado pelos alunos que acreditam serem 

Português e Matemática as disciplinas mais importantes, argumento compartilhado por 

professores.  

Conceber a organização curricular a partir da noção de tessitura do conhecimento 

em redes pressupõe ruptura com a forma com que tradicionalmente selecionamos 

conteúdos e planejamos o trabalho com os alunos. Romper com a concepção de 

conhecimento acabado e hierarquizado a meu ver pressupõe compreender a escola como 

um importante locus de exercício do papel de participação dos sujeitos, que contribua para 

que eles, ao mesmo tempo, se eduquem e construam esse exercício. Desta forma, 

professores e alunos são educados no mesmo processo do qual participam de forma 

diferenciada, educando-se e libertando-se em comunhão (Freire, 1987).  

Se entendo os sujeitos como criadores da sua história, entendo também que eles 

precisam sentir-se em condições de fazer essa criação. Precisam sentir-se competentes para 

isso. E não é apenas falando dessa competência que eles a sentirão. Portanto, cabe a mim, 

educadora atuando como orientadora pedagógica no Regular Noturno da Cacique, pensar o 

meu papel nesse processo, e à escola enquanto instituição educativa, assumir-se como 

locus privilegiado de discussão das possibilidades de viabilização dessa construção. E isso 

implica em partilha de poderes. Implica visibilizar as relações de poder existentes e discuti-

las.  
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Compondo ainda esse quadro de compreensão das idéias que baseiam o meu olhar 

em relação ao Regular Noturno, a Declaração de Hamburgo
33 apresenta contribuições 

importantíssimas. Ao reafirmar a educação como direito já defendida na Declaração de 

Jomtien34, Sendo o Brasil um de seus signatários, ela constitui-se em importante 

documento que orienta (ou deveria orientar) as ações no campo da Educação de Jovens e 

Adultos (EJA), com idéias que precisam sempre constar de nossos debates. Nele é 

apresentada uma concepção ampliada
35 da EJA, onde a educação é concebida como direito 

e conseqüência do exercício da cidadania, além de condição necessária para uma plena 

participação na sociedade. Compondo essa nova concepção, o documento traz a noção de 

educação ao longo da vida, a qual 

 

engloba todo o processo de aprendizagem, formal ou informal, onde pessoas 
consideradas �adultas� pela sociedade desenvolvem habilidades, enriquecem seu 

conhecimento e aperfeiçoam suas qualificações técnicas e profissionais, 

direcionando-as para a satisfação de suas necessidades e as de sua sociedade. 
 

É a partir dessas idéias que penso o Ensino Regular Noturno, compreendendo-o 

como uma das possíveis ações dentro do campo da EJA. Não consigo conceber minha 

reflexão sobre o Ensino Regular Noturno em Angra de forma dissociada da discussão 

sobre EJA. É ela que me fornece os princípios a partir dos quais penso o Ensino Regular 

Noturno. E pensá-lo a partir dessas idéias, significa pensá-lo como espaçotempo
36 onde 

alunos, professores, diretores, merendeiras, enfim onde cada sujeito que o compõe sinta-se 

autor dessa história, desse espaço, desse tempo, retirando da invisibilidade essa autoria. É 

essa idéia que o tempo inteiro permeia a minha reflexão e o meu trabalho.  

                                                
33 A V Conferencia Internacional de Educação de Adultos (V CONFINTEA), ocorrida em Hamburgo, em 
1997, da qual resultou, constituiu-se num marco para o campo da Educação de Jovens e Adultos (EJA) ao 

impulsionar longos debates nacionais envolvendo os movimentos sociais, a sociedade civil e os governos 
durante sua preparação. Todo este movimento culminou com a organização de fóruns regulares e 

permanentes de encontros para debates, estudos e proposições de políticas públicas para a EJA em todo o 

Brasil. O primeiro deles foi o Fórum de Educação de Jovens e Adultos do Rio de Janeiro. Hoje contamos 
com fóruns estaduais e regionais em todo o Brasil que participam ativamente do processo de definição das 

políticas públicas para o campo. 
34 Aprovada pela Conferência Mundial sobre Educação para Todos, acontecida em Jomtien, Tailândia, em 

1990, ao afirmar a educação como direito de todos, também estabelecia a exigência de conteúdos, meios e 

modalidades de ensino e aprendizagem apropriados a cada um. 
35 O termo concepção ampliada foi usado por Ventura ao discutir as concepções de EJA como forma de 
marcar uma nova forma de concebê-la, incorporando a noção de educação por toda a vida e as implicações 

previstas nas Diretrizes Curriculares Nacionais quando trata das funções reparadora, equalizadora e 

qualificadora da EJA. Com isto, espera marcar a diferença em relação à concepção compensatória que 

historicamente marcou as ações no campo. 
36 Ferraço utiliza essa expressão em vários de seus escritos. Com ela busca marcar na escrita a íntima relação 

entre as noções de espaço e tempo, para ele imbricadas a tal ponto que não poderiam ser concebidas em 

separado. 



 

 

59 

Retomando a Declaração de Hamburgo. Toda ela é permeada pela idéia da criação 

de uma sociedade �tolerante e instruída�, definindo como objetivo da educação de jovens e 

adultos o desenvolvimento da �autonomia e o senso de responsabilidade das pessoas e das 

comunidades, com fortalecimento da capacidade de lidar com as transformações que 

ocorrem na economia, na cultura e na sociedade como um todo�, bem como a promoção da 

coexistência, da tolerância e da participação criativa e crítica dos cidadãos em suas 

comunidades, possibilitando a cada um o controle de seu destino.  

Embora eu entenda que a Declaração de Hamburgo apresente alguns pontos 

passíveis de discussão, como a idéia de �modelar a identidade do cidadão�
37, que a mim 

sugere a pré-existência de um modelo a ser seguido, o que desejo marcar neste momento 

sua importância como síntese e reflexo de idéias referentes a um movimento em busca de 

alternativas que melhor atendam aos princípios de uma educação para a autonomia, a 

liberdade e a criação de uma sociedade mais justa. Um movimento de diferentes sujeitos 

em torno de uma causa, de uma finalidade comum. 

Este documento também aponta o papel do Estado como não apenas mero provedor 

da educação, mas também consultor, agente financiador, que monitora e avalia ao mesmo 

tempo, com o dever de garantir aos cidadãos as possibilidades de expressão de suas 

necessidades e aspirações em termos educacionais. O Estado deve ser o principal veículo 

para assegurar o direito à educação para todos, �particularmente, para os grupos menos 

privilegiados da sociedade, tais como as minorias e os povos indígenas�. No âmbito dos 

Governos Federais, aponta para uma cooperação interministerial que não exclui, de forma 

alguma, o papel da sociedade civil, que deve estar em parceria com o Estado nesse 

processo. O documento também propõe que se considere a educação para além do direito, 

enfatizando-a como �responsabilidade para com os outros e com toda a sociedade� e 

ressalta a importância de investimento na alfabetização de jovens e adultos como forma de 

combater a pobreza e a miséria. 

                                                
37 �A educação de adultos, dentro desse contexto, torna-se mais que um direito: é a chave para o século XXI; 

é tanto conseqüência do exercício da cidadania como condição para uma plena participação na sociedade. 
Além do mais, é um poderoso argumento em favor do desenvolvimento ecológico sustentável, da 

democracia, da justiça da igualdade entre os sexos, do desenvolvimento socioeconômico e científico, além de 

ser um requisito fundamental para a construção de um mundo onde a violência cede lugar ao diálogo e à 

cultura de paz baseada na justiça. A educação de adultos pode modelar a identidade do cidadão e dar um 

significado à sua vida. A educação ao longo da vida implica repensar o conteúdo que reflita certos fatores, 
como idade, igualdade entre os sexos, necessidades especiais, idioma, cultura e disparidades econômicas� 

(grifo meu)  
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Deste modo, a Declaração de Hamburgo vem representando, para os sujeitos 

ligados a EJA, um marco referencial das principais questões que envolvem as lutas no 

campo em todo o país. A mobilização que envolveu os sujeitos na ocasião de preparação 

da V CONFINTEA, resultou em importantes formas de articulação em nível nacional, 

como os fóruns38, deve servir de inspiração para outros movimentos organizados da 

sociedade, a começar por nós educadores em nossos espaços de atuação. É este o 

compromisso que procuro assumir.  

 

2.1 O Ensino Regular Noturno em Angra dos Reis 

 

Assumindo a sua responsabilidade com o direito subjetivo à educação de jovens e 

adultos que não concluíram o Ensino Fundamental ou a ele não tiveram acesso, previsto na 

Constituição Federal de 1988, o município de Angra dos Reis mantém turmas de Ensino 

Regular Noturno39 desde 1989. Hoje são cinco escolas funcionando no turno da noite e 

atendendo a uma média de 600 alunos. Além das turmas de Regular Noturno, há turmas 

que compõem dois programas de alfabetização
40 em funcionamento atualmente: Brasil 

Alfabetizado (do Governo Federal) e Pró-IDH, elaborado e financiado pelo Sistema 

FIRJAN, atingindo um total em torno de 20 turmas 41  

Embora se tenha relatos da existência de iniciativas anteriores ligadas a EJA no 

município, é a partir do Decreto de sua implantação que se tem oficialmente marcado o 

início da elaboração de uma política municipal de EJA para Angra dos Reis. O decreto 

inaugura legalmente essa preocupação do governo municipal mas não exclui a 

                                                
38 Os Fóruns de Educação de Jovens e Adultos constituem-se em importante movimento social que vem, ao 
longo dos últimos 10 anos, divulgando ações, propiciando estudos e debates no campo, bem como intervindo 

da elaboração e implementação de políticas públicas de EJA. O primeiro a ser fundado foi o do Rio de 

Janeiro, que em 2006 completou 10 anos. 
39 Opto ao longo do texto por utilizar o termo Regular Noturno, ou simplesmente RN, como normalmente nos 
referimos nas escolas da Rede Municipal de Angra. 
40 Até o início de 2006 o município ainda contava com turmas ligadas ao MOVA (Movimento de 

Alfabetização de Jovens e Adultos). A partir de julho do referido ano, o programa foi extinto, sob a alegação 

de que o COMAM (Conselho Municipal das Associações de Moradores), que na parceria com a prefeitura 

era o intermediário no pagamento dos professores, não tinha efetuado a prestação de contas, condição 

indispensável para renovação do convênio. Em seu lugar a prefeitura implementou o Pró-IDH, a partir de 
uma parceria com a FIRJAN (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro) mantendo o Brasil 

Alfabetizado que já existia desde 2004. O Pró-IDH é um programa que pretende elevar o IDH-M (Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal). Prevê 119 ações nas áreas de educação, saúde, saneamento básico e 

formação profissional, entre outras, e pretende envolver setor público, instituições privadas e outros 
segmentos da sociedade. 
41 Dados baseados nas informações do site da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, referentes a 2005. 
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possibilidade de que os programas anteriores, como o MOBRAL42, possam ter 

influenciado os movimentos de reivindicação que levaram o governo municipal a 

implementar o Regular Noturno na Rede. 

 

2.1.1 Trançando mais fios: história local, história da EJA e lutas sociais 

 

A entrevista com D. Edvirges mostrou-me o quanto os moradores do Frade, assim 

como ocorreu em todo o município, através dos movimentos sociais organizados, tiveram 

papel fundamental no processo de elaboração das políticas públicas municipais, mesmo no 

período em que Angra foi Área de Segurança Nacional e ela, com sua Associação de 

Mulheres, ia inclusive à Brasília fazer suas reivindicações. 

Ao chegar em Angra, D. Edvirges instalou-se na Japuíba, onde participou do 

movimento que lá existia e que foi o primeiro a ser fundado no município. Ao mudar-se 

para o Frade, conta que no início não se entrosou muito com os moradores, ainda em 

pequeno número, e ficou �meio parada�. A Rio-Santos estava sendo construída e ela foi 

trabalhar no atual Colégio Estadual Antônio Dias Lima, a única escola existente no bairro 

até então
43 e que não possuía noturno.  

Com a transformação de Angra em Área de Segurança Nacional, em 1969, seus 

prefeitos passaram a ser indicados pelo presidente da República. Essa transformação deu-

se em grande parte pela própria articulação das elites locais que possivelmente pretendiam 

manter o poder, talvez considerando que os novos prefeitos viriam a ser escolhidos entre 

seus membros, o que não aconteceu
44. O argumento utilizado para essa transformação 

referia-se às denuncias de corrupção que a administração municipal sofria, o que segundo 

eles seria incompatível com os grandes projetos nacionais em andamento (IBASE, 1993). 

                                                
42 O Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL) foi criado pelo Governo Federal em 1968, com a 

missão de coordenar as atividades de alfabetização no país. Teve inserção em quase todos os municípios 

brasileiros, sendo considerado o maior movimento de alfabetização de jovens e adultos já desenvolvido no 

país, que �representou a certificação de milhares de trabalhadores mobilizados para as grandes obras públicas 

[...] e para a construção civil� (FÁVERO, 2004) 
43 Hoje, além da Antonio Dias e da Cacique, o Frade conta com uma creche e mais uma escola municipal que 

atende a alunos da Educação Infantil até o 1º ano do Ensino Fundamental, a E. M. José Luiz Ribeiro Reseck. 

Há 3 anos, quando foi criada essa escola, ela era anexo da Cacique. Hoje, com mais de 800 alunos tornou-se 
pequena. O crescimento populacional no Bairro cresce a enormes taxas e já se faz necessária a construção de 

nova escola. 
44 Todos os interventores, com exceção do último, originaram-se dos quadros da Marinha.  
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Foi justamente o resultado de um dos grandes projetos nacionais do programa de 

governo da ditadura Vargas que levou D. Edvirges a se envolver com o movimento 

popular no Frade, como contou-me. 

 
Eu comecei mesmo a querer entrar no movimento quando eu vi eles fazerem 
aquela muralha lá da praia... Porque a praia era ótima, a gente ia pra praia de dia, 
de noite... Aí, quando eles começaram a construir aquela muralha a gente sentiu 
necessidade de... de renovar, começar com o movimento. A gente até tentou 

impedir, mas na época não deu jeito... O rapaz que quis fazer o movimento, que a 
gente se juntou a ele, ele se vendeu lá pro Hotel do Frade, arrumou emprego. E... 

compraram ele, lá... E os vereadores, no caso só tinha um na época, era o Carlos 

Gabriel, também ficou do lado deles... O movimento muito fraquinho... E o 
pessoal antigo, sempre com medo. E acabou, fizeram a muralha... Mas aí a gente 

viu que tinha a necessidade de lutar por alguma coisa aqui. Até pra calçamento, 

pra luz... Não tinha nada. Aí foi quando eu tentei resgatar a Associação. Fiz uma 

Associação só de mulheres. Porque a Associação estava parada. Juntamos um 

grupo e levantamos a associação. Daí a gente começou com um movimento 

muito bom. Aí depois construíram essa escola aqui... Que essa [ininteligível]... 
Quebra-molas, isso tudo foi construído através do movimento. A gente ia pra 

Brasília, ia pro Rio... Até Brasília nós fomos... Porque naquela época você tinha 
que ter um [ininteligível] lá de cima, pra ligar, pra fazer aquilo, na época que era 

militar... E aí foi construída essa escola aqui... Começou com duas, parece que 

duas ou três salinhas... 
 

A muralha a que D. Edvirges se refere mantém fora da área do Hotel um canal onde 

escoa todo o esgoto vindo do próprio Hotel e arredores. Com isso, além de ter sido 

privatizada parte da praia do Frade, o �lado dos pobres�, conta com uma água poluída que 

impede os moradores de banharem-se nela. Uma corrente marinha, ajudada pelo muro 

construído, impede a passagem do esgoto para a área do Hotel. 

A configuração do município como Área de Segurança Nacional, assim como a 

criação do Hotel do Frade e do trecho Rio-Santos da BR-101, citada por D. Edvirges, são 

alguns dos elementos de materialização no município da política do �Milagre Econômico�, 

implementada pelo Regime Militar. Outros projetos podem ser citados, como a instalação 

da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto e do Terminal Petrolífero da Baía da Ilha 

Grande. O complexo que compõe o Hotel do Frade e engloba um condomínio de luxo é 

resultado da implementação do Projeto Turis, que deu início à exploração turística �Classe 

A�. Pelo programa foram implantados vários hotéis cinco estrelas e loteadas grandes áreas 

para construção de condomínios fechados. Em se tratando dos alunos do Regular Noturno 

da Cacique, essa caracterização é importante uma vez que boa parte deles oferecem sua 

mão-de-obra aos beneficiários dessas iniciativas. 

Nessa convergência com os grandes projetos nacionais do período da ditadura, 

encontramos também o MOBRAL que, criado em 1968, converteu-se no maior movimento 
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de alfabetização de jovens e adultos já realizado no país, pois teve inserção em quase todos 

os municípios brasileiros.  

A preocupação com a alfabetização no Brasil figura como tema de discussão desde 

os tempos de Colônia e Império, mas apenas com o movimento de redemocratização do 

país, após a ditadura de 1937-1945 é que se pode perceber uma tomada de posição do 

Estado, por meio da criação da primeira Campanha de Educação de Adolescentes e 

Adultos (CEAA), marcada pelo assistencialismo, por ações compensatórias e por um 

grande enfoque �eleitoreiro�, onde a preocupação não recaía sobre o direito a 

aprendizagem pelos alunos, mas na elevação do números de eleitores. Apesar disso, a 

Campanha possibilitou a criação de cursos para adultos em várias cidades do país, 

ampliando as oportunidades de acesso à leitura e escrita. Desde essa época já se afirmava 

que a falta de escolas primárias para crianças constituía-se em fator gerador do 

analfabetismo de jovens e adultos. Atualmente, em muitos lugares o que acontece não é a 

ausência de escolas, mas a existência, nas escolas que existem, práticas classificatórias, 

discriminatórias e excludentes, que inviabilizam a permanência desses jovens e adultos. 

Foi também a partir das ações da CEAA, que se observou, pela primeira vez, a articulação 

entre os governos Federal, Estadual e Municipal, e a convocação da sociedade civil para 

participação do processo. 

No início dos anos 60 a sociedade civil organizada assumiu o compromisso com a 

educação de jovens e adultos, suplantando as ações dos governos e, em muitos casos, 

questionando-as. O II Congresso Nacional de Educação de Adultos aparece como marco 

de um novo entendimento do problema do analfabetismo: os problemas sócio-econômicos 

de cada região figuram-se entre as causas do analfabetismo, apontando para a relação 

dialética entre esses dois fenômenos, ou seja, entende-se que ao mesmo tempo em que o 

analfabetismo é gerado pelos problemas sócio-econômicos, também contribui para sua 

preservação. Para esse entendimento muito contribuíram o relatório do Estado de 

Pernambuco, cujo relator foi Paulo Freire. Nele propunha-se que o enfrentamento desses 

problemas sócio-econômicos deve constituir-se em ponto de partida para o processo 

educativo. Neste momento histórico, a Igreja Católica também representou um papel 

importante, priorizando a educação rural de massa e criando o Movimento de Educação de 

Base (MEB), cuja atuação inovou ao descentralizar a produção de aulas e programas 

educativos até então originados no Rio de Janeiro.  Outro movimento de grande 

importância no período é o Movimento de Cultura Popular (MCP), criado por iniciativa da 
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prefeitura de Recife e que atendeu a crianças e adultos, por meio do resgate a cultura como 

elemento fundamental para compreensão e transformação da realidade. Foi no MCP que 

nasceu o Sistema Paulo Freire de Alfabetização. 

 
A primeira lição a tirar desses movimentos de cultura e educação popular, 
certamente os mais profícuos em termos de originais definição e experimentação 

da educação de jovens e adultos, é o fato de essa educação estar referida a um 

projeto nacional hegemônico. Critica-se hoje o nacional-desenvolvimentismo, 
mas no início dos anos 1960 acreditava-se na sua força para uma mudança 

radical nas estruturas sócio-econômicas e definiu-se decisivamente a educação 

de adultos como preparadora dessa mudança, o que lhe dava uma dimensão 

expressamente política renovadora. (...) A segunda lição, decorrente da primeira, 

está na ampla mobilização da sociedade civil, motivada pelo projeto hegemônico 

e impulsionada pelo compromisso político de transformação da realidade 

brasileira. Era mais que colaboração; os jovens, principalmente, assumiram a 
elaboração e realização de um projeto educativo, no bojo de um projeto social 

que se pretendia radicalmente transformador. A terceira lição diz respeito à 

descentralização da ação educativa. Em primeiro lugar, porque parte de 

prefeituras e instituições da sociedade civil. Em segundo, porque quebra a 
imposição de métodos e materiais preparados em nível nacional (FÁVERO, 

2004, p. 22-23). 
 
 

Porém, o golpe de 1964 desmobilizou os movimentos de educação e cultura 

popular. A Cruzada ABC (Ação Básica Cristã), que em seu fazer opunha-se claramente ao 

Sistema Paulo Freire, estendeu-se a praticamente todas as áreas atingidas anteriormente 

pelos MEB e MCP, reeditando cartilhas e livros do CEAA e colocando a EJA a serviço do 

"Brasil Grande" (NOTA: Referência ao plano de metas do governo militar que previa a 

transformação do Brasil em grande potência) e do anticomunismo. É em meio a este 

movimento que surge o MOBRAL 

Na década de 1980, diante da crise do regime militar desencadeada por uma série 

de fatores internos e externos decorrentes em grande parte de uma fase de reestruturação 

do capitalismo45, o movimento operário e militar ganhou força. Para Boito Jr. (1999, 

p.118) �a criação do PT e da CUT e a legalização dos demais partidos de esquerda 

(PCdoB, trotskistas e outros) são a face mais visível desse fenômeno�. Esse contexto 

marca profundamente a história de Angra dos Reis e, a meu ver, o processo de 

implementação do Ensino Regular Noturno da Rede. Em Angra dos Reis os interventores 

                                                
45 Vários apontam que o capitalismo vive constantes processos de reestruturação ao buscar superar as 

contradições a ele inerentes em busca de sua conservação. Partindo desse princípio, Harvey (2004) reconhece 

as grandes transformações ocorridas no modo de produção capitalista no final do século XX, reafirmando que 

o lucro se mantém como princípio organizador da vida econômica. A forma que propõe para caracterizar as 
diferentes fases observadas nesse modo de produção é sua compreensão como regimes de acumulação, 

assentados em modos diferenciados de regulamentação social e política. Sendo assim, caracteriza como 

regime de Acumulação Flexível essa fase de transição do capital pela qual estamos passando. 
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militares contavam com o apoio das elites locais, formadas por comerciantes do centro e 

proprietários de terra. Esta situação provocou um deslocamento de boa parte da concessão 

de favores da esfera do poder executivo para a Câmara Municipal, que ainda assim 

dispunha de pouquíssimo poder. Cada vez mais a manutenção do poder econômico passa a 

se situar em práticas como o tráfico de influências e o clientelismo. Ainda assim, com o 

poder de pressão sobre as decisões da Prefeitura abalado, fez-se perceber uma considerável 

redução da influência direta de comerciantes e proprietários de terra, o que de início não 

chegou a se constituir um problema, visto que ainda se faziam sentir os �benefícios do 

milagre econômico�. No que tange às classes trabalhadoras, o aumento da renda do 

município aliado à forte pressão política da ditadura conteve por algum tempo suas 

reivindicações trabalhistas e políticas mais profundas (IBASE, 1993). 

Apesar de toda a dificuldade de negociação do movimento popular com o governo 

militar, chamou-me atenção o que disse D. Edvirges sobre a relação entre o governo militar 

e a Associação de Mulheres que ela liderava. Ela me falava, empolgada, do quanto o 

movimento tinha alcançado conquistas no Frade, ressaltando o momento em que Neiróbis 

Nagae assumiu a prefeitura. Perguntei-lhe, então, como era essa relação no governo 

militar, ao que me respondeu: 

 
Olha, ele... Na época minha era o governo Toscano. Você sabe como é que é 

militar, né? Militar, ele dita, não cede nada. Mas ele até que não era dos piores 

não, sabe? Ele atendia a reivindicação. Só que era aquela coisa... A Associação 

marcava uma reunião, você tomava um chá de cadeira... Na primeira vez não 

atendia, na segunda... Lá pra terceira então ele atendia. Ele nunca dizia que não 

fazia. Mas até porque naquela época também a prefeitura tinha os cofres limpos, 
né? A arrecadação era o mínimo. Os poucos ricos que tinha não pagavam 

impostos. Os pobres também, que hoje a maioria das casas é cadastrada, tem seu 

IPTU... Naquela época não era, construía aí...entendeu? Então não tinha quase 
arrecadação. Nem a Furnas mesmo, que começou com aquela coisa toda, mas 

ainda não tinha uma verba fixa pra ela. Depois que foi o movimento... Na 
verdade começou mesmo a encher os cofres públicos depois que saiu o governo 

militar... Depois...A gente só melhorou mesmo de renda, vamos falar a verdade, 
depois que o Neiróbis assumiu. Ele correu atrás mesmo. Pessoas que não 

pagavam... Não sei se você lembra da polêmica que teve... 
 
 

Diante da estratégia do governo militar de vencer pelo cansaço, a tática encontrada 

por essas praticantes residia na insistência e numa aparente submissão à sua autoridade. 

Sabiam-se portadoras de direitos e iam à luta para encontrar meios de garanti-los.  

Ao final da década de 1970, como citei anteriormente, começa a se evidenciar a 

crise do modelo econômico implantado pela ditadura. Em Angra dos Reis esses reflexos 

também se fizeram presentes: 
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Aumento, mas concentração de renda; ampliação das oportunidades de emprego 

neutralizada pela intensa chegada de migrantes; mercado de trabalho instável, 

dependente do ritmo de execução das grandes obras; favelização da população 

trabalhadora; insuficiente oferta de serviços de infra-estrutura urbana; 
degradação ambiental. Os empresários, em seu conjunto, realmente ganharam 

com o aumento do ritmo e a maior diversificação dos negócios. No entanto, 

agora passam a perder ou a não ganhar na mesma proporção, devido à queda na 

movimentação econômica � menor taxa de crescimento da economia nacional e 
término das grandes obras em Angra dos Reis, por exemplo. (IBASE, 1993, 
p.35) 
 
 

O questionamento sobre a falta de autonomia política do município começa a 

originar movimentos que a reivindicam. Questionamentos sobre os impactos de um modelo 

econômico que resultava na espoliação da terra, na ocupação desordenada de morros e 

baixadas, no desemprego, tornavam-se cada vez maiores e nesse movimento destaca-se a 

atuação das associações de moradores, oriundas em boa parte da luta pela terra.  

Em 1985, como resultado do desgaste do Regime em nível local e nacional e 

conseqüente fim da ditadura, ocorre a primeira eleição municipal pós-ditadura. Angra 

voltou a escolher seus prefeitos pelo voto46. Porém o primeiro governo a ser eleito com o 

apoio dos movimentos que ajudaram a derrubar a intervenção militar caracterizou-se pela 

pouca transparência, rompendo com as forças políticas que o elegeram. Ainda na busca 

pela reestruturação desse quadro de prevalência de uma política de desfavorecimento das 

classes populares, o movimento sindical, sem terra, ambientalista, cultural, popular e das 

igrejas progressistas apóia a eleição de Neiróbis Nagae, pelo Partido dos Trabalhadores.  

Neiróbis contava com o reconhecimento pela atuação nesses movimentos.  

A chegada do PT ao poder representou uma vitória para os movimentos sociais 

locais, que compôs um quadro de vitória também nacional do partido. Em entrevista à 

Sales (1998, p. 72), Neiróbis Nagae afirma que entre as prioridades do partido estava a 

democratização do poder, via participação ativa da população, uma das grandes bandeiras 

na luta contra a ditadura. E aponta o MOVA e o Conselho de Orçamento como elementos 

constitutivos dessa proposta, afirmando que �o controle social é de fato um dos melhores 

remédios para melhorar a administração e também para o controle da corrupção�. Afirma 

                                                
46 O primeiro mandato foi chamado de �mandato tampão�, pois teria tempo de duração necessário para 

coincidir com as próximas eleições municipais a nível nacional. �Em 1986, então, assume o poder Executivo 

o engenheiro José Luís Reseck, ex-secretário de obras do Governo anterior, dando continuidade às formas de 

governar do regime autoritário, mas com o respaldo das urnas, realizou algumas obras em diversas 

localidades do município.� (Costa, 2004: 34) 
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ainda que a gestão da cidade deve caber à sociedade angrense, sendo a prefeitura �uma 

grande coordenadora do processo�. 

A preocupação com a organização política e administrativa da sociedade angrense 

materializou-se na criação de canais de discussão e debates que seriam uma espécie de fio 

condutor no direcionamento das ações do governo. Neste contexto, a população foi 

chamada a participar da construção de um novo Plano Diretor (1991-1996); da elaboração 

do Orçamento Participativo; da criação de Conselhos como o de Urbanismo, de Educação, 

de Saúde etc. (COSTA, 2004). Na entrevista ao responder-me como se deu a criação do 

noturno na Cacique, D. Edvirges faz referência ao Orçamento Participativo, afirmando que 

se constituía como espaço em que as pessoas colocavam suas necessidades.  

 
Olha, isso foi mais... Isso foi na época do PT mesmo. Porque o PT tinha uma 

abertura muito grande pra comunidade. Ele vinha, discutia. Fazia orçamento. E 

as pessoas colocavam a necessidade disso. Toda reunião que tinha, todo mundo 
reclamava. Daí eles implantaram.  
 
 

Nas palavras de D. Edvirges percebo que a abertura aos movimentos sociais se 

fazia notar pelos envolvidos nos movimentos e mesmo por quem não era ligado 

diretamente a eles. Recordo-me dos comentários de um parente logo depois que Neiróbis 

foi eleito: �Viu só? Com ele não tem essa não, o povo é recebido no gabinete dele�. 

Neiróbis era nosso vizinho. Um dentista muito conhecido e respeitado. Curioso lembrar 

que esse parente não era muito fã do PT. Dizia ele algo mais ou menos assim: �Eu votei no 

Neiróbis porque sei que ele é um homem honesto, mas esse partido aí... Esse negócio de 

querer tomar os terrenos da gente... Então a gente trabalha pra caramba, consegue comprar 

um terreninho e vêm eles querendo tomar pra dividir? Sai fora!� Eu tinha meus 13-14 anos 

a essa época. Assimilava certo receio de que o PT um dia viesse a governar o país, ao 

mesmo tempo em que achava que poderia haver m certo exagero nessas palavras. Na 

dúvida... Hoje percebo que esse receio tinha origem num contexto de combate ao 

comunismo, defendido pela ditadura militar. Interessante como no cotidiano se tecem essas 

relações com a política.  

Seria ingenuidade demais pensar que essas ações deixariam para traz tão marcante 

processo histórico. Coexistiam com essas iniciativas a intenção de permanência das antigas 

práticas, agora em intensas tensões com os novos modos de fazer que vinham sendo 

propostos. Os embates na própria Secretaria de Educação eram inevitáveis. Um deles era 

travado com o grupo que administrava a Secretaria até então, agravados pelo fato de o PT 
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ter algumas diretrizes gerais claras, mas ainda não ter um projeto delineado para a 

Educação em Angra (SALES, 1998). Um exemplo dessas tensões é o que disse o 

proprietário de uma lanchonete, em conversa comigo e meu marido, já no final do terceiro 

mandato do PT, quando se encaminhavam as eleições. De família tradicional da cidade, 

queixava-se pelo fato de um parente seu, que exercia cargo em alto escalão na 

administração municipal, não ter arrumado um emprego na prefeitura pra seu filho. �Não 

custa nada... é da família... é muita má vontade.� Como se fosse obrigação da pessoa 

empregar o parente. 

Na educação, a busca de um projeto de Educação para o Município passou pela 

participação em fóruns de discussão do próprio Partido, em nível nacional e local, num 

processo em que ocorreram diversas discussões entre os secretários de educação das 

administrações petistas. Da mesma forma foram criados espaços de discussão de propostas 

junto aos profissionais de ensino do município.  

Costa (2004), que viveu essa experiência como professora e diretora de escola da 

Rede, comenta que as mudanças na gestão da educação municipal se fizeram notar logo no 

primeiro Encontro de Professores das Escolas Municipais (EPEM), realizado na 

administração petista, o X EPEM. Os professores estranharam a realização do evento numa 

escola da Rede, visto que sempre ocorrera em hotel de luxo do município. Havia 

comentários do tipo �Vamos comer merenda?�. Começavam a se evidenciar os primeiros 

estranhamentos em relação à nova diretriz colocada pelo PT. 

Em 2000, quando entrei na Rede, ouvi comentários a respeito dos EPEMs. 

Comentários saudosos, do tipo: �Ah, eram bons aqueles encontros, né?�. Em geral os 

destaques eram pela comida de excelente qualidade, pelo luxo que cercava o evento, pelo 

encontro com as pessoas que na maior parte do tempo estavam distantes. Penso que, em 

certa medida, isso os fazia sentirem-se valorizados. Mesmo que não se discutisse 

diretamente, havia uma visão de sociedade circulando e sendo reforçada nesse espaço. 

Uma visão de sociedade que implicava também uma visão de homem, de escola, de aluno, 

de professor...  

A partir das discussões no primeiro ano de mandato do PT foram implementados 

três eixos norteadores da política educacional no município: nova qualidade de ensino, 

democratização da gestão e democratização do acesso. Ações e projetos foram 

organizados com a intenção de materializá-los. A criação do Regular Noturno era apontada 

como uma das ações relacionadas ao princípio da democratização do acesso, que passava 
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também pela permanência destes alunos na escola. As discussões, então, passaram a girar 

em torno das formas de garanti-la, num processo que desencadeou o Movimento de 

Reorientação Curricular, que influiu diretamente na formulação do Projeto Político-

Pedagógico para o Regular Noturno, com a implantação de uma nova grade curricular.  

É importante notar que a chegada do PT ao poder municipal ocorre em meio às 

discussões da recém promulgada Constituição Federal, em 1988, que como resultado do 

jogo de forças que marcou os debates em torno de sua elaboração, reincluiu o direito ao 

acesso à escolarização a todos, inclusive os que a ela não tiveram acesso na idade própria, 

embora na prática isso continuasse a não ocorrer.  

 
Apesar de a Constituição de 1988 trazer avanço nesse campo, ao reintroduzir o 
direito de todos ao ensino fundamental independente da idade � o que não 

ocorria desde 1934 � o preceito da lei máxima, no entanto, não se fez prática 

para a extensa maioria de cidadãos não-alfabetizados e/ou não-escolarizados. A 
idéia de não se ter feito prática associa-se à forma como o governo federal, de 

1988 para cá, trata a educação de jovens e adultos: extinção da Fundação Educar, 

em 1990, e com ela o que havia de política organizada em torno da EJA; 

constituição de um Plano Nacional de Alfabetização e Cidadania � PNAC, 
nascido morto; oito anos de governo Fernando Henrique, de política 

centralizadora do MEC, consoante com o receituário neoliberal para a América 

Latina, com lógica econômica priorizando quase exclusivamente o acesso ao 
ensino fundamental de crianças, em tempos de �escassez�, por excesso de 
regulação externa dos recursos. 

 

O contexto político, marcado pela idéia de que a EJA só existe em função do 

fracasso da escola básica de crianças, conduz a ações que desconsideram nossa condição 

de aprendizes por toda a vida, considerando que os alunos jovens e adultos que voltam à 

escola o fazem para cumprir as etapas da escolarização básica, não cursadas na �idade 

própria�. Esta concepção se manifesta das mais diferentes e sutis formas, dificultando-nos 

a pensar em outras formas de organização curricular que reconheçam esses sujeitos 

enquanto tal. Uma conversa ocorrida na sala de professores é representativa dessa 

presença. 

Dois professores de Educação Física conversavam a respeito de como trabalhavam 

com os alunos do noturno e o diálogo era mais ou menos assim:  

Como é que você faz com os alunos do noturno? 

- Em relação a que? 

- Essa história da lei. Eu digo que os mais velhos não precisam fazer. 
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- Ah! Eu não falo nada não. Pela lei quem tem prole não precisa fazer Educação 

Física; quem tem mais de 30 anos, quem trabalha mais de 6h por dia... Se você for ver, 

ninguém precisa fazer Educação Física no noturno... 

Esta não foi, sem dúvida, a primeira referência à ocultação de informações aos 

alunos que pudessem levá-los a não freqüentar aulas ao tomarem conhecimento do direito 

de não assisti-las. Compartilho com a idéia de um colega que, justificando o fato de não 

fazer controle de freqüência, alegava que os alunos deveriam vir às suas aulas porque 

entendem que ela lhes seja útil de alguma forma, e não porque sejam obrigados. Embora eu 

discorde da posição de não controlar a freqüência, por entender que ela serve inclusive 

para avaliarmos a nossa própria ação pedagógica, pois aquelas aulas em que os alunos 

faltam frequentemente revelam-nos que algo precisa ser mudado ali, devo reconhecer que 

suas aulas figuravam entre as mais freqüentadas.  

A conversa entre meus colegas na sala intrigava-me. Considerava-os, e ainda 

considero, responsáveis, comprometidos com uma educação de qualidade; professores que 

respeitam e valorizam o saber e a experiência de seus alunos. O que a conversa revela, 

porém, é nossa imensa dificuldade em romper com práticas autoritárias de ensino, que 

recorrem ao controle, ao autoritarismo, em lugar da negociação. Defender a democracia na 

escola implica sermos questionados também. Exige de nós muito mais para convencermos 

o outro a respeito do que defendemos, exige também ceder em certos momentos. E é neste 

movimento que crescemos. 

Enquanto ouvia, pensava na distância entre práticas como aquela e a intenção 

declarada em nosso projeto político-pedagógico: �nossa ação pedagógica tem como 

objetivo levar nossos alunos a refletirem criticamente sobre o mundo em que vivemos, 

refletindo e problematizando com eles�. Refletir criticamente sobre o mundo e 

problematizá-lo não implicaria informar-lhes de seu direito de não assistir determinadas 

aulas e discutir com eles a importância que o conhecimento a ser construído nestes 

momentos tem para suas vidas, traçando, com eles, linhas de ação que re-significassem 

esse espaço? 

Interferi no diálogo levantando justamente este questionamento: vocês não acham 

que esse tipo de postura vai contra os princípios que defendemos para nosso trabalho? 

Agindo assim estamos sonegando-lhes informações para defender interesses nossos.  

Eu e um dos dois professores continuamos a conversa e percebi que meu 

questionamento causou-lhe certo impacto, como se ainda não tivesse parado para pensar a 
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esse respeito antes. Fez uma defesa da importância de sua disciplina para a vida dos alunos 

e disse que eles não participariam se soubessem da não obrigatoriedade: �Na verdade eu 

não minto para eles, apenas não lhes falo sobre isso�. Mesmo tentando justificar-se, 

percebi sua inquietação com o que problematizei 

A situação levou-me a pensar sobre quão sutis são os mecanismos de controle e 

autoritarismo que o lugar de poder nos confere, seja do diretor em relação aos demais 

sujeitos da escola, do orientador em relação aos professores ou mesmo destes em relação 

aos alunos. E é por esta razão que as relações estabelecidas entre esses sujeitos precisam 

ser problematizadas constantemente para que sejam visibilizadas essas formas de poder 

que manipulam e transformam outros em objeto da ação de alguns. 

No processo de busca de um diferencial em relação às administrações anteriores, 

que marcasse de forma clara a posição da gestão petista, a criação do projeto MOVA-

Angra47 em 1991 foi fundamental. Ao mesmo tempo em que atendia ao compromisso do 

Estado com um direito interditado a jovens e adultos por tantos anos de exclusão histórica, 

ele se configurava como elemento de difusão dos novos ideais de sociedade propostos pelo 

governo municipal. Nas palavras de Sales (1998, p. 6) que integrou a equipe responsável 

pela implementação do Projeto, o MOVA-Angra buscava �formar novos sujeitos capazes 

de compreender a sociedade em que vivem para nela intervir� Representava um modo 

diferente de fazer a alfabetização dentro da própria Secretaria de Educação, aproximando-a 

das escolas e das professoras.  

 
Entretanto quero ressaltar que o MOVA, bem como as demais parcerias 
desenvolvidas pela administração pública em Angra dos Reis, além de viabilizar 
o controle social, formar a população para gerir a cidade e garantir o direito à 

alfabetização, constituem-se em espaços onde ocorrem a disputa pela hegemonia. 

São espaços onde o poder público municipal, que é vinculado aos setores 

populares da sociedade, podem expor seus projetos, suas prioridades, suas idéias, 

sua visão de mundo, no sentido de provocar um embate com as demais forças 

políticas da sociedade. Neste processo seria possível convencer mais pessoas e 

garantir a sustentação das políticas definidas pelas forças no poder, que em 

última instância representam as camadas populares. (Sales, 1998, p. 73) 
 

Esperava-se que o MOVA, enquanto processo de educação popular, informal, que 

não seguia os moldes da instituição escola, provocasse mudanças na forma de participação 

política da população e na forma de conceber a educação e que essas mudanças 

alcançassem a escola regular. De fato, as discussões em torno dos seus modos de fazer 

                                                
47 Inspirado na experiência do MOVA-SP, tinha suas bases na educação popular, no movimento social 

organizado. 
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educação repercutiram em diversos segmentos da educação municipal e permearam os 

debates no processo de organização do Ensino Regular Noturno, para o qual o grande 

desafio consistia na aplicação dos princípios da educação popular em uma instituição tão 

rigidamente marcada pela formalidade e burocracia como a escola. 

Na realidade, a decisão de se optar por um Ensino Regular Noturno, embora possa 

parecer incoerente com o tipo de proposta que buscava integrar junto ao MOVA, figura 

como uma necessidade diante da falta de recursos financeiros que viabilizassem propostas 

no campo da EJA, visto que a lógica econômica neoliberal impunha-nos, aos latino-

americanos, a prioridade no acesso ao ensino fundamental pelas crianças. Vários 

municípios, como Angra dos Reis, buscando dar respostas às demandas da população 

utilizaram-se de recursos próprios para implementar programas e lançaram mão do sistema 

de ensino regular para garantir a continuidade de estudos a jovens e adultos que desejavam 

concluir o Ensino Fundamental.  

Enquanto o MOVA possuía uma equipe própria de coordenação, desde sua criação, 

dois anos antes, o Regular Noturno ainda não contava com uma coordenação responsável 

por articular as suas discussões. As escolas se organizavam como podiam. Em geral, os 

professores recorriam aos modelos que já conheciam, provenientes do trabalho no ensino 

diurno.  

As tensões vividas na própria Secretaria de Educação em relação à concepção de 

educação popular e à transposição do ensino diurno para o noturno, aliada ao desejo e 

pressão dos profissionais que trabalhavam com o noturno na rede, que cobrava da 

Secretaria o debate acerca do tema, levaram-na, ao final de 1991 e durante o ano de 1992, a 

buscar a assessoria dos professores Luiz Carlos Manhães e Rosa Lepak Milet, do Curso de 

Pedagogia da Universidade Federal Fluminense, funcionando em Angra dos Reis. A 

própria implementação do curso, em 1991, compunha um quadro de ações em torno da 

preocupação com a formação dos professores.  

A assessoria dos professores Manhães e Milet culminaram num seminário onde 

foram discutidas propostas a serem implementadas em 1993. Entre elas, a criação de uma 

coordenação específica para o Regular Noturno, até então inexistente. O professor Carlos 

Prima assumiu a coordenação do Regular Noturno neste mesmo ano de 1993. 

Fóruns de discussão em todos os segmentos foram organizados com vistas à 

realização do 1º Congresso de Educação, em 1994.  Nesses espaços começavam a aparecer 

as angústias dos professores do Ensino Regular Noturno. 
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A falta de eco das questões vivenciadas pelo Noturno acabou por produzir uma 

grita vinda de boa parte das diretoras de escolas. Ouvidas nas instâncias 

participativas de preparação para o Congresso, essas escolas conseguiram 

sensibilizar a todos com relação à gravidade do problema, deixando transparecer 

a sensação de abandono que cobria o trabalho noturno na rede (SERRA, 2003, p. 
56). 
 

 
As deliberações do 1º Congresso serviram de base para a discussão no Regular 

Noturno, embora tenha-se observado certo recuo nas ações da Secretaria logo após o 

mesmo (SERRA, 2003, p. 55). Diante de pressões internas e das dificuldades do trabalho, 

o professor Carlos Prima deixou a coordenação. Apenas em 1996, com uma reestruturação 

da Secretaria, quando a pedagoga Helenice assume a gerência da Divisão de Educação e 

Marília Campos assume a chefia do DEPAC (Departamento de Projetos e Assuntos 

Comunitários)
48 é que se retomam as discussões sobre o Regular Noturno, diante de novas 

concepções sobre EJA, sistematizadas na Declaração de Hamburgo. É organizado, então, o 

I Encontro de Educação de Jovens e Adultos, onde se delibera a criação de uma Comissão 

do RN/MOVA49, que teria a função de constituir-se num fórum permanente de debate das 

questões e problemas referentes à Educação de Jovens e Adultos no município. A partir do 

trabalho desta comissão, observa-se a discussão de um projeto que atendesse às 

especificidades do RN.  

Em 1998, a então coordenadora do RN, Edna Coelho, apresenta uma proposta de 

reestruturação da grade curricular para o noturno, elaborada pela professora Marília 

Campos, a partir de sua experiência na E. M. Nova Perequê
50, como professora e Auxiliar 

de Direção. Após várias discussões e alterações da proposta inicial, em 1999 duas escolas 

(E. M. Coronel João Pedro - 1º Distrito e E. M. Frei Bernardo - 4º Distrito), das nove que 

possuíam o RN, optam por trabalhar com ela, e as demais, representadas na Comissão, 

fariam o acompanhamento da experiência. Em 2000 nossa escola, a Cacique, também faz 

sua opção pela inclusão no projeto. 

Os profissionais da rede não passariam imunes por todo o processo de participação 

política na elaboração de políticas educacionais. O princípio de democratização da escola 

                                                
48 Atualmente chama-se Gerência de Assuntos Comunitários. 
49 Esta Comissão era formada pelos coordenadores do MOVA e do Regular Noturno e por representantes das 

escolas: 1 diretor, 1 orientador, 1 professor de 1º segmento e 1 professor de 2º segmento. Hoje deixou de ter o 

caráter integrador entre MOVA e RN, passando a chamar-se Comissão do RN. 
50 Esta escola fica no 4º distrito do município, a mais ou menos 30 km da Cacique. 
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passou a ser debatido entre eles e com os alunos. Como diz a professora Patrícia: �de 

alguma forma as pessoas eram levadas a girar junto com a roda.�51
 

As idéias de Paulo Freire fundamentavam as discussões sobre educação popular 

que se faziam, principalmente pela sua preocupação com o aspecto político da educação, 

onde a intervenção no mundo é parte integrante da natureza do homem.  Para ele �não há 

nada que mais contradiga e comprometa a emersão popular do que uma educação que não 

jogue o educando às experiências do debate e da análise dos problemas e que não lhe 

propicie condições de verdadeira participação� (FREIRE, 1974, p. 93). Os profissionais de 

ensino em Angra viviam a experiência do debate, da imersão nas discussões sobre 

educação, da participação. Educavam-se para a democracia no próprio processo 

democrático.  

Essa efervescência do debate entre os profissionais de ensino na Rede instigava, 

ouso dizer, a necessidade de ouvir os alunos, de promover o debate entre eles.  

Em certa medida o PT parecia alcançar seus objetivos. O momento exigia uma 

educação que promovesse uma nova postura diante dos problemas de seu tempo e de seu 

espaço. E essa nova postura os profissionais de educação eram chamados a construir.  

Como resultado deste processo, em 1999 observa-se a realização de assembléias de 

alunos nas escolas que optaram por desenvolver o projeto organizado na Comissão do 

RN/MOVA. O objetivo destas assembléias era possibilitar o conhecimento da realidade 

dos alunos, com vistas à reestruturação do currículo da escola, onde buscava-se conhecer 

seus anseios e necessidades para a reformulação do trabalho da própria escola. Porém, tal 

prática ia além do simples �conhecer a realidade�, pois transformava-se numa vivência 

política onde alunos e professores transformavam-se e formavam-se num processo de 

participação política. 

As marcas de uma educação popular que caracterizava o projeto MOVA-Angra 

impulsionaram uma demanda no que diz respeito à criação de turmas no ensino regular que 

permitissem a continuidade dos estudos de seus alunos. Além disso os alunos oriundos do 

MOVA sentiam dificuldades na transição de uma forma de trabalho para outra. Como 

coordenadora do MOVA em 2000 lembro-me que era comum ouvirmos de nossos ex-

alunos, recém-ingressos no Regular Noturno, que a escola era chata e muitos não queriam 

ir para lá. Alguns diziam que queriam voltar. Na verdade, no fundo penso que eles se 

queixavam da estrutura rígida que marcava a escola regular em relação à estrutura mais 

                                                
51 Conversa realizada em 07 de abril de 2005. 
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flexível do MOVA: não havia um ano letivo a ser cumprido, provas bimestrais ou currículo 

específico pré-definido. No MOVA o conteúdo a ser trabalhado estava diretamente 

relacionado à sua vivência. 

O início das atividades com o Regular Noturno em Angra não foi marcado por uma 

preocupação orgânica com a especificidade deste segmento de ensino no que diz respeito 

às práticas pedagógicas. Pensava-se o planejamento e o currículo a partir do que era 

realizado no ensino diurno. Porém, à medida que a experiência se desenvolvia, algumas 

questões de ordem prática iam surgindo: Como fazer com um tempo reduzido em relação 

ao diurno? Como levar alunos que trabalham o dia todo, adultos, a se interessarem por 

atividades tão infantis, com temas e linguagem tão distantes de seu universo? Que 

conteúdos priorizar? 

Questões como essas já apontavam a necessidade de se repensar a estrutura 

curricular e a metodologia de trabalho com estes alunos.  

Aliada a essas questões mais práticas, em nível nacional intensificavam-se os 

debates em torno da Educação de Jovens e Adultos. A recém promulgada Constituição 

Federal assegurava o direito a todos à educação, inclusive aos que não tiveram acesso na 

�idade apropriada�. Discutia-se muito, também, acerca do papel político da educação de 

jovens e adultos, principalmente a partir dos trabalhos de Paulo Freire. Essas questões, aos 

poucos, iam incorporando-se aos debates de professores nas escolas de Ensino Regular 

Noturno de Angra: Como lidar com alunos trabalhadores? Como aliar jornada de trabalho 

com jornada escolar? Que estratégias precisam ser organizadas para atender às 

necessidades apontadas pelos alunos? Como lidar com a temporalidade e juvenilização da 

EJA? Que relações se estabelecem entre trabalho e educação? Entre outras. 

 

2.1.1.1 A organização do Regular Noturno da Rede Municipal 

 
Pela proposta elaborada ao longo de 1998 e implementada em 1999 em caráter 

experimental por duas escolas da Rede, a Escola Municipal Coronel João Pedro, localizada 

no Camorim, e a Escola Municipal Frei Bernardo, localizada no Perequê, dois extremos do 

município, era prevista a organização das disciplinas em dois blocos diários, cada um 

formado por três tempos de quarenta minutos, tendo-se descontados dez minutos dos 

terceiro e quarto tempo, com vistas a reservar um intervalo de recreio, de vinte minutos. 
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Neste Projeto parece-me clara a intenção de que as disciplinas trabalhassem a partir 

da introdução à pesquisa, de temas da atualidade e de grupos de estudos. Em sua redação, 

tais ações constituem as chamadas �macro-cadeiras que podem ser ocupadas por qualquer 

disciplina�, cujos objetivos são transcritos abaixo. 

 
* Introdução à Pesquisa � desenvolver a investigação, a pesquisa e a 

constituição de um aluno auto-didata, capaz de manipular àqueles instrumentos 

teóricos/intelectuais essenciais à compreensão da realidade. 
* Temas da Atualidade � desenvolver uma programação curricular que parta dos 

elementos vividos pelos alunos no mundo contemporâneo, tais como: 

desemprego, violência, exclusão social etc., investigando as suas causas. Os 

temas serão escolhidos pelo próprio grupo-escola a partir de levantamento 
diagnóstico realizado junto aos educandos jovens e adultos. 
* Grupos de Estudo � podem se constituir em atividades orientadas em torno de 
determinado tema que os alunos desejem estudar ou podem se constituir em 
espaço-tempo do currículo para realização de atividades de recuperação paralela. 

 

Além de buscar construir uma organização curricular que rompesse com a 

hierarquização e as rígidas fronteiras entre as disciplinas escolares, destacando uma outra 

forma de conceber a ação pedagógica que contemplasse �a relação dos educandos com o 

mundo do trabalho e o mundo da vida, incorporando suas vivências cotidianas ao espaço 

escolar e oportunizando-lhes um processo de alfabetização como forma de 

desenvolvimento das competências básicas para a cidadania ativa
52
�, um grande avanço 

dentro do projeto refere-se ao espaço de quarta-feira, reservado a atividades de professores 

e alunos, como descrito no próprio projeto. 

 
* Quarta-feira � espaço simultaneamente utilizado para reunião de professores a 

fim de construir, interdisciplinarmente, a programação a ser desenvolvida nas 

diversas séries e para a realização de atividades diversas pelos alunos. Neste dia, 
podem ser realizadas diversas ações que levem à constituição de uma grade 

enriquecida. Como consideramos o espaço escolar como um espaço de 

produção (e não reprodução) cultural � sendo o equipamento-escola, muitas 
vezes, em nossos bairros de periferia o único a oferecer alternativas culturais 

para os moradores -, podem ser desenvolvidos diversos projetos específicos 

pelos alunos: rádio da escola ou rádio comunitária, publicações (livros 

artesanais, boletins etc.), teatro, dança, produção de murais, organização do 

Grêmio Estudantil, articulação com a Associação de Moradores loca, oficinas 

etc. As atividades deste dia poderão também incluir estudos orientados, 

constituindo a recuperação paralela. É importante lembrar que muitas escolas já 

desenvolvem estas atividades. Esta nova grade facilitará, portanto, uma melhor 

acomodação dessas ações, à medida em que as incorpora formalmente como 

ações curriculares/formadoras.  
 

                                                
52 Em nota de rodapé o projeto faz referência ao termo usado na Declaração de Hamburgo: �Tomamos como 

base o documento elaborado e aprovado na V Conferência Internacional sobre Educação de Adultos, 
realizada em Hamburgo (14 � 18 de julho de 1997)� 
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Penso que o reconhecimento explícito de que as atividades de organização 

estudantil e social fazem parte das ações pedagógicas das escolas representou um 

significativo avanço em direção a construção de alternativas emancipatórias na 

organização curricular do Regular Noturno da Rede. Embora alvo de inúmeras críticas, que 

ressaltavam o �não funcionamento� desse espaço, entendo com Oliveira (2004b, p. 11) que 

é preciso �trazer para o centro da discussão curricular alternativas emancipatórias que 

sujeitos individuais e/ou coletivos vêm desenvolvendo, reinventando o fazer pedagógico, 

cada um na sua possibilidade �finita e incompleta��. Recorrendo a Boaventura Santos 

(2002), ela aponta que dar visibilidade a currículos praticados (OLIVEIRA, 2003), 

invisíveis aos olhos dos modos dominantes, pode contribuir para �a tessitura de um futuro 

[...] no qual a realidade não seja apenas aquilo que ela já é, mas tudo aquilo que ela pode 

ser, naquilo que ela porta, potencialmente, mas não efetivou ainda como alternativa ao que 

já é� (Ibid, p. 11). Penso que a proposta portava possibilidades que ela ainda não tinha 

conseguido efetivar em suas ações. Por mais que muitas coisas não acontecessem como 

prevíamos, havia uma intencionalidade, um horizonte que buscávamos coletivamente.  

Na Cacique o espaço de quarta-feira funcionou às quintas-feiras, à tarde, como 

resultado dos embates entre os professores e a Secretaria de Educação. Vários deles não 

moravam em Angra e fazer a reunião às quartas significava ficar três noites no município, 

o que diziam ser inviável. Desta forma, as atividades dos alunos de quarta-feira foram 

transferidas para a segunda e os professores trabalhavam em sala terça e quarta ou quinta e 

sexta à noite, sendo que todos estavam presentes na reunião de quinta, à tarde. Em certa 

medida essa experiência inviabilizou uma das propostas do projeto, que buscava envolver 

alunos e professores em algumas atividades pensadas para este espaço. Por outro lado pude 

vivenciar o grande envolvimento daquele grupo com as discussões encaminhadas 

coletivamente.   

Na Cacique, às segundas-feiras chegou-se a implantar uma rádio-escola, em que 

alunos eram responsáveis pela elaboração de sua programação, sob a supervisão de um dos 

professores. Foram realizadas assembléias com alunos, buscando discutir questões 

referentes ao trabalho cotidiano na escola, como regras de entrada, horários... Aconteceram 

ainda muitas oficinas como desenho, pintura, corte e costura, que contavam com boa 

presença dos alunos, embora ainda não fossem em número desejado. Daí a crítica em 

relação ao não funcionamento desse espaço. �Os alunos não vêm e não temos oficinas em 

número suficiente caso todos queiram participar�. As pessoas que ministravam as oficinas, 
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os �oficineiros� eram pagos por meio de parcerias com a Secretaria de Educação e 

empresários locais. Outros faziam as atividades de forma voluntária.  

Por outro lado, nesse espaço também ocorreu uma experiência envolvendo alunos 

de todas as séries, com atividades de dança e teatro, organizadas pela professora Edna, de 

Educação Física, lembrada por Ditinho em sua entrevista: 

 
Onde você via, na dança, a gente tava dançando lá em cima e essa professora 

falava �vamos fazer uma coisa hoje ousada... vamos chegar dentro da cantina...� 

porque pra chegar dentro da Cantina, com a D. Edvirges, na hora de comida, era 
terrível... E nós conseguíamos, chegar lá, dançar... na hora que ela tava fazendo 

comida... dançando lá dentro. Dançar, pegar a Salvadora e dançar. Então era um 

grupo que gostava... a gente via o sorriso no rosto das pessoas... Via que as 
pessoas, né... Eu mesmo, quando chegava, ia conversar com o pessoal da cantina, 
chegava na sala ali e cumprimentava cada um do meu jeito... cumprimentava 
todo mundo.Eu fazia (ou trazia, não entendi bem...) aquele ar de estudar... 
 
 

Penso que Ditinho fala com muita clareza a respeito de um grande ganho 

conseguido por meio das atividades nesse espaço. Ele aproximou as pessoas. Lembro que 

como professora, questionava em sala a respeito de como os alunos viam a atividade 

desenvolvida por Edna. E a resposta daqueles que participavam vinha de imediato. 

�Professora, lá não tem essa se eu sou da terceira e o outro é da oitava série não. A gente 

trabalha sem se preocupar com isso, e faz amigos na escola toda.� Naquela época eu não 

tinha idéia da dimensão que isso tomava, até que Ditinho contou-me, na entrevista, que 

essa participação levou-o a estar sempre na sala da turma do MOVA, conversando com os 

alunos e conhecendo suas histórias, dando-lhes incentivo, ajudando-se enquanto ajudava os 

outros. Esse aparentemente desprezível do cotidiano precisa ser considerado e visibilizado 

para dar forças a ações que como essa propunham-se emancipatórias. 

Ainda de acordo com a proposta, a organização da grade para o primeiro segmento 

abarcava quatro áreas: Expressão, Ciências Lógico-Matemáticas, Ciências Físico-

Biológicas e Ciências Sócio-Históricas, todas com carga horária idêntica. No segundo 

segmento as disciplinas também foram organizadas em quatro áreas, a saber: Área de 

Expressão (Português, Inglês, Educação Artística e Linguagem Corporal); Área das 

Ciências Lógico-Matemáticas (Matemática), Área Sócio-Históricas (Geografia e História) 

e Área das Ciências Físico-Biolóticas (Ciências, abrangendo Biologia, Física, Química e 

Programas de Saúde). O objetivo dessa organização residia em trabalhar as áreas por meio 

dos princípios de interdisciplinaridade e trabalho coletivo, tendo-se como ponto de partida 
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os elementos apresentados pela realidade local e pelo repertório sócio-cultural dos 

educandos, buscando desenvolver: 

 
1. A construção de uma cidadania ativa, de uma autonomia ética que leve 

o educando a buscar a transformação de sua realidade. 
2. A construção de competências básicas para compreensão, por parte dos 

educandos, de seu papel social e de sua inserção  num mundo 

globalizado, marcado pelas novas tecnologias que, em geral, se 
constituem em mecanismos de reprodução ampliada da exclusão dos 

segmentos sociais populares. Esse processo desenvolve-se a partir da 
alfabetização desenvolvida no espaço escolar, sendo a alfabetização 

aqui compreendida enquanto processo que perpassa todo o Ensino 
Fundamental e que se realiza não apenas enquanto domínio dos 

instrumentais básicos da leitura e da  escrita, mas enquanto leitura de 

mundo. 
 

Pelo projeto propunha-se, ainda, fazer uma investigação da temática significativa 

dos alunos, �através da organização de um questionário diagnóstico, que seria analisado 

pelos professores, direção, orientação e coordenação, na busca de temas básicos 

orientadores da prática do professor�. Posteriormente avaliamos o grau de autoritarismo 

por trás da intenção de analisarmos a fala dos alunos e da centralidade da ação nos 

professores. Embora quiséssemos ter a realidade dos alunos como ponto de partida, nós é 

que, por meio de nosso filtro, dizíamos o que eles pensavam e definíamos o que faríamos 

com tudo aquilo. Nessa avaliação apontamos que precisávamos negociar essa nossa visão 

com os alunos e buscar meios de fazer coletivamente essa elaboração.  

Dentro do projeto, buscava-se organizar as falas obtidas a partir do questionário 

para, em seguida, elaborava uma rede temática, na qual eram estabelecidas as relações dos 

vários eixos a serem trabalhados e que serviriam como �síntese da comunidade escolar e 

ponto de partida para a ação pedagógica�. Eis a rede temática que organizamos em 2001. 
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Por meio de debates em sala de aula, seguidos de uma assembléia para a qual foram 

convocados os representantes dos alunos e de diferentes segmentos da comunidade local, 

como igrejas e órgãos do serviço público, organizamos os registros de falas a partir dos 

quais destacamos temas levantados nos debates, e as relações que tais falas pareciam 

evidenciar. Em seguida problematizamos, em reunião pedagógica, o que entendíamos ser o 

senso comum evidenciado pelos membros da comunidade, levantando os conhecimentos 

que trabalharíamos de forma a levar nossos alunos a desenvolver o senso crítico diante das 

questões em debate. Essa nossa problematização resultou em outra rede temática.  
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RELIGIÃO 
FÉ 
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RELAÇÃO APONTADA PELA COMUNIDADE 

QUESTÃO APONTADA: 

 
A MIGRAÇÃO REPRESENTA BUSCA E CAUSA DE SOBREVIVÊNCIA E QUALIDADE DE VIDA 
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A organização do nosso trabalho pedagógico pressupunha a ordenação a e 

classificação de temas trazidos pelas falas da comunidade do Frade e de nossos alunos, de 

forma que terminávamos por simplificar a complexidade que nelas se evidenciavam, como 

as próprias setas na rede temática acabam mostrando.  Um dos embates que recordo-me ter 

acontecido nesse processo refere-se ao fato de considerarmos ou não a religião como tema 

pra nossos debates em sala de aula. Márcio fez referência a ele durante a entrevista. 

QUESTÕES LEVANTADA: 

 

1. PROBLEMA ENVOLVENDO A VIOLÊNCIA E A SEGURANÇA EM NOSSA SOCIEDADE É FRUTO DE 

NOSSA ORGANIZAÇÃO SÓCIO-POLÍTICA E ECONÔMICA.  

2. A CONSTRUÇÃO DE UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA PASSA PELA REORGANIZAÇÃO DE  

NOSSA ESTRUTURA SOCIAL; 
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Eu acho que quando a gente pegava aquilo dali, e aí é que tava o 
problema, porque todo recorte é uma seleção. Então na hora que você 

fazia o recorte... Vou dar um exemplo, que não é nem um exemplo da 
assembléia de diagnose, mas que é um exemplo que hoje eu faço uma 

auto-crítica, que... que pra mim hoje eu tenho uma visão completamente 

diferente. Bom... a gente tinha discussões para fazer os princípios do 

Projeto Político-Pedagógico. Na hora que alguns professores levantaram 
que um dos princípios deveria ser religião ou religiosidade, eu bati de 

frente porque a escola tem que ser laica, uma conquista da revolução 

francesa, que os agnósticos também amam e outras basbaquices e 

bobagens foram colocadas... Então eu bati muito de frente com 

religiosidade, isso é um atraso...e muitas vezes as minhas ações com os 

temas era exatamente de atacar as formas de religiosidade que aqui se 
manifestam entre a gente pra caramba nas igrejas evangélicas. Isso é um 

"puta" preconceito. A dimensão pra eles é uma, a dimensão pra gente é 

outra. Eles necessariamente não são manipulados e enganados por um 
pastor como eu sempre imaginei.  

 

Lembro-me que a fala veio do representante do Corpo de Bombeiros, que 

argumentou que nossa sociedade precisava voltar a cultivar valores como o respeito e o 

amor ao próximo, e que o caminho a ser buscado residia no reencontro com a religião.  

Mantivemos o tema na rede após intensos e acalorados debates em que alguns defendiam a 

presença marcante da religião na vida daquela comunidade e que isso precisava ser trazido 

para sala de aula. Um dos professores insistia veementemente que esse era um valor que 

precisava ser trazido ao debate em sala de aula, pois surgiu de uma preocupação de 

membro da comunidade. Outros, como o Márcio, entendiam que por alienar as pessoas, a 

religião não figurava como tema que contribuísse para a reflexão sobre a realidade e que 

era preciso priorizar outros temas que ajudassem a formar alunos críticos com condições 

de intervir em sua realidade. Tal posição, como o próprio Márcio hoje avalia, revela o 

preconceito com que os que se dizem cultos dirigem-se às manifestações culturais daqueles 

que consideram não cultos, e que marca cotidianamente nossa relação com nossos alunos, 

por mais que nos vigiemos em relação a ela. 

Nesse contexto, tentávamos discutir e organizar coletivamente nossa prática, ao 

mesmo tempo em que vivenciávamos um forte embate com a Secretaria de Educação, que 

alegava irregularidades na condução do projeto. Um dos pontos nos quais embasavam sua 

alegação é o próprio texto do projeto onde é solicitado ao Conselho Municipal de 

Educação, a apreciação da experiência em curso, a partir dos objetivos transcritos abaixo:  
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1. desenvolver a experimentação nas duas Unidades Escolares e socializar 

para as demais escolas o novo currículo, através de um processo de 

discussões compartilhadas nos 3 Pólos, na Comissão e nas Escolas; 
2. buscar uma forma de alterar o atual sistema seriado e a temporalidade 

do Regular Noturno, através da alternativa dos Ciclos; 
3. buscar alternativas para a relação escola/mundo do trabalho, através de 

uma formação ampla que contribua para que o educando realize novas 
inserções profissionais. 

 

Segundo o Serviço de Supervisão Escolar, a solicitação citava apenas duas escolas 

e isso significava que a entrada da Cacique consistia em irregularidade. Da mesma forma, 

alegavam que era preciso unificar os procedimentos da Rede, de forma a facilitar o 

acompanhamento do trabalho pedagógico da Rede pela própria Secretaria, como foi 

mencionado na justificativa da nova redação dada ao projeto, em 2004. 

 
Considerando a diversidade estrutural entre as Unidades Escolares do Regular 
Noturno que dificultava um acompanhamento pedagógico da SME, a falta de 

verba para garantir oficinas às demais unidades escolares e a carga horária do 

professor que não atendia somente o Regular Noturno, a SME abre discussões 

nas unidades escolares que através das representações em comissão, deveriam 

apresentar suas propostas pedagógicas. Algumas propostas curriculares foram 

apresentadas pelas escolas, dentre elas a E. M. Cleuza Jordão, com uma proposta 

de ciclo que, após análise do Serviço de Supervisão Escolar, não foi aprovada. 
Porém a grade curricular sugerida (em série) foi a mais adequada e aceita pela 

comissão. Pois garante a discussão coletiva entre os professores semanalmente 

atendendo as ações já definidas pela Secretaria Municipal de Educação, Ciência, 

Tecnologia e Inovação. 
 

A redução das atividades previstas para as quartas-feiras à realização de oficinas 

serviu de argumento para que o projeto fosse abandonado, sob a alegação de falta de 

verbas. Em lugar de reconhecer as práticas de organização estudantil e da sociedade em 

diferentes projetos que o espaço possibilitava, foram implementadas novas disciplinas �a 

fim de garantir a carga horária do aluno nas quartas-feiras quando os professores e equipe 

técnico-pedagógica da Unidade Escolar se reúne�. Em nossos embates, argumentávamos 

que não havia vontade política da educação em resolver os problemas que surgiam, como a 

dificuldade de organização burocrática da escola em face da nova proposta de ciclos que 

previa uma estrutura que impedia à vinculação à estrutura de seriação. Por entender que 

esta proposta consistia num grande passo em relação criação de uma temporalidade que 

melhor atendesse às necessidades de nossos alunos, professores de diferentes escolas 

organizaram-se para redigir propostas que contemporizassem o problema e minimizasse os 

efeitos em termos de organização da Rede Municipal, como a equivalência em caso de 

transferência antes da conclusão do curso. Em vários momentos nos organizamos de forma 
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a discutir propostas organizadas em outras escolas para o debate na Comissão do Regular 

Noturno. Como era bastante comum à época, Cacique e Frei Bernardo organizaram uma 

proposta única, envolvendo os debates ocorridos nas duas escolas. 

Diante do impasse e sem conseguirmos chegar num acordo entre as propostas da 

Secretaria e das escolas, em 28 de dezembro de 2001, os diretores foram comunicados, em 

reunião, que a partir de 2002 o projeto não estaria mais em vigor e haveria o retorno da 

forma de organização anterior, onde a hierarquização das disciplinas evidenciava-se por 

meio da diferenciação entre os tempos de aula de que dispunham. Não haveria mais as 

reuniões de quarta-feira. As escolas passariam a trabalhar �da mesma forma� em qualquer 

parte do município. As escolas que não tinham se envolvido com a construção de 

alternativas curriculares mantiveram-se indiferentes, mas as três escolas em que o projeto 

se materializava e uma quarta escola que organizava uma ação mais específica 

manifestaram sua indignação diante da forma como ocorreu o desfecho do problema.  

Em 2003 a Secretaria retomou a organização por blocos de disciplina e as reuniões 

de quarta-feira, introduzindo a figura do coordenador como representante da Secretaria em 

cada escola, como forma de assegurar a discussão e a implementação de suas propostas. 

Tensões entre esses coordenadores e orientadores pedagógicos evidenciaram-se muitas 

vezes de formas inconciliáveis. Na Cacique o problema não chegou a se evidenciar porque 

a coordenadora escolhida fora companheira nossa na escola e com ela eu mantinha uma 

relação de amizade que transcendia os muros da escola. O mesmo acontecia com outros 

professores da escola. O respeito entre nós amenizava os problemas mas não impediam que 

se evidenciassem. Em muitos momentos, grande parte dos professores recusava-se a 

discutir as propostas encaminhadas pela Secretaria, que naquele momento previam a 

organização de objetivos por série a partir da incorporação dos conceitos de habilidades e 

competências, trazidos por Perrenoud. Em muitos momentos éramos questionadas: �Para 

que discutir isso? Não é para fazer o que eles querem? Então pronto. Não precisamos 

perder tempo discutindo.� 

O ano de 2004 foi marcado pelas discussões em torno da elaboração da Matriz de 

Referência Curricular para o município, �organizada de forma que, à análise dos 

educadores, se apresente à concepção de transversalidade favorecendo a reconstrução de 

conhecimentos significativos no mundo contemporâneo� (ANGRA DOS REIS, 2005, p. 

7). Os chamados encontros de formação continuada passam a ser freqüentes, no sentido de 

mostrar aos professores a validade dos novos encaminhamentos.  
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A proposta de construção da Matriz de Referência Curricular inserida na 

Organização Curricular da Rede Municipal de Ensino, prima pela formação do 

cidadão que não se restringe apenas ao acúmulo de conhecimentos, mas ao pleno 

desenvolvimento do ser humano em todos os seus aspectos cognitivo, afetivo, 
psicomotor e social, tendo como essência a humanização. Portanto, é necessário 

criar, planejar e implementar ações técnico-pedagógicas que propiciem ao 

educado uma aprendizagem significativa, de forma que o instrumentalize, 
estimulando o desenvolvimento de competências e habilidades que possibilitem 

o seu crescimento enquanto indivíduo autônomo e competente que compõem a 

Rede Municipal.  
 

Percebo que o documento em que a Secretaria registra suas orientações para a Rede 

declara a intenção de formar cidadãos em todos os aspectos, envolvendo também o social, 

mas pergunto-me como se pode fazer isso sem colocar na centralidade do processo, a 

discussão sobre as relações estabelecidas com e nas escolas municipais. Os encontros de 

formação continuada marcados por comunicados a respeito do que deveria ser a prática 

ideal dos professores revelam uma concepção de ensino enquanto prática bancária, 

colocando-nos na posição desconfortável de receptores de informações.  

Nos anos de 2005 e 2006 as tensões continuam, mas percebo um movimento de 

aproximação entre escolas e Secretarias, que dá os primeiros sinais de possibilidade de 

diálogo entre as práticas, embora a meu ver algumas ações da esfera municipal ainda 

estejam muito marcadas pela centralização do poder e não por processos de autoridade 

partilhada. A Mostra do Regular Noturno, retomada em 2005 tem possibilitado, mesmo 

que de forma pontual, o reencontro entre os fazeres das escolas.  

 

2.1.2 A Escola Municipal Cacique Cunhãbebe 

 

A Escola Municipal Cacique Cunhãbebe ou �a Cacique�, como normalmente a 

chamamos, situa-se numa região de grande fluxo migratório do município de Angra dos 

Reis, o Frade � bairro da periferia do município, localizado no 2
o distrito, entre o centro da 

cidade e o Perequê, dois importantes pólos comerciais e populacionais, sendo ele também 

um desses importantes pólos.   

Fundada em 1983, passou a contar com o Ensino Regular Noturno em 1992, 

quando recebeu seus primeiros professores oriundos do primeiro concurso público 

municipal. Segundo moradores, a criação do curso foi uma resposta do poder público às 

reivindicações da comunidade, formada em grande parte por pessoas vindas de outros 

Estados brasileiros, em busca de trabalho. 
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Atualmente �a Cacique� é a maior escola do município, em número de alunos e de 

turmas em funcionamento. Há em torno de 1.600 alunos. No Ensino Regular Diurno são 

duas turmas de Educação Infantil, 28 de Anos Iniciais do Ensino Fundamental e 12 de 

Anos Finais53. No Ensino Regular Noturno a escola conta com 6 turmas de Anos Iniciais e 

12 de Anos Finais. Em suas instalações também funciona uma turma alfabetização de 

jovens e adultos, mantida por convênio entre a prefeitura de Angra e a iniciativa privada, 

porém sem qualquer interferência ou articulação com a rotina da escola. 

Quando o Regular Noturno da Cacique foi criado, a exemplo do que ocorreu na 

Rede Municipal, não havia a preocupação com a organização de uma proposta pedagógica 

específica. Em geral buscava-se a referência do ensino diurno como ponto de partida para 

o trabalho, como se pode perceber na fala dos professores mais antigos da escola. 

Naquela época eu achava até engraçado porque quando eu cheguei aqui procurei 

saber com o coordenador que na época até era o Luís Cláudio, qual o programa. 

Nem programa eles tinham. Não havia programa do noturno. Então eu que 

montei o programa, baseado no que eu achava que era importante dar, seguindo 
o que a gente trabalhava no diurno... (Alexandre, História, no Noturno da 

Cacique há 13 anos) 

O que se dava no diurno era o que se dava no noturno. Mudavam as estratégias. 

Os alunos do noturno são mais lentos para aprender, mas também são mais 

esforçados (�esforçados demais�), mas têm dificuldade. (Marcilene, professora 
dos Anos Iniciais, no Noturno da Cacique há 8 anos) 

Não havia pensar o currículo para o noturno, pelo menos na instância da escola. 

[...] Na escola, aqui na Cacique Cunhãbebe, havia discussões em reuniões gerais, 

mas elas não tinham uma intencionalidade de fazer um projeto para o noturno. 

Havia discussões esporádicas que a gente colocava as questões do noturno, as 

dificuldades, que perduram até hoje. Mas não havia reuniões específicas para 

isso. (Márcio, História, no Noturno da Cacique há 10 anos) 
 

Porém, por mais que estes profissionais tivessem apenas a referência do ensino 

diurno, não era possível uma simples transposição. Nos relatos eles falam a respeito. Seja o 

tempo menor ou  a �lentidão dos alunos do noturno�, a prática pedagógica nesta realidade 

lhes trazia desafios com os quais precisavam lidar. E é essa sensibilidade que os levou a 

buscar alternativas para o trabalho com os alunos jovens e adultos da escola. 

É preciso lembrar que o período em que se inicia o Regular Noturno na escola 

corresponde ao primeiro dos três mandatos da administração do PT (Partido dos 

Trabalhadores) no município (1989-1992, 1993-1996,1997-2000), caracterizada por grande 

preocupação com a ampliação dos níveis de participação popular na esfera da 

                                                
53 No ano de 2005 a rede municipal adotou a nomeclatura �ano de escolaridade�. Desta forma, a antiga 

Classe de Alfabetização constitui o primeiro ano de escolaridade, a primeira série passou a ser o segundo ano 

e assim sucessivamente, até o nono ano, que corresponde à antiga 8ª série. 
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administração municipal. As reuniões do Orçamento Participativo eram comuns e 

mobilizavam as comunidades na definição das prioridades para aplicação dos recursos 

públicos disponíveis. Em entrevista, D. Edvirges, merendeira da escola, militante do 

movimento popular e líder comunitária, lembra que numa dessas reuniões a comunidade 

pressionou e conseguiu incluir a implantação do ensino noturno na escola como prioridade 

de investimento. 

Num contexto mais amplo, ao analisar o cenário educacional, percebemos que as 

discussões aconteciam em todos os níveis e resultaram, em 1996, na promulgação da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96, ainda vigente. A nível local, o Partido dos 

Trabalhadores, então no governo municipal, procurava implementar ações no sentido de 

democratizar a administração pública e, conseqüentemente, a gestão escolar, enfatizando a 

educação como ato político, a partir dos pressupostos de Paulo Freire.  

Na escola, os professores se mobilizavam e nesse processo é apontada a 

importância da atuação da então Auxiliar de Direção, Patrícia Dal-Col, como elo nas 

discussões que a Secretaria Municipal de Educação estabelecia em relação aos seus 

princípios, levando as dificuldades e anseios da Cacique a esses espaços de debate e 

trazendo para a escola as reflexões e propostas discutidas no âmbito da Secretaria de 

Educação.  

Professora concursada dos Anos Iniciais, formada em pedagogia e moradora do 

Frade, Patrícia entrou na Rede em 1992, quando optou pelo Ensino Regular Noturno para 

poder dedicar-se, durante o dia, a uma escola particular que mantinha. A princípio foi 

lotada na E. M. Frei Bernardo, no bairro Perequê, onde ficou até 1994. Neste mesmo ano, 

sua irmã, então Auxiliar de Direção na Cacique, resolveu sair da direção e como na escola 

não havia pessoas interessadas em assumir a função, a diretora geral convidou-a. Segundo 

ela, inicialmente apenas controlava os professores, no que diz respeito a horários, e �dava 

informes�. À medida que passou a integrar aquele espaço, conquistando a confiança e 

intimidade com o grupo, e amadurecendo suas próprias questões e observações do que 

vivenciava, começou a propor encontros regulares, que inicialmente aconteceram às terças 

e quintas-feiras, com poucos professores que tinham disponibilidade.  

Nesta seção limitei-me a apresentar a Cacique e anunciar alguns aspectos de sua 

prática. Tratarei a especificidade de seu trabalho ao longo do terceiro capítulo, à medida 

que for desenvolvendo a reflexão sobre meu fazer e o da escola. 

 



 

 

3. A PARTICIPAÇÃO DOS SUJEITOS NA REINVENÇÃO COTIDIANA DO 

ENSINO REGULAR NOTURNO NA CACIQUE 

 

Há alguns elementos da reflexão de Boaventura Santos (2002a e 2002b) que 

gostaria de trazer ao pensar o trabalho desenvolvido no Regular Noturno. Um deles diz 

respeito a uma espécie de falência dos projetos apontados pela racionalidade moderna.  

Num contexto em que aumentam as desigualdades e a exclusão social, onde as 

promessas de igualdade, liberdade e paz apontadas na modernidade não foram 

cumpridas e a dominação da natureza atingiu a forma de sua destruição com 

conseqüente crise ecológica, as tentativas de teorizar a superação dessa existência se 

avolumam (BOAVENTURA SANTOS, 2002b).  

Ao trabalhar com jovens e adultos no Regular Noturno essa realidade grita ainda 

mais aos olhos da escola, quando, por exemplo, encontramos alunos com dificuldades 

de freqüentá-la porque o fazem �escondido dos patrões� que lhes dizem: �Você escolhe: 

ou trabalha, ou estuda�. Ou ainda quando nos deparamos com homens e mulheres 

preocupados com o sustento da família por estarem desempregados, ou mesmo pelo fato 

de receberem pagamento inferior ao que precisariam para manterem-se dignamente. Ou 

ainda, a mãe que não pode deixar o filho em casa porque simplesmente o marido não 

aceita que ela estude e se recusa a assumir essa tarefa. Ou ainda, quando ao passear em 

algumas localidades percebemos um saneamento básico precário, quando assim 

podemos conceituá-lo. Isto só para citar algumas das situações encontradas. 

Entendendo que uma das formas de se realizar a teorização da realidade atual 

seria sob a perspectiva de uma teoria crítica pós-moderna de oposição, Boaventura 

Santos define o que chama de paradigma de um conhecimento prudente para uma vida 

decente:
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Com essa designação, quero significar que a natureza da revolução científica que 

atravessamos é estruturalmente diferente da que ocorreu no século XVI. Sendo 

uma revolução científica que ocorre numa sociedade ela própria revolucionada 

pela ciência, o paradigma a emergir dela não pode ser apenas um paradigma 

científico (o paradigma de um conhecimento prudente), tem de ser também um 

paradigma social (o paradigma de uma vida decente) (BOAVENTURA 
SANTOS, 2002, p. 74). 

 

Desenvolvendo sua análise sob essa perspectiva, Boaventura Santos aponta dois 

pilares sobre os quais se assentaria a modernidade: o da regulação e o da emancipação. O 

pilar da regulação, por sua vez teria três princípios: o Estado, o mercado e a comunidade. 

Já o pilar da emancipação se constituiria na articulação entre três dimensões da 

racionalização e secularização da vida coletiva: racionalidade cognitivo-experimental da 

ciência e da técnica modernas, a racionalidade moral-prática do direito moderno e a 

racionalidade estético-expressiva das artes e da literatura modernas. Dentro do projeto da 

modernidade, regulação e emancipação deveriam equilibrar-se por meio de uma relação 

harmoniosa e dinâmica. Porém, vários fatores contribuíram para que esse equilíbrio 

deixasse de existir, num processo histórico que resultou em excesso de regulação nos 

diferentes níveis de organização social. 

O momento de convergência entre a modernidade e o capitalismo, marca o início 

do desequilíbrio entre esses pilares. O mercado passa a sobressair-se em relação aos 

demais princípios de regulação. Nesse processo, a ciência e a técnica, convertidas também 

em produto no mercado, trazem a supervalorização da racionalidade cognitivo-

experimental em detrimento das demais. Observa-se a partir de então um crescente excesso 

de regulação social. A regulação que deveria coibir os abusos de poder do mais forte passa 

a legitimar formas de dominação e exploração destes sobre os mais fracos (OLIVEIRA, 

2005). 

Considerando a necessidade de emergência de um novo paradigma que compreenda 

o paradigma científico e o paradigma social em relação, Boaventura Santos aponta como 

alternativa uma dupla ruptura: 1º) a identificação das representações inacabadas da 

modernidade, entendendo que �só a partir da modernidade é possível transcender a 

modernidade� (Ibid., p. 74), para esgotá-las em suas possibilidades; 2º) a criação de um 

novo senso comum emancipatório. Seguindo esta linha de raciocínio, destaca duas 

representações que a modernidade teria deixado em aberto, portanto, inacabadas: no 

domínio da regulação ela teria negligenciado o princípio da comunidade e no domínio da 

emancipação a negligência se teria dado na dimensão da racionalidade estético-expressiva. 
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Porque é uma representação aberta e incompleta, a comunidade é ela própria 

dificilmente representável � ou é-o apenas vagamente � e os seus elementos 
constitutivos, também eles abertos e inacabados, furtam-se a enumerações 

exaustivas. Têm, contudo, uma característica comum: todos resistiram à 

especialização e à diferenciação técnico-científica através das quais a 

racionalidade cognitivo-instrumental da ciência moderna colonizou os outros 

dois princípios modernos de regulação: o mercado e o Estado. Ao contrário dos 

dois últimos, o princípio da comunidade resistiu a ser totalmente cooptado pelo 

utopismo automático da ciência e, por isso, pagou duramente com a sua 

marginalização e esquecimento. Mas pelo fato de ter ficado afastado, o princípio 

da comunidade manteve-se diferentemente, aberto a novos contextos em que a 
diferença pode ter importância. (Ibid., p. 75) 

 

No princípio da comunidade haveria dois elementos pouco colonizados pela ciência 

moderna: a participação e a solidariedade. Segundo Boaventura Santos, na participação a 

colonização teria acontecido no contexto da teoria política liberal, com a cidadania e a 

democracia representativa, colocando-as numa relação estreita com o Estado e 

negligenciando os outros espaços estruturais em que se processam a construção de nossa 

rede de subjetividades e que também precisam ser democratizados. Já em relação à 

solidariedade, a tentativa de colonização teria acontecido de forma parcial, por meio das 

políticas sociais do Estado-providência, ainda deixando margem para que a sociedade-

providência, uma espécie de solidariedade comunitária não especializada, permanecesse 

como forma dominante. 

Por sua vez, a racionalidade estético-expressiva não se permitiu colonizar pelo seu 

próprio caráter de inacabamento, nos quais o prazer, a autoria e a artefatualidade discursiva 

desempenhariam papel fundamental para o fracasso da tentativa de sua colonização. A 

autoria, sob o ponto de vista da arte, implica invenção de novos mundos culturais libertos 

do contexto material circundante e sob esse aspecto, a arte e a literatura não se deixaram 

colonizar por completo. É neste espaço de autoria, prazer e artefatualidade discursiva que 

localizo a prática de professores e alunos da escola e a criatividade das suas artes de fazer 

(CERTEAU, 1994) A artefatualidade discursiva une causa e intenção, pois �todas as obras 

de arte têm de ser criadas e construídas. São produção de uma intenção específica e de um 

ato construtivo específico� (BOAVENTURA SANTOS, 2002b, p. 77).  

Acreditando com Boaventura Santos que é preciso buscar nessas representações 

inacabadas da modernidade os elementos que pendam para a emancipação, eliminando os 

excessos de regulação, aponto para a perspectiva de reflexão acerca do processo de 

participação e de autoria do fazer dos sujeitos envolvidos com o Ensino Regular Noturno 

na Cacique. Desta forma, assumo a tarefa de reflexão sobre meu próprio fazer 
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compreendendo que todo conhecimento é auto-conhecimento e que por esta razão, a 

realização desta pesquisa permitiu que eu me compreendesse melhor no espaço de atuação 

da Cacique e possibilitará outras reflexões a meus companheiros. 

Em minha prática de orientadora pedagógica busco manter alguns referenciais 

construídos em meu próprio processo pessoal: princípio de autonomia do professor, 

construtor de conhecimento, sujeito de sua prática. Por isso procuro traçar diretrizes gerais 

de nosso trabalho por meio de discussões coletiva, deixando a cada um o desenvolvimento 

de seu próprio trabalho em sala de aula, sem a preocupação com mecanismos de controle. 

É a partir destes referenciais que trago para este capítulo algumas leituras que pude fazer 

de nossas práticas pedagógicas e de seu potencial emancipatório, bem como leituras dessa 

realidade feitas por professores e alunos. 

 

3.2 TECENDO ALGUNS FIOS COM OS PROFESSORES 
 

Os professores que entrevistei trabalham no Regular Noturno da escola há mais de 

10 anos. Durante as entrevistas, conversamos um pouco sobre nossas preocupações e as 

perspectivas de trabalho que temos encontrado. Mas, para compor este painel, teço 

elementos encontrados nas entrevistas que realizei ainda no início de 2005 e nas conversas 

e situações diversas vividas em nosso cotidiano.  

Apresentando os professores: Alexandre é professor de História e está na Rede 

Municipal há 14 anos, época em que iniciou no Regular Noturno da Cacique. Morava no 

Rio e, com o tempo, acabou optando por morar em Angra. Pertence ao primeiro grupo que 

chegou à escola para trabalhar no noturno. Márcio está na Rede há 11 anos e também é 

professor de História. Ao chegar, dividia sua matrícula com outra escola, localizada na 

Japuíba, bairro de periferia mais próximo ao centro da cidade. Mora em Volta Redonda e 

divide sua jornada semanal de trabalho entre Angra e Rio de Janeiro. Já Marcilene é 

professora dos Anos Iniciais da Rede há 22 anos e está há nove no Regular Noturno da 

Cacique. Desde 2003 vem atuando como Auxiliar de Direção da escola. Foi levada ao 

noturno pelo nascimento das filhas, pois esse horário facilitava-lhe cuidar delas durante o 

dia. Nascida no Frade, sua mãe também foi professora da escola. Comentou que ao iniciar 

na primeira série lembrava com carinho da época em que, aos 13 ou 14 anos, acompanhava 

sua mãe nas aulas do MOBRAL. Segundo ela, chegou a dar aulas na primeira série para 

um dos ex-alunos de sua mãe.  
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Nesta seção optei por organizar o texto a partir das falas das entrevistas, nem 

sempre citadas de forma direta, em três blocos, entrelaçando-as com outras falas e 

situações cotidianas: a experiência no Regular Noturno, a formação como professor e a 

relação entre teoria e prática. Mesmo entendendo ser difícil delimitar estes blocos, dada a 

complexa imbricação entre eles, procurei fazê-lo de forma a realçar os principais 

elementos que a meu ver os caracterizam, como meio de trabalhar melhor as reflexões que 

me permitiram fazer.  

 

3.2.1. A experiência no Regular Noturno  

 
Em 1992, época em que Alexandre chegou à Cacique, havia ainda um número 

muito reduzido de escolas de 5ª a 8ª série na Rede. A administração municipal ampliava o 

número de escolas com isso houve a necessidade de realizar o primeiro concurso público, 

no qual fora aprovado. Com número de escolas e turmas ainda reduzido, os horários 

acabavam conflitando e, em muitos casos, se fragmentavam em duas ou mais escolas, 

situação que costuma gerar transtornos aos profissionais. Para ele, os doze tempos de aula 

organizados sem janelas e numa única escola, possibilitavam o trabalho em outras Redes e 

constituiu-se em importante critério de escolha. Chegou à Cacique sem nunca ter 

trabalhado com alunos do noturno e sem jamais ter pensado nessa possibilidade. Porém, 

reconhece que uma experiência anterior importante o teria ajudado: sempre fez parte do 

movimento da igreja, atuando junto aos jovens. 

Marcilene atua como Auxiliar de Direção, acompanhando-nos no Regular Noturno 

desde 2003. Tem se mostrado grande parceira em nosso trabalho. Está na Rede há 21 anos, 

e há nove no Regular Noturno da Cacique. Segundo ela, sua opção para este turno deu-se 

em função de estar com filhas pequenas e necessitar passar mais tempo com elas, durante o 

dia. Também não tinha experiência anterior, mas apaixonou-se pelo trabalho e não mais o 

deixou. Até 2002 atuava com turmas de 1ª série, na maior parte das vezes formadas por 

alunos que não sabiam ler ou escrever.  

Márcio, por sua vez, já tinha trabalhado por um ano e meio a noite, num curso 

supletivo da Rede Pública Estadual, na cidade do Rio de Janeiro. Criticando a forma como 

o curso era organizado, disse que mesmo sendo professor de História e sem formação em 

Geografia, deu aula dessa disciplina, seguindo um currículo preparado para o diurno, de 

forma aligeirada. Ao chegar à Cacique, dividia seus doze tempos de sala de aula com outra 
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escolas. Hoje, para se ter idéia de como a escola cresceu, ele possui suas duas matrículas 

na Cacique. 

Os três professores contam que quando o Noturno foi criado não havia a 

preocupação, na escola e na própria Rede municipal, com a organização de uma proposta 

pedagógica específica para o noturno, muito menos um espaço de construção coletiva 

dessa proposta. Individualmente os professores organizavam suas ações, quase sempre 

valendo-se da experiência já adquirida no diurno, num processo de muitas trocas entre 

corredores, horários de recreio, sala de professores, barzinhos e na �República�
54. Mesmo 

de forma não sistemática e sem que percebessem, mobilizavam-se de maneira a construir 

juntos essa nova experiência. Nesse processo destaco, assim como Márcio fez em sua 

entrevista, a atuação da então Auxiliar de Direção Patrícia Dal-Col.  

Professora concursada de 1ª a 4ª série da Rede, formada em pedagogia e moradora 

do Frade, Patrícia entrou na Rede em 1992, quando optou pelo Ensino Regular Noturno 

para poder dedicar-se, durante o dia, a uma escola particular que mantinha com a irmã e 

que funcionava próximo de casa. A princípio foi lotada na E. M. Frei Bernardo, no bairro 

Perequê, a aproximadamente 30 km do Frade, onde ficou até 1994. Neste mesmo ano, sua 

irmã, então Auxiliar de Direção na Cacique resolveu sair da direção. Na escola não havia 

pessoas interessadas em assumir a função e a diretora geral, também moradora do Frade, 

convidou-a.  

Pude perceber que Patrícia cumpria outra função importante no grupo: era a 

responsável pelos registros do trabalho desenvolvido. Encontrei alguns cadernos nos quais 

fazia o registro dos encontros na escola, inclusive com alguns bilhetes de professores que 

demonstravam o quanto estes se envolviam com a construção de uma prática coletivamente 

discutida. Eis um dos bilhetes que encontrei no caderno.  

                                                
54 A República de Professores é uma casa alugada próximo à escola, por aqueles que residem fora do 

município. No momento há duas repúblicas em funcionamento, com grupos de professores que alternam 
entre os que trabalham no início e os que trabalham no final da semana. 
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Transcrevendo: 

 
Patrícia, 
Hoje, 04 de abril, elegemos Professor Conselheiro e Representantes de Turma na 
600 e 601. 
Os resultados foram os seguintes: 
600 
Alunos Representantes: Mariângela e Kelly (vice) 
Professor Conselheiro: Yve 
601 
Alunos Representantes de Turma: Weslley e Reinaldo 
Professora Conselheira: Amélia 
Na turma 600, pela forma da candidatura (individual), e escolha dos alunos, 
manteve-se a tradição de um representante (titular) e um vice-representante. 
A 601, por sua vez, depois de dois dias de discussão, chegou à formula de 

candidatura por chapas. Um dos motivos foi o grande número de candidatos 

(10). Daí não haver diferenciação entre os eleitos; são os dois titulares. 
Em linhas gerais, foi esse o processo. 
Proponho que para o próximo ano se dê mais atenção às eleições de 

Representantes e Conselheiros, entendendo-as como um processo (não como um 

evento de pouca importância) a ser incorporado às ações pedagógicas. O aluno 

deve compreender esse momento como da participação e da correlação de forças. 

O representante é, na verdade, a voz do aluno, sua representação diante da 

escola; não o anotador de nomes (delator dos colegas) e pegador de material. 
Outro momento a se criar na escola é o de construção de um grêmio estudantil. 
Um abraço, 
Marcão 
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Embora as turmas 600 e 601 referidas na carta de Marcão não fossem do 

noturno, trouxe-a por considerá-la bastante representativa do momento ao qual venho 

referindo-me e demonstra que tal movimento envolvia a escola como um todo, mesmo 

que de forma diferenciada. Nela percebo a preocupação em fazer da escola um espaço 

de participação política, em que eleger representantes de turma não se caracterize por 

simples atividade burocrática, visto que eles compõem quorum para Conselhos de 

Classe, de acordo com o Regimento das Escolas Municipais de Angra dos Reis. Há a 

preocupação com a criação de um espaço em que o aluno não é visto como objeto que 

recebe a ação do professor, mas um sujeito que com ele pensa a realidade em que vive 

e ao nela intervir, faz opções, sonha, deseja, age. 

Uma preocupação constante em nossos debates e ações tem sido a politicidade 

da prática educativa à qual Paulo Freire insistentemente referia-se em seus trabalhos. 

Não estamos no mundo, com o mundo e com os outros de forma neutra (FREIRE, 

2002) e acreditar nisso leva-nos a assumir compromissos com esse mundo, com nossa 

ação nesse mundo e, consequentemente, com o nosso fazer pedagógico. A 

compreensão de que não existe neutralidade traz uma conseqüência, a meu ver, 

inevitável à prática educativa: o questionamento das relações de poder existentes na 

escola e nos diferentes grupos sociais, entendendo o poder como "qualquer relação 

social regulada por uma troca desigual" (BOAVENTURA SANTOS, 2002b, p. 266) 

que tem caráter intrinsecamente distributivo e é exercido em constelações de poder que 

se reforçam ou se neutralizam entre si (Ibid., p.267). 

Compreendendo as constelações de poder como cadeias, seqüências de relações 

de poder em que há convergência entre diversos elos da cadeia da desigualdade, como 

raça, sexo, classe, idade, entre outros, Boaventura Santos destaca que quase sempre 

essa situação é organizada e enquadrada discursivamente pelo elo mais próximo, que 

pode não ser o elo mais desigual. Essa característica nos levaria, em muitas situações, a 

aceitarmos como igual uma troca baseada na desigualdade. 

Possuindo uma natureza distributiva, o exercício do poder fixa ou abre 

fronteiras, ou seja, possui característica inibidoras e permissoras, numa mistura 

assimétrica que permite múltiplas situações e contextos em que o exercício capacitante 

é combinado com o exercício inibidor. 

Deste modo, caberia então à escola o papel de articular diferentes relações 
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emancipatórias, por meio do exercício simultâneo e convergente do poder no modo 

permissor, de maneira que cada vez mais ocorram relações iguais. Por esta razão, 

acredito que a escola deve se organizar por meio de constelações de práticas e relações 

emancipatória. A elaboração de um princípio geral de igualdade deve possibilitar a 

capacitação por meio da igualdade através da diferença, tendo-se em mente que 

distribuição e capacitação constituem-se como duas faces da emancipação. �Todo 

mundo tem direito à igualdade quando a diferença discrimina e todo mundo tem direito 

à diferença quando a igualdade descaracteriza�. (BOAVENTURA SANTOS, 1999, p. 

62 APUD OLIVEIRA, 2005, p. 33). Por isso é tão importante o desenvolvimento de 

práticas de discussões e reflexão coletivas, onde as relações mantidas na escola estejam 

sempre em pauta, questionando-se a coerência entre elas e o que declaramos enquanto 

intenção. 

Mesmo sem data, pelo caderno em que a encontrei e pelo tempo que tem da 

saída desse professor, imagino que a carta tenha sido escrita entre 1999 e 2000. A 

questão da participação está sempre em pauta em nossas discussões, embora eu 

considere que ainda tutelamos demais as iniciativas dos alunos. Nossas discussões 

sobre a participação ainda esbarram em relações de poder muito marcadas pela 

centralização. Exemplo disso, a meu ver, é o fato de o Grêmio Estudantil não existir até 

hoje, embora tenha havido alguns movimentos para criá-lo, em diferentes momentos. 

Num deles chegou-se a criar um estatuto que ninguém sabia onde encontrar quando 

cheguei à escola. Por outro lado torna-se mais fácil aceitar outros mecanismos de 

participação nos quais entende-se que a autonomia dos alunos pode ser melhor 

controlada. É por meio dessa abertura que buscamos atuar e construir um caminho, que 

ainda se mostra incerto para nós, mas que desejamos trilhar. 

Na discussão em que o grupo de professores definiam objetivos para os 

princípios da ação pedagógica da escola, encontrei um registro significativo, que inclui 

algo que me parece ter sido fala de algum professor ou professora presente:  

Que autonomia é essa? Da escola? Do aluno? �É preciso ter cuidado com a 

autonomia do aluno, ele tem que ter limites�. �A autonomia que devemos ter está 

voltada para o aluno que queremos formar, ele deve ser autônomo�. �Não 

podemos ter medo de formar pessoas autônomas e isso não quer dizer lidar com 

alunos libertinos. Estaremos trabalhando outros princípios que garantem a 

formação ética do aluno�. 
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Curiosamente nos registros em que percebi a discussão desses princípios só 

eram mencionados professores. Num outro registro encontro como objetivo de uma 

reunião entre pais, alunos e professores a apresentação dos princípios definidos pela 

escola. A fala registrada num dos encontros que questiona o grau de autonomia dos 

alunos me parece bem representativa desse fato, e me faz pensar a respeito de como 

vimos organizando nosso trabalho.  

A autonomia do aluno é vista, ainda hoje, por alguns professores, como ameaça. 

Negamos a eles a mesma autonomia que exigimos de outras esferas de poder. Mesmo 

querendo trazer a fala dos alunos e da comunidade para nosso planejamento 

pedagógico, essas falas sempre passam por nosso filtro. Somos sempre nós que 

selecionamos o que é ou não relevante. Sinceramente não tenho nenhuma fórmula 

sobre como poderia ser diferente, mas me parece necessário, enquanto busca de 

coerência com a intenção de incluir essa fala, problematizar a forma como vimos 

fazendo essa tentativa. E essa problematização a meu ver deve estar nos diferentes 

momentos em que nos seja possível notar um exercício de autoridade baseado na 

imposição e não na negociação, concordando com Boaventura Santos (2002b, p. 334) 

que devemos caminhar em direção ao exercício da autoridade partilhada.  

Recordo-me de um dos nossos Conselhos de Classe onde alguns professores 

questionavam o fato de outros colegas comentarem, antes do Conselho, a avaliação que 

dariam às turmas. Argumentaram que isso levava os alunos a questionarem os 

conceitos55 que esses professores davam as turmas e que isso fazia com que perdessem 

tempo com explicações a respeito de sua decisão para os alunos. Sugeriam que todos 

�liberassem� os conceitos apenas no Conselho. Contrapondo-se a esse argumento, um 

dos professores contou como fazia: conversava com a turma explicando os motivos que 

o levavam a atribuir um determinado conceito e com eles negociava a situação antes da 

ocorrência do Conselho. Assim, as situações eram resolvidas em sala de aula, sem que 

ocorressem surpresas durante o Conselho. A discussão a partir dessas colocações deu-

                                                
55 De acordo com o Regimento das Escolas Municipais, a avaliação é representada por meio dos conceitos 

�S� (objetivos alcançados satisfatoriamente), �P� (objetivos parcialmente alcançados) e �N� (objetivos não 

alcançados). Esses conceitos são atribuídos ao desempenho dos alunos, da turma e da escola, por alunos (CA) 

e professores (CP), embora cotidianamente apenas façamos referência ao conceito atribuído pelos 

professores. Os conceitos atribuídos pelos alunos acabam, quase sempre, aparecendo e desaparecendo 

durante o Conselho de Classe. 
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se no sentido de refletir sobre qual seria a postura mais coerente com nossos princípios 

de autonomia e criticidade, com nossas declarações apontadas no PPP, de desenvolver 

um aluno crítico e participativo, com condições de intervir de forma mais consciente na 

sociedade. A nossa posição, enquanto professor não deve inquestionável. Precisamos 

compreendermo-nos em negociação permanente com os alunos, sem contudo, como 

alerta Paulo Freire (2002, p. 78), esquecermos que nessa relação temos o compromisso 

profissional e ético de organizar ações que potencializem a tomada de consciência 

pelos alunos e por nós mesmos. 

Como professora do noturno testemunhei a preocupação de Patrícia com a 

reflexão permanente sobre sua prática e de todo grupo, em direção a uma escola mais 

participativa e solidária. Havia encontros regulares com os representantes onde se 

discutia o tipo de escola que mais atenderiam às suas necessidades. Essa é hoje também 

uma preocupação minha como orientadora. Cheguei inclusive, em diferentes 

momentos, a convidar pessoas que atuam ou atuaram em movimento estudantil para 

conversar com nossos alunos. Um desses convidados era ex-aluno da escola que pela 

sua atuação no movimento estudantil no município, foi eleito representante de Angra 

dos Reis no Parlamento Juvenil, uma iniciativa da Assembléia Legislativa do Estado do 

Rio de Janeiro que buscava aproximar os jovens das questões políticas estaduais. Ele, 

inclusive, em 2006 chegou a levar alguns de seus colegas que lá atuavam. Mas ações 

como essas, que conferem poder aos alunos, ainda são ameaçadoras. Poucos não foram 

os que interpelaram-me com questões do tipo: �Você vai levantar de novo essa história 

de grêmio? Isso não dá certo...� ou �Esse negócio de grêmio não é bom para a escola 

porque os alunos criam muitos problemas...� �Essa história de grêmio não dá em nada, 

a escola já teve e os alunos não se interessavam...�. 

Encontrando ainda resistências a uma iniciativa que institucionalize o poder dos 

alunos na escola, eu e alguns professores vimos buscando ações que potencializem a 

tomada de posição por parte deles e a sua organização, de forma que possam buscar a 

criação do grêmio como alternativa de representação. Não acreditamos que criar o 

grêmio sem que os próprios alunos o vejam como alternativa de representação traga o 

resultado que esperamos. As resistências são muitas e eles precisam acreditar em sua 

importância, caso contrário a desintegração que já ocorreu anteriormente pode tornar a 

acontecer. Estamos sempre trazendo o debate e incentivando sua organização. Em 
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2002, quando estive como Auxiliar de Direção, achei que a Comissão de Pais e 

Alunos56 que criamos poderia ser o embrião de criação desse grêmio, mas ela não foi 

adiante, embora tenha sido responsável por grande mobilização na escola, trazendo um 

grande número de responsáveis aos debates que propunha.  

Nos cadernos encontrei registros preciosos que me fizeram sentir saudade de um 

período que não vivi. Durante muito tempo não conseguia compreender bem que 

sentimento de saudade do não vivido era aquele. Aliás, nem sei se hoje compreendo, 

mas já sou capaz de arriscar uma possibilidade de compreensão: aqueles registros me 

falavam de uma cumplicidade construída principalmente na disponibilidade para o 

diálogo e na convergência entre concepções e linhas de ação da Cacique e da Secretaria 

de Educação. Neste sentido, considero que o informativo abaixo é bastante 

representativo dessa minha idéia. Ele dava orientações para um dos encontros com os 

alunos representantes da escola, com caráter de preparação para o III Encontro de EJA 

do município, ocorrido em 2000. Pelos registros tenho a impressão de que não se 

tratava de um simples cumprimento de exigência da Secretaria, mas de uma proposta 

realmente levada a sério pela escola. Participei deste Encontro já como uma das 

coordenadoras do Projeto MOVA-Angra. 

                                                
56 Iniciamos aquele ano com inúmeros problemas referentes à falta de material e funcionários. Os alunos 

sentiam isso, tanto no diurno quanto no noturno. Tantas foram as reclamações que sugeri uma reunião em 

que alunos do diurno e do noturno pudessem discutir o problema e encaminhar uma forma de enfrentamento. 
Daí surgiu a idéia de uma representação ir ao Gabinete da Secretária de Educação levar a nossa 
reivindicação. A esse grupo demos o nome de Comissão de Pais e Alunos. Alguns de nossos alunos do 

noturno que a compunham eram também pais de alunos do diurno e trouxeram outros pais à essa 

participação.  
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A meu ver, a identificação da Cacique com as propostas da Secretaria foi, aos 

poucos, deixando de acontecer e um sentimento de rivalidade velada durante algum tempo 

foi se fortalecendo. Ao falar dessa rivalidade velada não quero dizer que todo o grupo a 

sentisse ou que toda a Secretaria assim se portasse. Um olhar atento percebe cumplicidade 

em diversas situações que nos permitiram a continuidade do trabalho na escola. Uma 

cumplicidade que percebo refere-se à prioridade do concurso de 2004 em lotar os novos 

professores nas escolas mais distantes. Graças a essa iniciativa da Secretaria, hoje o 

problema da rotatividade de profissionais do Regular Noturno reduziu consideravelmente, 

embora na Rede como um todo, e na própria Cacique, que tem mais de 50% de seus 

profissionais contratados e não efetivos, ainda seja um problema grave. Mas a relação da 

escola com a Secretaria modificou-se e tornou-se mais burocrática, mais hierárquica. Uma 

relação que, em minha avaliação se construía por meio do que Boaventura Santos (2002b) 

define como autoridade partilhada voltou a priorizar a concentração de poder no diretor. E 

isso não se trata de um encaminhamento isolado da Secretaria de Educação, mas de uma 

postura de Governo. As instâncias de debate foram substituídas por encontros de informes 

ou de simples consulta. Isso D. Edvirges também comenta em sua entrevista, ao referir-se 

aos encontros da população com os representantes do Governo.  

Percebo nas ações que vão sendo desenvolvidas no âmbito municipal uma grande 

preocupação em realizar �coisas� sem uma reflexão acerca da forma com essas �coisas� 

são realizadas. Muitas vezes o argumento é: �não dá para abrir muito a discussão porque 

levaríamos o dobro do tempo�. O tempo é sempre a prioridade, em detrimento da 

consideração de que um processo de discussão que envolva todos os interessados é 

também uma prática de educação mútua, que nos encaminha para uma sociedade mais 

solidária e participativa, responsável consequentemente por seus rumos. Tais práticas 

reforçam a exterioridade do trato da coisa pública, de tal forma que cada vez mais as 

pessoas sentem-se menos responsáveis com ela: �isso não é problema do prefeito, não 

meu�, �ah, esse dinheiro é da prefeitura, não é meu mesmo...� A prática de pensar a prática 

(FREIRE, 1999), que Boaventura Santos (2002a e 2002b) tanto enfatiza como necessária 

ao paradigma de um conhecimento prudente para uma vida decente enfraqueceu-se. A esse 

respeito considero significativas as falas de Alexandre e Márcio. 
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Eu acho que no ano passado a secretaria até tentou estreitar relações com as 

escolas, mas eu particularmente acho que a secretaria tem uma postura um pouco 
que autoritária. Por exemplo, aquelas reuniões todas lá no centro, ano passado, 

do noturno, eu me negava... durante muitas vezes eu me neguei a ir... Por que é 

que eu tenho que ir pro centro, entendeu? Porque eles não podem vir com mais 

freqüência aqui? E também tem coisas que são ditas ali que a gente já ta careca 

de ouvir... pelo fato de a gente já ter 13 anos... Eu até reconheço que eles tenham 

que ta dizendo isso... tem muita gente nova e os novatos não conhecem a rede... 

Mas isso acaba cansando a gente e eu acho que a postura da Secretaria de 
Educação, eu particularmente acho uma postura assim meio autoritária, meio 

arrogante, apesar do discurso contrario, entendeu? Do discurso do diálogo, da 
autonomia... Mas eu não percebo isso não, sabe? Enquanto discurso eles têm o 

discurso da autonomia, mas na realidade a prática é a prática do direcionamento 

e isso me irrita um pouco. (Alexandre) 
 
Represálias podem estar acontecendo, né? Colegas que podem se manifestar, 
podem se colocar, e não conseguirem uma hora extra, que é fundamental pra 
você vir de outro local pra trabalhar em angra, com a despesa que você tem pra 
poder ficar aqui. Então, tudo isso... tudo isso... tudo isso... Com estratégia de 

cooptação, que foi uma coisa bastante nítida que a nova gestão fez, de cooptar as 

pessoas. Cooptar, dar um "carguinho"... uma coordenação, e tal... E com uma 
discussão teórica que fundamenta em grande parte a prática, uma discussão 

teórica que eu acredito conservadora, com uma prática fundamentada não só 

nessa teoria, mas em práticas seculares no Brasil de patriarcalismo, de 
fisiologismo, do você sabe com quem está falando?... Que mina o trabalho das 
escolas, que desanima, que dificulta. (Márcio) 

 

As falas dos dois professores evidenciam as tensões existentes na escola, 

Quando as práticas em andamento deixam de questionar as relações de poder que as 

fundamentam, abre-se espaço para sentimentos como esses. O que quero dizer é que as 

tensões sempre existiram e a mudança fundamental que observo, a partir da Cacique, 

está na compreensão de que as práticas podem comportar neutralidade. Em todas as 

esferas ou constelações de poder elas precisam ser trazidas ao debate, para que ao 

serem compreendidas possam ser transformadas. Não acho que exista simplesmente 

uma intenção perversa de destruir o que havia antes, embora seja uma prática bastante 

comum entre partidos políticos. Nesse jogo entrelaçam-se vaidade, concepções 

autoritárias e centralizadoras do poder, uma tradição histórica de fazer política no 

Brasil, baseada em troca de favores, clientelismo, a negação daqueles que se colocam 

em oposição como forma de fortalecimento do status e, no caso da educação, uma 

dificuldade de compreensão do processo que não era só do Governo que entrou, mas 

também daqueles que o viveram no Governo anterior, e que foi agravada pelas 

condições do conjunto. Trata-se do entrelaçamento de valores sociais que precisam ser 

objetivados e colocados em debate, se pretendemos construir espaços de relações 

emancipatórias, como propõe Boaventura Santos. Seguindo o que Paulo Freire (1987) 
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há muito nos ensinava, precisamos nos libertar e educar em comunhão.  

Voltando ao informativo: na segunda folha, que não considerei necessário trazer 

para este trabalho, há uma distribuição de professores por turma, responsáveis pela 

organização e encaminhamento dos debates. Também encontrei registros do encontro 

que a orientação pedagógica fez com os representantes de turma, apresentando a 

proposta e levantando o debate que também aconteceria em sala de aula. Cada escola 

escolheria alguns alunos que representariam seu corpo discente no Encontro. Foi neste 

encontro que conheci Amaro, que veio a ser meu aluno no ano seguinte. 

Como este informativo refere-se à preparação para o III Encontro de Educação 

de Jovens e Adultos do município, ocorrido durante a II Mostra Pedagógica no mesmo 

período em que eu estava como coordenadora do MOVA, fui buscar em minhas 

anotações alguma referência a esse momento. Encontrei o registro da reunião em que 

organizamos, enquanto Comissão do Regular Noturno/MOVA, os temas e o roteiro 

para debates nas escolas. Inicialmente propunha-se que o primeiro tema fosse 

�Juventude e a escola noturno�, mas na discussão entendemos que seria preciso 

reformular, visto que as turmas do MOVA, por exemplo, nem sempre funcionavam em 

escolas. Muitas, àquela época, funcionavam em espaços cedidos pelas associações de 

moradores. Desta forma, o tema passou a ser �Juventude e o Ensino Noturno�. 

Encontrei ainda nessas anotações, a orientação de que o eixo �Gestão Democrática� 

perpassaria todos os GT´s, que contariam com Paulo Carrano e Domingos Nobre na 

Plenária. Uma das palestras era �Gestão Democrática e Cidadania na EJA�. 

Como uma das coordenadoras do projeto MOVA, eu compunha esta Comissão e 

participava regularmente de seus encontros. Uma das grandes questões que 

apresentávamos referia-se ao fato de nossos alunos, em boa parte, não se sentirem a 

vontade quando ingressavam no Ensino Regular Noturno. Havia, inclusive, quem nos 

procurasse querendo retornar. Entendíamos, enquanto Comissão do Regular 

Noturno/MOVA, que a concepção de um currículo baseado na problematização de 

questões da realidade em que as turmas do MOVA se inseriam era a diferença 

fundamental entre as duas práticas.  Provavelmente por ser o MOVA pautado num 

ensino informal, em que não havia provas ou exames, e na construção permanente de 

um fazer pedagógico que auxiliasse o aluno a avançar no seu processo ensino-

aprendizagem, esses alunos sentiam grande dificuldade em se adaptar aos rigores do 



 

 

105 

ensino regular, cujo currículo pré-definido dificilmente se colocava em diálogo com 

sua realidade. 

O ano de minha chegada à Cacique coincidiu com o ano da saída de Patrícia, 

que alegava estar decepcionada com os rumos das discussões encaminhadas pelos 

novos integrantes da Secretaria. Entrei em fevereiro, como professora da 3ª série do 

noturno, e ela saiu em dezembro de 2001. Conseguindo uma permuta com professora 

do Estado, ela está desde 2002 lecionando Filosofia e Sociologia para turmas do Ensino 

Médio e diz-se muito satisfeita com os resultados que vem obtendo, principalmente por 

conseguir, na relação com seus alunos, pôr em prática as idéias em que acredita. Na 

época em que saiu contava com uma grande parceira na orientação pedagógica, a 

Rosinha, com quem compartilhava suas preocupações. Rosinha também era muito 

respeitada pelo grupo por sua postura sempre aberta ao debate e à reflexão, mas 

precisou sair devido ao término do seu contrato. Hoje é efetiva e atua na Escola 

Municipal para Deficientes Visuais. Quando cheguei identifiquei-me prontamente com 

elas, que foram referências para mim no desenvolvimento do trabalho como 

orientadora e na própria atuação em sala de aula. A postura dialógica que buscavam 

sempre inspirava-me em minha busca. Aliás, o grupo como um todo foi bastante 

receptivo. Elas compartilhavam com todos as decisões a serem tomadas, suas dúvidas e 

angústias.  

Logo depois de minha chegada, veio também Sílvia, que conheci no grupo de 

orientadora embora tivéssemos cursado a mesma faculdade (quando eu saía, ela 

entrava). Como eu, ela também atuava como orientadora no diurno e nossos primeiros 

contatos deram-se justamente no grupo de orientação. Além disso, tínhamos em 

comum uma amiga, com quem eu trabalhava na outra escola. Essa proximidade 

rendeu-nos uma passagem, embora breve, pelo SEPE-RJ em Angra. Na escola 

desenvolvemos uma grande parceria, sendo ela uma das grandes articuladoras da minha 

indicação pelo grupo do noturno à função de Auxiliar de Direção, em substituição à 

Patrícia.  

Em uma de nossas conversas, Patrícia comentou que, de início, apenas 

controlava os professores, no que diz respeito a horários, e dava informes. À medida 

que passou a integrar aquele espaço, conquistando a confiança e intimidade com o 

grupo, e amadurecendo suas próprias questões e observações, começou a propor 
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encontros regulares. Como parte do grupo, ela passou a conhecer e compartilhar de 

suas preocupações, dificuldades e interesses, o que permitiu-lhe articular propostas 

mais coerentes com essa realidade, sendo reconhecida pelos professores como legítima 

parceira. 

Inicialmente começou a organizar pequenas reuniões às terças e quintas-feiras, 

envolvendo os poucos professores que tinham disponibilidade. Professores mais 

antigos, como Márcio e Alexandre, apontam que ela representou um importante elo nas 

discussões que a Secretaria Municipal de Educação estabelecia em relação aos seus 

princípios, levando as dificuldades e anseios do Regular Noturno da Cacique a esses 

espaços de debate e trazendo para a escola as reflexões e propostas discutidas no 

âmbito da Secretaria de Educação. 

Durante a organização de um pôster que eu e Márcio apresentamos no Fórum 

Mundial de Educação de São Paulo, em 2004, nos reunimos, eu, ele e Patrícia, para, 

mais uma vez, discutirmos e rememorarmos o trabalho da escola até que aquele 

momento. Tínhamos a intenção de resgatar uma trajetória que julgávamos interrompida 

quando, em 2002, a Secretaria oficialmente deu por encerrado o projeto do Regular 

Noturno ao qual a escola havia aderido em 2000. Como escrevi no segundo capítulo, o 

encerramento deu-se com a retomada da grade anterior, em que as disciplinas não mais 

tinham tempos equivalentes e com o encerramento da discussão e da experiência com 

os Ciclos, iniciada pela Nova Perequê e Coronel João Pedro, e que também estávamos 

propícios a compor. Entendíamos naquele momento que era preciso reafirmar os 

aspectos positivos de nossa trajetória e de nossos valores. Essa iniciativa refletiu-se nas 

coordenações do Regular Noturno com a discussão do texto do projeto do noturno da 

escola (Anexo 6.9), revisado em 2001.  

O projeto original foi escrito coletivamente em 2000, (Anexo 6.8), mas no ano 

seguinte sentimos necessidade de ampliar algumas passagens e incluir as discussões e 

encaminhamentos apontados no texto do projeto do Regular Noturno da Rede, como 

forma de reafirmarmos seus princípios e diretrizes. Lembro-me que para isso nos 

reunimos na escola durante um feriado. Uma grande preocupação naquele momento era 

buscar argumentação legal que nos possibilitasse continuar com o projeto, visto que a 

nova administração da Secretaria de Educação intencionava interrompê-lo, sob o 



 

 

107 

argumento de ilegalidade, como já apontei no segundo capítulo. Nos dividimos de 

forma que cada um ou dois reestruturassem uma das partes do texto. Eu e Patrícia 

fomos responsáveis pela escrita dessa argumentação legal, em que insistíamos na 

autonomia da escola, garantida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 

9394/96), para organização do Projeto Político-Pedagógico (PPP). Para nós, se 

enquanto projeto da Rede o trabalho seria interrompido, enquanto PPP da escola 

queríamos ter garantido o direito de continuar a trabalhar com ele.  

Uma de nossas principais discordâncias em relação aos novos encaminhamentos 

da Secretaria residia em sua compreensão de que todas as escolas, por pertencerem a 

mesma Rede, deveriam trabalhar da mesma forma. Tínhamos chegado a uma forma de 

organização do noturno da Rede em que as escolas organizavam seus projetos de 

maneira diferenciada, sendo possível que algumas aderissem ao Projeto da Rede para o 

Regular Noturno e outras não. A Cacique, por exemplo, aderiu ao projeto em 2000 sem 

contudo assumir a proposta da organização da temporalidade por ciclos, já em 

funcionamento outras duas escolas que integravam o Projeto. A decisão deu-se em 

função do corpo docente ainda não se sentir em condições de desenvolver a proposta. O 

acordo era o de participar dos debates na Comissão do RN/MOVA durante o ano de 

2000, quando se estaria avaliando e estruturando melhor a proposta, para então pensar a 

sua adesão a partir de 2001.  

Em nossa visão, os problemas burocráticos enfrentados pela diversidade de 

propostas deveriam ser solucionados de maneira que se garantisse a continuidade dessa 

política. Edna Coelho, que fora coordenadora do Regular Noturno da Rede até o ano de 

2000 e teve importante papel no processo de elaboração e implantação do projeto, fazia 

parte desse grupo. À ela, que naquele momento lecionava Educação Física no noturno 

da Cacique, coube a responsabilidade de organizar a parte do texto na qual 

reafirmávamos o nosso compromisso com o conteúdo do projeto da Rede. Ao final dos 

trabalhos era realizada uma leitura do material por todo o grupo, que aprovava o texto 

e/ou sugeria alterações.  

As impressões acerca do referido texto, apontadas na discussão do grupo de 

2004, foram bem diversas. Os professores, então recém-chegados em sua grande 

maioria, dividiam-se entre os que achavam tudo aquilo interessante, mas idealizado 
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demais, os que achavam interessante e passível de ser perseguido na prática e os que 

consideravam o conteúdo do projeto totalmente fora da nossa realidade. Mas em 

relação a um ponto aparentemente havia a concordância de todos: devíamos priorizar a 

troca de experiências e o planejamento coletivo de algumas ações. Foi nesse ano que 

iniciamos a prática de organizarmo-nos por grupos de trabalho57, formados por 

professores de uma mesma série/turma, de forma que estes professores pudessem falar 

sobre o que estão fazendo com as turmas que possuem em comum, suas dificuldades e 

propostas de trabalho. Infelizmente ainda nos percebemos em vários momentos presos 

à busca de definições e discussões gerais, acerca de princípios e fundamentos teóricos, 

desviando-nos do planejamento coletivo.  

Como vários professores que participaram daquele momento continuam ainda 

na escola e buscam em seu fazer a assunção dos compromissos definidos 

coletivamente, já é possível percebermos algumas articulações em torno de ações 

propostas coletivamente desde 2005, embora o registro escrito ainda seja difícil. 

Percebo ainda uma resistência à escrita desse fazer, talvez porque em nossa sociedade 

ela tenha adquirido um valor burocrático e não de instrumento para reflexão. Na escola 

o ato de escrever por parte do professor figura, em geral, como ato por meio do qual ele 

se vê controlado, dirigido. A escrita vem figurando como instrumento por meio do qual 

a estrutura procura inscrever-lhe suas formas, suas leis, para controlá-lo; um meio de 

�lhe fazer a pele� (CERTEAU, 1994, p. 231). 

As coisas que entram na página são sinais de uma �passividade� do sujeito em 
face de uma tradição; aquelas que saem dela são as marcas do seu poder de 

fabricar objetos. No final das contas, a empresa escriturística transforma ou 

conserva dentro de si aquilo que recebe do seu meio circunstancial e cria dentro 
de si os instrumentos de uma apropriação do espaço exterior. [...] 
Hoje, por uma inversão que indica a ultrapassagem de um limiar nesse 

desenvolvimento, o sistema escriturístico anda automovelmente; ele se torna 

auto-móvel e tecnocrático; muda os sujeitos que tinham seu domínio em 

executores da máquina de escrever que os comanda e utiliza. Sociedade 

informática. 
 
 

Como forma de resistência a essa tentativa de comandá-los, vários professores 

argumentam que escrever o que fazem é apenas um ato burocrático e inútil, �uma 

                                                
57 Em geral temos três grupos de trabalho, organizados por séries: 1 � Anos Iniciais; 2 � 6º e 7º Anos; e 3 � 8º 

e 9º Anos. Em 2006, devido ao aumento do número de turmas, foi necessário organizar quatro grupos. Neste 

caso, os Anos Finais dividiam-se não por séries, mas por turmas. 
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escrita que ninguém lê�, porque nada fala. Complementam o argumento defendendo 

que o mais importante é que desenvolvem em sala de aula. Sem dúvida, concordo com 

a importância dessas ações e penso que o ato de escrever só faz sentido porque elas 

existem, mas venho insistindo no registro como instrumento de auxilio à reflexão sobre 

esse fazer.  

A relação com a prática escriturística, que nos últimos três séculos definiu o 

aprendizado da escrita como iniciação por excelência em nossa sociedade capitalista e 

conquistadora, leva Certeau a propor uma teoria do relato, onde o relato seja 

compreendido como �texto articulado em cima do real e falando em seu nome, isto é, 

uma lei historiada e historicizada (Ibid., 241). Nesse processo, a passagem pelo outro, a 

chegada do outro, torna-se recurso necessário; a oralidade figura indefinidamente 

enquanto exterioridade sem a qual a escritura não funciona. �A voz faz escrever� (Ibid., 

255). 

O ato de escrever apresenta, por assim dizer, duas faces: a de inscrição de leis 

no corpo (Ibid., 230) e a de potencializadora da reconstrução do significado da 

profissão docente, um �alimento de práticas de assunção� (PEREZ, 2003, p. 111). 

Minha preocupação com a escrita na escola tem a ver com essa intenção de 

alimentar práticas de assunção. A idéia de trazer a tona narrativas autobiográficas 

(Ibid., 115), ainda que anteriormente não tivesse contato com trabalhos como os de 

Perez e agisse um pouco guiada pela intuição, vem fazendo parte de minha prática 

desde que atuava em sala de aula, como professora. Preocupava-me em discutir com 

meus alunos questões referentes à sua origem, ao modo como viviam, seus sonhos... 

Penso que a tensão entre a função controladora esperada dos orientadores pedagógicos 

pela estrutura do sistema de ensino como a nossa, em muitas situações atropela a 

preocupação com a narrativa enquanto prática formadora; com o relato que permite-nos 

realizar uma escrita que nos fale e fale a outros sujeitos como nós, e deixa escapar uma 

preocupação com o registro enquanto ato de inscrição e controle, de regulação. 

Se acredito que minha atuação neste grupo passa pela formação continuada, por 

meio do estabelecimento de relações emancipatórias, meu desafio recai sobre tornar 

visível a possibilidade de reinvenção de si com os outros por meio de uma escrita que 

fale de nosso ser, sentir e fazer, do nosso estar no e com o mundo. Foi buscando 

assumir-me e dizer de mim, do meu modo de estar no e com o mundo, na e com a 
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escola, que iniciei esta dissertação com uma narrativa autobiográfica, por meio da qual 

reencontrava minha história e reatualizava minhas marcas (Op. cit., p. 114) ao mesmo 

tempo em que possibilitava a outros sujeitos como eu, perceberem em si algumas 

dessas marcas e com elas também reatualizarem-se. 

Hoje acredito que as inúmeras tentativas que fizemos na escola de resgate do 

projeto do Regular Noturno nos moldes em que fora implementado em 2000 não 

alcançaram o resultado que esperávamos porque não consideramos algo que Alves 

(2001) me ajudou a refletir: 

não há condições de se repetir experiências já que as condições locais, para 

desespero de nossas ditas autoridades federais, são poderosos articuladores e 

seus sujeitos são usuários, como nos lembra Certeau (1994), dentro do lugar 

marcado, apropriado e organizado pelo poder e por seus submetidos 
funcionários. 

 

Ingenuamente acreditávamos na experiência anterior como modelo a ser 

resgatado e queríamos fazer esse resgate, sem estarmos sensíveis às necessidades e 

práticas bastante diversas daqueles professores que tinham acabado de chegar e que 

ainda estávamos conhecendo, ao mesmo tempo em que eles também ainda conheciam-

se. Aos poucos fomos nos dando conta disso e essa consciência foi mudando nossa 

relação com o passado e com o presente, bem como a forma de tecermos um outro 

futuro.  

Embora a forma como cada um de nós tenha vivido essa experiência seja 

diferente, influenciando a forma como a percebemos e hoje a recordamos, percebi, ao 

longo das entrevistas e das conversas com outros colegas, um importante elemento na 

articulação entre Cacique e SME: aparentemente havia convergências de interesses e as 

propostas da Secretaria de alguma forma contribuíam para a reflexão dos professores 

acerca de suas preocupações. Disso resultaram experiências importantes que deixaram 

marcas em nosso fazer. Hoje não nos permitimos tomar decisões que interfiram na vida 

do grupo sem antes discutir o assunto coletivamente. É um exercício permanente que 

nos leva a embates freqüentes se percebemos que essa prática deixa de acontecer. 

Nosso desafio é, pois, estender esse exercício de forma mais efetiva aos alunos, pois 

ainda se faz timidamente. É possível perceber ainda que, dependendo do assunto em 

pauta, quando assumem de fato uma postura crítica em que exigem ser ouvidos e 
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considerados, são desencorajados por falas ou ações que não os reconhecem. Um 

exemplo diz respeito ao comentário de uma professora quando eu mostrei um trecho da 

entrevista de Ditinho, na intenção de problematizar a forma como organizamos nosso 

planejamento. Ele dizia: 

 
Nós estamos numa época que a ciência pra gente não vale muito a pena... essa 

ciência escrita, entendeu? Eu acho que você deve estudar ciência quando você 
estiver fazendo já, mexendo com química, mexendo com essas coisas, tudo 

bem... Mas eu acho que os professores tinham que mais se aprofundar nas 
ciências, mas falar do corpo humano, falar do que acontece... Eu exigia muito o 
que acontece... Passar filmes...  Eu exigia muitas vezes que passasse os filmes...  
 
 

Dizendo que não se pode levar ao pé da letra o que os alunos querem, pois o 

professor estuda a fundo determinadas coisas e sabe o que é importante ensinar. O tom 

com que fez sua consideração sugeriu-me certa desvalorização da crítica feita por 

Ditinho, como se questionasse: quem é ele para afirmar isso? Considerando que ela 

tenha razão ao procurar reafirmar o saber que tem o professor, penso por outro lado que 

não podemos ignorar o saber que tem o aluno e que nosso saber precisa negociar com o 

saber que eles têm, não perdendo de vista a sua condição de inacabamento. O que 

Ditinho cobra é um conteúdo escolar que esteja relacionado com a sua vida, que o 

ajude a compreender-se no mundo e com o mundo. E isso deve ser sim a nossa busca. 

Considerações como a que essa professora fez são mais comuns do que gostaríamos de 

admitir e revelam o teor de preconceito com o qual ainda nos referimos ao saber de 

nossos alunos. Ainda nos consideramos doadores de saberes e isso prejudica nossa ação 

pedagógica, pois traz implícita a compreensão de que não precisamos aprender com 

eles, mas ensiná-los. Remete a ações que negam nossa característica de educadores-

educandos e a dos alunos de educandos-educadores (FREIRE, 1987). 

A carta de Marcão para Patrícia revela uma forte preocupação com a 

participação e o desenvolvimento dos alunos como parceiros na construção das ações 

pedagógicas. Em vários momentos percebi nos registros a preocupação de envolver 

pais, alunos, professores e comunidade em geral nos debates. Penso que o sentimento 

de saudade do que não vivi, ao qual referi-me anteriormente, advindo de uma aparente 

convergência entre interesses dos professores da Cacique e da Secretaria de Educação, 

contribuía para que as propostas da Secretaria alimentassem os desejos da escola. Não 

posso afirmar que o mesmo acontecia com todas as escolas, ou mesmo com todos os 
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professores da Cacique. Pelo contrário, é bem provável que pela não identificação com 

essas idéias, muitos se sentissem atropelados, como o próprio Alexandre comentou na 

entrevista. Nosso desafio consiste em estabelecer, na escola e com a Secretaria, canais 

de diálogo, em que possamos negociar interesses e possibilidades de ação, construindo 

relações mais emancipatórias que contribuam para evitar esses atropelos. Eis o 

comentário de Alexandre: 

 

Mas eu acho que o processo foi muito atropelado. Esse tipo de projeto, na minha 
opinião, é muito legal, mas a primeira coisa que tem que ter é parar com essas 

discussões muito teóricas. Eu acho que você tem que ir para prática. Como é que 

o professor fulano de tal vai trabalhar em conjunto com o sicrano? Que temas? 
Que abordagens vão ser feitas? Eu acho que além desse certo boicote de certos 

colegas... Eu acho que não era nem boicote, no fundo, no fundo, eles não sabiam 

trabalhar dessa maneira. Então eles até, aparentemente, aceitavam trabalhar, mas 

por não saber, por estar tão acostumados com o tradicional, dentro da sala de 

aula acabavam fazendo o tradicional. Mas eu acho que o que atrapalhou muito 
foi isso. A gente dialogava muito pouco sobre o que a gente fazia na prática, 

dentro da sala de aula. Havia muito pouca troca. Tanto que você vê pela 

Simoninha. A Simoninha só faltava chorar, porque ela queria trocar, queria 

trocar, e nunca a gente conseguia parar pra pensar o que a gente poderia estar 
fazendo junto. Então é complicado... 

A Simoninha, ou Simone, citada por Alexandre, é uma professora de Educação 

Artística que infelizmente não está mais conosco. Demonstrava imensa angústia pelo 

fato de levar, em vários momentos, seu material de trabalho para debater com o grupo e 

a dinâmica do encontro se desenvolver de maneira que essa troca, apontada como 

ponto de pauta no encontro anterior, não acontecesse. Cheguei a testemunhar essa 

angústia de Simone, pois o ano em que cheguei (2001) foi seu último na escola. 

Transferiu-se para a Nova Perequê que fica mais próxima de sua casa. Lembro de um 

desabafo que dizia mais ou menos o seguinte: �Estou cansada disso, fico como boba 

trazendo essas coisas e a gente nunca cumpre a pauta que combina; o trabalho que faz 

na sala de aula fica sempre para depois...�. 

No trecho citado, Alexandre enfatiza uma de suas falas recorrentes no grupo: a 

de que é preciso parar com essas discussões muito teóricas e voltar nossas 

preocupações para o que fazemos na sala de aula. Afirma que mesmo tendo-se a 

reflexão como preocupação constante, o grupo ainda dialogava e dialoga pouco sobre a 

prática. Devo dizer que esse é um direcionamento até certo ponto novo também em 

termos de ação do pedagogo na escola. Ao longo de nossa história, a função do 
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pedagogo foi vista como necessária ao controle dos professores. Ainda é esperado de 

nós que asseguremos a implementação das propostas encaminhadas pela Secretaria de 

Educação. Meu dilema permanente reside na negociação desse papel com o de sujeito 

que faz parte de um grupo que se percebe sujeito de seu fazer e deseja construí-lo 

permanentemente por meio da reflexão coletiva. Essas duas posições, em vários 

momentos, se chocam e lidar com isso tem sido bastante difícil. Tal tarefa pode torna-

se menos difícil quando as propostas da Secretaria surgem de um debate no qual nós, 

professores, somos encarados também como sujeitos. Márcio ajuda a entender um 

pouco a dinâmica da escola. 

Bom, o que acontece... Na hora que a gente ia montar o planejamento, a gente 
levantava os temas... e... no... Depois de ter sido feita a diagnose, a gente 
levantava os temas e ia começar a escolher as relações para montar o 

planejamento. Então, o que acontecia? Bom... professor... (risos) professor já 

escolhe ser professor... Os que escolhem ser professor têm um prazer pelo 
discurso muito grande; o prazer por estar se colocando é muito grande. Então 

havia uma fogueira de vaidades, sem dúvida nenhuma. Havia uma vontade de 
seu discurso prevalecer. Então muitas vezes, pra escolher uma relação, duas 

semanas eram levadas pra escolher uma relação. Depois que se escolhia a relação 

aí se começava a montar o planejamento e que temas seriam trabalhados. Porque 

você tinha um tema principal que era levantado por eles e depois a gente ia jogar 
a nossa visão, a visão das disciplinas. Ai a gente ia buscar no nosso conteúdo, na 

nossa disciplina, o que a gente ia trabalhar a partir daquelas relações de temas. 

Então esse momento era um momento de muita discussão, muita discussão... 
Muita... Então a parte de troca mesmo, de trazer: eu to fazendo isso, você tá 
fazendo aquilo, o que a gente pode fazer junto? Realmente ela ficava 
prejudicada, porque na hora da discussão demandava muito tempo, muito tempo. 

As vezes dava uma sensação de que a gente não estava conseguindo fazer as 

coisas, porque a gente não tava dando conta de fazer o que pretendia ser feito. 
Dava essa sensação sim. Mas havia sim trocas, havia experiência... O que eu me 

lembro mais das pessoas reclamarem... por exemplo, matemática reclamar de que 

fazia sempre a mesma experiência... O que era mesmo? Tinha uma experiência... 

que eles sempre faziam a mesma... Bom, não tô lembrando... E uma reclamação 

dos alunos de que havia repetição de temas. Às vezes a gente, na preocupação de 

estar fiel àquelas relações, para o aluno dava a sensação de que ele estava sempre 
falando da mesma coisa. (...) Mas eu acho q como todo trabalho experimental, 
que era um trabalho experimental, é muito difícil de ser feito... É muito difícil ser 

feito... 

Márcio refere-se a um processo no qual registrávamos respostas a questionários 

ou debates em sala de aula e transformávamos falas significativas em temas traçando as 

relações que percebíamos entre eles. Desta forma havia relações como lazer-educação-

trabalho para as quais traçávamos objetivos e ações a serem desenvolvidas em salas de 

aula. A grande frustração era a de não conseguirmos ter noção de como essas ações 

estavam sendo desenvolvidas, pois, lembrando do momento em que fiz parte desse 

contexto, ficávamos envolvidos em discussões gerais acerca da estruturação do noturno 
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enquanto Rede e não conseguíamos organizar nosso tempo de forma a debater o que 

fazíamos em sala. De certa forma o debate coletivo centrava-se no planejamento, mas 

não enfatizava o acompanhamento dos trabalhos e os momentos de avaliação acabavam 

sendo pontuais. Como bem afirma Márcio, é compreensível que apresentássemos 

equívocos como esses, mas precisávamos e ainda precisamos investir em formas de 

evitá-los. 

Essa preocupação tem me perseguido nos últimos anos. Minha atuação no grupo 

tem sido no sentido de problematizar freqüentemente minha postura e 

encaminhamentos, bem como os do próprio grupo. Isso ainda não fez com que 

Alexandre parasse de cobrar as trocas, nem sei se é possível que um dia consiga, mas 

sinto que há alguma cumplicidade entre mim e o grupo, mesmo que ela ainda esteja 

sendo tecida com outros. A cumplicidade baseia-se na confiança, que como afirma 

Freire (1987) é condição do diálogo. Segundo ele, a pronúncia do mundo é um ato de 

criação e recriação fundando no amor, que para os revolucionários testemunha um 

compromisso com a humanização e libertação dos homens. Essa pronúncia se 

estabelece por meio do diálogo. Para ele, o amor, fundado neste ato, é um ato de 

coragem, nunca de medo, pois revela um compromisso com os homens, e questiona: 

�Como posso dialogar, se alieno a ignorância, isto é, se a vejo sempre no outro, nunca 

em mim?� (p. 80). Maturana (2005, p. 25) também refere-se ao amor não como 

sentimento, mas como �emoção que constitui o operar em aceitação mútua e funda o 

social como sistema de convivência�.  

Em uma de nossas reuniões pedagógicas recentes, o encaminhamento dado era o 

de discutirmos o modo como trabalharíamos no ano que se iniciava. A pauta para o 

encontro tinha sido organizada com alguns professores do grupo, como sempre procuro 

fazer, embora nem sempre seja possível. A proposta baseava-se na observação que 

fazíamos de que alguns professores conseguiam organizar projetos com colegas 

enquanto outros pareciam meio alheios ao que discutíamos. Alguns, ainda, pareciam 

buscar um outro caminho possível. Para nós, era preciso colocarmos a questão em 

debate e coletivamente organizarmos qual seria a nossa proposta.  

Durante a reunião, os professores dividiram-se nos grupos de trabalho para 

debaterem suas propostas. Participei da discussão de um dos grupos, insistindo que 

precisávamos de uma diretriz comum a todo grupo, de princípios que norteassem nossa 
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prática. Algumas preocupações se evidenciavam. Um dos professores considerou que 

num momento de transição como o que passamos há que se reformular sim a educação, 

mas como? Como fazer diferente se nos formamos assim? Se a estrutura do sistema de 

ensino nos conduz a práticas que muitas vezes censuramos? Esta colocação lembrou-

me a reflexão de Boaventura Santos sobre o paradigma de um conhecimento prudente 

para uma vida decente, embora não me seja possível afirmar que ao fazer suas 

colocações o professor tivesse a mesma referência. Em todo caso, parecia-me claro que 

as respostas para o beco sem saída que sentimos estar esgotaram-se e precisamos 

buscar uma outra lógica de organização da prática pedagógica que nos possibilite 

encontrar alternativas viáveis.   

Várias possibilidades de encaminhamento surgiram. Uma delas propunha que 

cada professor compartilhasse com os outros o que está �dando em sala�
58 e, sempre 

que possível seria implantado um projeto. Para mim o problema em relação a essa 

proposta residia no �sempre que possível�, pois remetia-me à posição de uma critica 

reconfortante, mencionada por Boaventura Santos (2002b): os alunos não aprendem, a 

escola não consegue ensinar e nós fazemos o que é possível, não sendo culpa nossa a 

existência do problema. De fato, não é uma situação para a qual se devem buscar 

culpados, mas tendo em vista a construção de um fazer que crie outras realidades mais 

próximas da que desejamos, entendo que a postura a ser perseguida por nós converge 

para a de uma crítica de oposição defendida por Boaventura Santos (Ibid., p. 29).  

Ponderei, na ocasião, sobre minha preocupação com uma possível acomodação 

de nossa parte, que mesmo involuntária ainda seria acomodação. Ao mesmo tempo, 

insisti que precisávamos definir como princípio a busca de projetos que integrassem as 

disciplinas, até porque pelo pouco tempo de aula do noturno, as propostas precisam 

estar integradas, de modo a propiciar melhor aproveitamento do tempo. Um dos 

professores dizia que a Cacique precisaria ter �uma cara�. Outro apontou que a �cara 

do corpo docente� da Cacique, pelo que observa, parecia-lhe mais a de envolvimento 

com pequenos projetos interdisciplinares, organizados a partir da afinidade entre os 

professores, destacando que a organização da grade curricular em blocos de disciplinas 

                                                
58 Expressão ainda muito comum entre nós, professores, que demonstra o entendimento de uma relação de 

doação. Freire em seus trabalhos sempre criticou essa postura, enfatizando a idéia de nos educarmos e 

libertarmos em comunhão. A idéia de �dar a matéria� reforça ainda mais o caráter de passividade do aluno na 

relação. 
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tinha sido pensada com essa intenção.  

Durante o debate, os professores apontaram várias preocupações. No grupo já 

havia, naquele momento, quem tivesse optado por morar no Frade e a esse debate trazia 

as impressões, desejos e necessidades de quem ali reside: �quero poder tomar banho 

nessa praia e que os moradores daqui tenham orgulho do Frade�. Alexandre novamente 

traz sua preocupação: �o que falta em nossas reuniões é a troca. A gente troca muito 

pouco e eu não sei o que o colega está fazendo�. 

Mais uma vez avaliou-se que as reuniões não trazem o resultado esperado e que 

precisa cumprir seus objetivos. Ao mesmo tempo em que reconhecia a confiança e a 

importância da forma como acontecia aquele debate, invadia-me uma frustração muito 

grande, pois no ano anterior a preocupação com a centralidade da prática enquanto 

elemento constituidor do fazer pedagógico do noturno tinha sido o fio condutor da 

minha atuação, ou pelo menos pensava ter sido. Logo defendi-me: �Mas a idéia de 

montarmos os grupos de trabalho é para isso e todos nós temos de assumir esse 

compromisso. Se valorizar a troca é nosso princípio de trabalho, precisamos assumi-la 

e não fazermos como muitos colegas que no ano passado faltavam justamente aos 

encontros em que elas estavam planejadas, ou pediam para se retirar nessa hora�.  

Não preciso ressaltar o tom da autoridade com o qual proferi minha defesa, 

quando um colega interpelou-me: �pode ser que eles tivessem essa postura por não se 

identificarem com a proposta�.  Pequena pausa para reflexão. �E agora, José?" Fazia 

sentido o que ele dizia. Pensava sobre aquelas coisas, ao mesmo tempo em que ouvia as 

colocações de outros colegas. Tudo bem, pensava, mas como levar esses professores a 

compreenderem essas propostas e trabalharem a partir dela?  

Em meio às criticas sobre a postura da direção e orientação, que segundo alguns 

teria sido tolerante demais com professores que aparentemente não se comprometiam, e 

a defesa de que o noturno da Cacique precisava ter �uma cara�, pois cada um fazia uma 

coisa diferente, tive um insight: �Quem sabe �a cara da Cacique� não seja justamente 

essa diversidade de práticas? Uma multiplicidade na qual encontramos algumas 

convergências, uma delas é a preocupação com o aprendizado do aluno. Quem sabe 

nosso erro não esteja no fato de querermos dar uma forma única a praticas que são 

diferentes porque as pessoas são diferentes?�.  
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Ao mesmo tempo em que essa colocação parecia ter a concordância dos presentes 

na discussão, essa compreensão me fornecia uma pista em relação à questão anterior: como 

querer formatar a prática de professores, se defendo que os processos de formação são 

influenciados por diferentes redes de subjetividades e que esses processos repercutem-se 

de forma bastante singular e plural na prática de cada um de nós? Dava-me conta, naquele 

momento, de que a questão não era levar os outros professores a terem o mesmo 

entendimento que eu tinha, mas buscar entender o que eles entendiam; como trabalhavam; 

o que pensavam; e com eles também aprender. Nessa reflexão é Freire (2002, p. 78) quem 

mais uma vez me ajuda quando afirma que a ação revolucionária não incide sobre os 

homens, mas sobre a realidade que desejamos transformar, o que implica colocar em 

evidência não a prática �incorreta� do professor A ou B, mas como podemos juntos 

trabalhar para alcançar os objetivos que declaramos. 

Enquanto escrevo agora lembro do comentário de um colega em outra ocasião: 

�Essa é a melhor escola para se trabalhar porque ninguém fica te enchendo o saco, você 

pode fazer o seu trabalho com tranqüilidade�. Em relação a esse comentário, é curioso 

lembrar que a maior parte dos professores e demais funcionários que a ela chegam não têm 

vontade de sair. Quando saem, lembram de forma saudosa do tempo que lá estiveram. Essa 

referência já ouvi inclusive na Secretaria de Educação. Alguns brincam dizendo que �a 

Cacique é nossa cachaça�. Eu mesma cheguei há cinco anos, pensando em encontrar uma 

escola próxima quando atingisse o tempo para inscrever-me no processo de remoção. A 

possibilidade de trabalhar quase ao lado de casa já chegou por várias vezes, mas acabei 

desistindo do processo de remoção. Muitas pessoas, quando me perguntam em qual escola 

trabalho se surpreendem: �mas é tão longe! Coitada, não tem uma escola mais próxima 

para você?� De fato é longe, mas todas as vezes que penso em sair, motivada até mesmo 

pelo cansaço, penso nos laços que ali construí, no quanto o grupo me possibilita aprender e 

crescer como pessoa e profissional. Aí resolvo: ano que vem eu avalio novamente. 

Essa lembrança me remete a refletir sobre a questão da identificação e a liberdade 

de criação que percebo em vários professores da escola. Diante de todas as reflexões que o 

grupo vem me levando fazer, penso que talvez o caminho para a ação pedagógica seja 

justamente o respeito a essas diferenças e que o nosso desafio consiste em criar essa trilha. 

A experiência, assim, converge com o processo de formação permanente de maneira 

indissociável.  
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3.1.2. A formação como processo permanente  
 

Como disse anteriormente, a prática no Regular Noturno da Cacique vem se 

constituindo em importante espaço de nossa formação. Muito, ou tudo, o que disse na 

seção anterior poderia ter ser dito aqui. Porém, a proposta desta seção reside numa 

reflexão mais conceitual acerca do tema formação e representa apenas uma das formas 

possíveis de desenvolvê-la. Certamente ser-me-ia possível fazê-lo na seção anterior, 

por meio de uma outra linha de desenvolvimento que não me foi possível no momento.   

Compreendo a formação continuada de professores para além esfera da 

formação acadêmica, acontecendo em múltiplos espaçotempos. Portanto pensar que é 

possível transformar a prática de professores por meio de discursos, de comunicados 

(FREIRE, 1987), não produz os resultados esperados e tem sido um dos motivos do 

fracasso das políticas de formação continuada empreendidas pelas diferentes esferas de 

governo.  

Alves (2001) num artigo em que discute a experiência do Curso de Pedagogia 

da UFF em Angra dos Reis ressalta a necessidade de considerarmos a formação dos 

profissionais da educação de forma complexa, assumindo as redes de relações que 

estabelecem em variados contextos. Ainda segundo a autora, é preciso buscar 

compreender, analisar e criticar as relações e tensões estabelecidas nos diferentes 

contextos de formação, considerando as diferentes percepções possíveis a partir de cada 

uma delas.  

 
Em artigo publicado há mais de dez anos, indicava (Alves, 198659) indicava que 
para se estudar a formação de professores não bastava que nos dedicássemos a 

pensar e a analisar aquela que era chamada a esfera da formação acadêmica
60, ou 

seja, aquela realizada por cursos desenvolvidos especialmente para formar 
professores, a nível médio ou a nível superior. Era preciso que se buscasse 

compreender/analisar/criticar a intrincada rede de relações e tensões que se 

estabelece entre os vários contextos nos quais se realiza a formação dos 

profissionais da educação, que, além daquele já referido, o da formação 

acadêmica, podem assim ser nomeados: o da ação política do Estado; o da 

prática pedagógica cotidiana; o da prática política coletiva; o das pesquisas em 

educação. 
 

No artigo ela afirma ainda que o modelo de formação no qual se ignorava as 

práticas, vendo-as simplesmente como repetitivas, mecânicas e equivocadas, vem 

                                                
59 ALVES, Nilda. A formação do jovem professor para a educação básica. Cadernos CEDES. Campinas/S. 
Paulo: CEDES/Cortez, 1986. 
60 Nota da autora: Tenho dado preferência, atualmente, ao termo contexto de formação 
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sendo substituído por um outro modo de concebê-la, onde os conhecimentos 

produzidos na prática e pela prática são considerados necessários à ação profissional do 

professor. Por meio de processos de reconhecimento, análise e crítica, a centralidade da 

prática tem possibilitado um diálogo crescente entre a formação realizada no contexto 

acadêmico e a formação realizada em outros variados contextos de inserção do 

professor. 

Por tudo isso, a prática cotidiana vem me demonstrando cada vez mais que a 

minha atuação como pedagoga dá-se também no campo da formação continuada, tanto 

dos professores, como a minha própria. As reuniões de quarta-feira do Regular 

Noturno, correspondem a um espaçotempo reservado na estrutura do sistema de ensino 

para a reflexão sobre a prática pedagógica, elemento indispensável nesse processo de 

formação e que está relacionado com outro aspecto também apontado por Alves 

(2001): 

Por mais individualizante que seja o projeto de um curso, este não tem condições 

de interromper aquelas redes múltiplas nas quais os profissionais da educação se 

formam: os contatos entre os vários sujeitos, formadores e formandos, dos 

múltiplos espaçostempos de formação, dentro dos vários contextos a que nos 

referimos acima e entre estes. Tudo isto garante que a formação não será nunca, 

realmente, individual. 

 

À idéia de que a formação se dá em percursos individuais, Alves contrapõe-se 

afirmando que o processo de formação dá-se em trajetórias coletivas. Por isso faz-se 

tão importante considerarmos a multiplicidade de fazeres da escola, colocando-os em 

diálogo entre si e com as intenções declaradas pelos sujeitos desse fazer.  

Um outro aspecto importante considerarmos é enfatizado por Alexandre, em sua 

entrevista e, a meu ver, vai ao encontro da consideração feita por Alves. 

 
É... mas eu acho que nos outros governos havia um pouco mais de diálogo, 

entendeu? Até pelo fato daqueles congressos que tinham. Eu achava que tinha 
um pouco mais de transparência, de discussão. Não é que não tivesse uma 
postura também centralizadora e diretiva deles. Mas eu, pelo menos, achava que 
era um pouco mais democrático, entendeu? Agora eu não percebo muito isso. 

Apesar de que eu particularmente não sou um cara que fica muito por dentro do 
que a Secretaria quer ou deixa de estar querendo, entendeu? Porque eu penso 
algumas coisas sobre educação, que eu acredito e eu tento colocar aquilo em 
pratica, independente da Secretaria falar que eu tenho que caminhar pra cá ou pra 

lá, eu vou caminhar no que eu acho que é o correto. Claro que eu sou uma pessoa 
que estou aberto, tô sempre ouvindo. Se eu perceber que to errado, eu vou tentar 
mudar, mas não me preocupo, por exemplo... naquele dia a Carla falou assim: 
que no documento da Secretaria saiu que a rede é construtivista. Eu não tô 
preocupado com isso, se eles colocaram isso no documento ou não. Me interessa 
o que eu acredito; o que eu faço.  
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Alexandre demonstra que tem compromisso com o que faz e que busca ser 

coerente com a sua formação, ao mesmo tempo argumenta que qualquer proposta de 

uma Secretaria de Educação ou mesmo da orientadora pedagógica que não parecer-lhe 

coerente, principalmente se vier num contexto em que seu saber de experiência feito 

(FREIRE, 1987, 2002) seja desconsiderado, ele simplesmente ignorará. Ao sentir-se 

desrespeitado ele se exclui das ações propostas. Penso que uma prática que se percebe 

política envolve a discussão dessa relação e da inexistência do sentimento de não 

pertencimento. A meu ver, envolveria um fazer-se presente e insistir no diálogo, 

embora reconheça que muitas vezes nos passe a sensação de que �não adianta�. Por 

isso é importante a organização junto a outros professores. Ela nos fortalece. Também 

não posso deixar de reconhecer que para ele, a politicidade de sua prática revela-se na 

instrumentação do aluno para leitura de sua realidade, de forma a nela inserir-se mais 

conscientemente.  

Um compromisso implica na existência de confiança entre os sujeitos dialógicos 

que se tornam cada vez mais companheiros na pronúncia do mundo. Ele �não pode 

existir se a palavra, descaracterizada, não coincide com os atos. Dizer uma coisa e fazer 

outra, não levando a palavra a sério, não pode ser estímulo à confiança� (FREIRE, 

1987, p. 82). Desta forma, a busca pela coerência entre nossas ações e discursos deve 

acontecer permanentemente, dando testemunho de nosso envolvimento no/com o 

mundo do qual somos parte. O diálogo só pode existir na esperança, que considera a 

imperfeição dos homens movendo-os a uma eterna busca pelo �ser mais�. Essa busca 

não pode ser feita no isolamento e sim por meio da comunicação entre os homens. 

Desistir de buscar o diálogo consiste em assumir uma posição fatalista de que a 

realidade está dada e não pode ser transformada. 

A fala de Márcio a respeito de como o processo reflexivo sobre sua prática 

transformou-a, transformando-o, traduz muito bem como nossa formação acontece na e 

a partir da prática.  
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Então se eu trabalho hoje a Revolução Francesa eu começo falando da vida 

deles. Pra que existe governo? O que é sociedade? O que é poder? O que é 

liberdade? O que é igualdade? Então eu parto da vida deles. Ai sim, eu acho que 
vai ter um sentido muito mais concreto, se você a partir disso aí trabalhar o 

processo da Revolução Francesa, o processo de lutas... e de conflitos que 
houve... Acho que isso é um exemplo do que mudou na minha pratica. Eu não 

tenho mais a angústia de ter que dar do homem das cavernas até o século XXI, 
de achar que se eu trabalhei só três ou quatro capítulos de um livro eu dei uma 
péssima aula... Se ele achar e se aquilo for necessário pra ele, pra vida 

profissional ou pra vida acadêmica, ele vai ter condições de pegar e caminhando 

com as próprias pernas, chegar lá. A gente tinha, eu tinha, uma pratica de 
professor de colégio de classe media que era o seguinte preparar pra vestibular, 
essas coisas. 

 
Considerar o aluno, quem ele é, como vive, o que aspira, o que sonha, respeitá-

lo como legítimo outro na convivência (MATURANA, 2005), tem sido fator essencial 

no processo dialógico desenvolvido por nós, professores, que transformamo-nos ao 

transformar e sermos transformados por nossos alunos e colegas. Isso é também parte 

de nosso processo de formação continuada. Neste sentido nos igualamos em condições 

aos nossos alunos. Estamos também em processo permanente de educação, de 

educação de jovens e adultos, como propõe a Declaração de Hamburgo. 

 

O que mais me marcou? Bom... bem subjetivo mesmo... Marcou pra mim, na 
pratica saber, não só repetir um chavão, que a historia enquanto disciplina, 

campo de conhecimento, é uma, e a historia que se produz enquanto saber numa 
escola é outra completamente diferente e uma não é superior a outra. Isso é 

muito fácil de você falar. Se pegar qualquer introdução de qualquer trabalho 
sobre o ensino de historia vai estar escrito isso lá, mas a pratica com todos os 
percalços que essa prática apresentou, a pratica me colocou enquanto professor 

pra isso. Por outro lado, em termos coletivos, eu acho que humanizou o noturno. 
A grande herança foi de ter humanizado o noturno, de não ser aquele entra e sai 

de mil professores numa sala, botando o conteúdo no quadro e sentando pra ler o 

jornal. Apesar de isso obviamente ainda acontece. Mas eu acho que tudo isso 
contribuiu e isso me marcou muito, pra gente ter esse diferencial ainda na escola. 
(Márcio) 
 
 

Márcio, com essa fala, me faz refletir mais um pouco a respeito de porque os 

professores parecem sentir-se tão a vontade na escola, mesmo com todos os problemas 

que ainda enfrentamos. Como espaço de criação e de relações entre homens e mulheres 

que assumem um compromisso coletivo de �serem mais�, a escola vem formando 

homens e mulheres mais responsáveis uns com os outros. O reconhecimento do outro 

como legítimo outro na convivência é um importante passo para a conspiração 

democrática, pretendida por Maturana (2005, p. 77). 
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A convivência na desconfiança de hipocrisia só gera ruptura social e sofrimento, 

porque sempre implica a continua geração de ações contraditórias. (...) Por isso 
devemos entender que a democracia se define e se vive a partir da emoção, a 

partir do desejo de convivência num projeto comum de vida. (...) A democracia é 

uma conspiração social para uma convivência na qual a pobreza, o abuso e a 

exploração são erros a serem corrigidos e são corrigidos porque se tem o desejo 

de fazê-lo. 
 

No caso da Cacique, é preciso considerar ainda que, sendo boa parte dos 

professores dos Anos Finais formada por moradores de municípios vizinhos, 

principalmente de moradores do Rio de Janeiro, um outro espaço passa também a 

compor a trajetória coletiva de formação desses profissionais. Como forma de facilitar 

a estadia em Angra, os professores agrupam-se e alugam casas próximas, conhecidas 

como Repúblicas. Márcio faz parte da mais antiga, constituída logo no início do 

noturno na escola, da qual Alexandre também fez parte, até casar-se e transferir sua 

residência para o município. Atualmente há duas repúblicas em funcionamento.  

 
Mas possibilidade de troca não havia muito. Havia na república. A gente morava 
no mesmo lugar, então a gente acabava conversando sobre a escola, sobre o que 

a gente estava fazendo. Mas esse espaço de troca não havia (Alexandre) 
 
Aí tem uma outra especificidade que é como esses professores que vieram do 

concurso a maioria era do rio a gente tinha uma republica chegou a ter 17 
professores e muitos deles trabalhavam no noturno. É evidente que não era no 

mesmo dia, tinha o pessoal do inicio da semana, pessoal do fim da semana. É 

claro que a discussão saia da escola, da escola ela ia pro bar, do bar ia pra casa, 
da casa ela voltava pra escola. (Márcio) 

 

Tanto Márcio quanto Alexandre destacam a República de Professores como 

espaçotempo de trocas e debates sobre a prática pedagógica da escola, desempenhando 

papel fundamental, principalmente no momento da criação do Regular Noturno, 

quando não havia o espaço das quartas-feiras. Recordo-me agora da fala de um dos 

professores, no início desse ano letivo (2006), quando discutíamos a possibilidade de 

um trabalho que envolvesse professores das diferentes áreas, nas mesmas turmas. Ele 

disse: �Sandra, mas o Márcio e o Jaime não constroem essa proposta só aqui na 

reunião. Eles já se conhecem há anos e moram na mesma República, claro que eles vão 

ter condição maior de organizar esse trabalho�. Ao fazer este comentário, o professor 

reconhecia a importância do fortalecimento dos vínculos afetivos entre estes dois 

professores.  
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Percebo hoje que nesse espaço há um acolhimento aos novos professores, que 

fortalecem os laços de conhecimento e respeito mútuo entre os sujeitos que nela 

convivem. É comum após essa acolhida alguns optarem, a exemplo de Alexandre, por 

fixar residência no Frade ou proximidades. A República cumpre assim um papel 

integrador e se articula ao fazer cotidiano da escola, figurando como espaço importante 

de convivência não apenas para os professores que moram fora de Angra, mas para os 

que como eu, compartilham dessa convivência também fora da escola. 

As inquietações dos professores, que num primeiro momento referiam-se ao 

tempo curto para trabalhar os conteúdos pretendidos, no caso da Cacique, aliaram-se 

aos grandes debates travados em nível nacional, em relação à educação de jovens e 

adultos. Nisso a atuação do poder público cumpriu um importante papel, enquanto 

promotor e articulador do debate, a partir do qual propunha a formulação de políticas 

públicas. 

A esse respeito, refletindo sobre a experiência de formação de professores para a 

EJA em projetos que cumpriam convênios firmados com o FNDE/MEC, Vianna Et. 

All. (2004) reafirmam o diálogo permanente entre os professores formadores e as 

professoras cursistas como fundamento da prática formadora, na qual o trabalho com as 

histórias de vida desempenha importante papel. O desafio para o trabalho deste coletivo 

vem consistindo em não negar a afetividade, reafirmando a educação enquanto ato 

político, por meio da reafirmação dos prolongamentos políticos do ato pedagógico. 

Educação se faz com amor
61 e também traçando estratégias e táticas para que nas 

brechas, ou não, do sistema se possa intervir nas políticas públicas de EJA, a fim 

de garanti-la como direito e não como uma concessão ou caridade. Não como 

redentora do sujeito, mas a serviço de que um cidadão alfabetizado e letrado
62 

possa adquirir outras ferramentas, pelo domínio da leitura e da escrita, para lutar 
e intervir na sociedade, à medida que se assume como autor não só de seus 

escritos, mas de sua própria história, tanto no âmbito individual quanto no 

coletivo (Ibid., p. 117). 

                                                
61 Nota das autoras: �A amorosidade a qual nos remetemos é a que Paulo Freire (1996) defende � o amor não 

só pelos alunos, mas ao próprio processo de ensinar. Um �amor armado� para sobreviver às negatividades do 

fazer cotidiano; amor que afirma o direito de dever lutar, de denunciar e anunciar as injustiças e o descaso do 

poder público�. 
62 Nota das autoras: �Estamos falando da alfabetização como aquisição e decodificação da escrita e da leitura 

respectivamente, e de letramento como um processo continuum de aprendizagem, tendo em vista que a 
sociedade moderna sofistica velozmente suas formas de comunicação e seus modos de produção, exigindo 

uma demanda cognitiva cada vez maior. �Letramento enquanto um processo que focaliza os aspectos 

socioistóricos da aquisição de um sistema escrito por uma sociedade� (TFOUNI, 1995)� � TFOUNI, Leda. 
Escrita, alfabetização e letramento. In: Letramento e alfabetização. São Paulo: Cortez, 1995. p. 9-28. 
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Desta forma, reafirmo a idéia de que a formação continuada de professores 

comporta uma dimensão relacionada às políticas públicas, em articulação permanente 

com a dimensão cotidiana, ainda pouco valorizada, de formação que se faz na e a partir 

da prática pedagógica. É no cotidiano que desenvolvemos nossa prática ao nos 

deparamos com problemas que nos instigam a pensar e a buscar alternativas, sempre na 

�relação com um outro (singular e plural), com o saber, com o não-saber, comigo 

mesmo� (AZEVEDO, 2004, p. 15). No cotidiano estabelecemos uma rede de relações 

com outros sujeitos que nos transformam individual e coletivamente. Nessas relações é 

que operamos �múltiplas e complexas negociações e traduções entre as políticas 

educacionais e as redes de cada um dos sujeitos do processo, nelas incluídas as 

trajetórias escolares, a formação acadêmica, as expectativas e os desejos�. (Ibid., p. 15).  

  

3.2 MAIS ALGUNS FIOS, AGORA TECIDOS COM OS ALUNOS 
 

Uma grande parcela dos alunos atendidos em nossa escola é composta por 

adultos já inseridos no mercado de trabalho. Essa inserção diz respeito àqueles que 

estão empregados, que trabalham como autônomos, que fazem �biscates�, que 

procuram emprego, ou mesmo que cuidam de irmãos mais novos ou sobrinhos, para 

que parentes possam desempenhar suas atividades profissionais. Boa parte está 

empregada no comércio local ou atende aos proprietários de residências de veraneio no 

condomínio do Frade, trabalhando como caseiros ou marinheiros. 

As histórias contadas pelos alunos para justificar seu afastamento da escola na 

idade que entendemos ser a indicada para cursar o Ensino Fundamental giram em 

torno, muitas vezes, da necessidade de ajudar a família a garantir seu sustento. A luta 

pela sobrevivência vem marcando as idas e vindas desses alunos ao espaço escolar. Em 

muitos casos, a história desses alunos tem origem em cidades do interior e rurais, como 

nos conta Amaro, 47 anos, que abriu mão de estudar para que o irmão mais novo 

pudesse fazê-lo. 
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�� Eu comecei a trabalhar com seis anos de idade. Trabalhava no sítio do meu 

pai. [...] a gente levantava às 4h da manhã pra ir ao sítio, regar as plantas... A 

regador... A braço... E areia... Sabe como é que é, né? A água bate e desaparece. 

E lá é uma região muito quente, porque é praia. Então a gente ia bem cedo, pra 

7h... Tinha uma sirene que apitava que nem essa sirene aqui do colégio, no 

Clube... Guissaí Praia Clube. Com aquele apito da sirene, nós tínhamos 6 a 7 

minutos pra sair do sítio, correr até em casa, trocar... E ir até o colégio... Andava 

mais ou menos uns 4 km. Então era muito difícil. Aí eu combinava com meu 

irmão. Ele ia estudar e eu ficava. Ia até 10h molhando plantas, depois ia 

capinar... Ia fazendo tantas atividades... Nisso que eu me lembro, já tinha sete 

anos. Eu comecei com seis anos, levando café e almoço pros meus irmãos, de 
casa... Porque a gente tinha uma residência perto da praia e o sitio era bem 

distante.� 
 

Amaro fala da distância para chegar à escola, do cansaço e do trabalho pesado 

na lavoura. Muito provavelmente essa escola mantinha-se tão distante de suas 

necessidades que não lhe parecia necessária naquele momento. Um conjunto que 

contribuiu para sua evasão. Demonstra as relações de solidariedade e cumplicidade 

estabelecidas como forma de enfrentar as dificuldades e possibilitar, mesmo que seja a 

apenas um dos membros da família, a continuação dos estudos. Relações que a escola, 

ao valorizar processos individualizados, nos quais a troca não é estimulada, acaba por 

desconstruir. Amaro também mostra a triste realidade das crianças brasileiras, que 

acabam assumindo para si, como ele o fez aos sete anos de idade, a responsabilidade de 

ajudar no sustento da família. Em seu caso pretendia possibilitar ao irmão mais novo a 

conclusão dos estudos.  

Uma outra questão chamou-me atenção na fala de Amaro, quando parecia 

assumir para si a culpa por ter ficado tanto tempo longe dos bancos escolares. Esta 

postura é muito comum na fala dos alunos do noturno.  

 
��  Agora, um pouco de relaxamento da minha parte... E a profissão exige que a 

pessoa não abandone a casa do patrão... Fique ali 24h, tomando conta. Quando 
um sai, o outro tem que ficar. Então, essa vida foi me prendendo e eu me esqueci 

de mim... Eu me esqueci de mim... Entende? 

 
Amaro estuda na Cacique desde a segunda série, que iniciou em 2000. 

Atualmente está no oitavo ano. Conta que não foi matriculado na primeira série porque 

já praticava seu nome: �digamos assim, assinava, porque tinha conta corrente, essas 

coisas e tal...�. Veio para Angra em 1978, a passeio. Sua esposa, namorada naquela 

época, tinha família na cidade. Conta que a família da esposa �tinha conhecimento� 

aqui e que disse a ele que se pretendesse trabalhar em Angra arrumaria uma vaga de 
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caseiro para os dois. Aceita a proposta, ele largou o emprego que tinha em Campos, sua 

cidade natal, e em um mês estavam casados e vivendo em Angra.  

Ao ver Amaro dizer de seu esquecimento de si mesmo, no dia-a-dia de quem 

precisa sobreviver, tive a sensação de que naquele momento ele percebia o que lhe 

tinha acontecido. Repetiu o �Eu me esqueci de mim...� com um pesar de quem se 

descobre abrindo mão da própria existência, como se o fato de ter sobrevivido a tantas 

dificuldades pudesse ter significado um �esquecer� de si. Não verdade não se tratava de 

ter esquecido de si, mas justamente um lembrar de si que implicava esquecer a escola. 

Ele parece hesitar: teria relaxado dos estudos... mas também percebe que não foi 

uma simples opção: �Então, essa vida foi me prendendo e eu me esqueci de mim...� 

Talvez a primeira idéia de que teria sido relaxado tenha vindo em função daquilo que é 

o imaginário social de muitos, em relação ao aluno do noturno: não dava importância 

para o estudo quando podia, agora está pagando... Uma forma mesmo de punição. 

Chamam atenção ainda, as relações de trabalho a que trabalhadores como ele 

são submetidos. Lembro-me de uma aluna minha que trabalhava muito mais de 12h 

diárias numa floricultura. E a jornada ainda continuava aos domingos. Eu levantava 

discussões acerca da jornada de trabalho, da CLT, mas ela e os demais alunos me 

diziam: professora, se a gente não fizer isso, vai conseguir dinheiro como?  Pareciam 

querer mostrar-me que eu falava de um outro lugar que não o deles. Ao mesmo tempo 

eu me questionava por que aqueles alunos, mesmo sabendo de seus direitos, não os 

exigiam. Naquele momento a evidência para mim era a de uma contradição em relação 

à consciência política que eu, iluminada, acreditava poder levar aos alunos.  

Alias, em relação a esse equívoco ao qual incorrem também os educadores de 

boa vontade, lembro de Paulo Freire quando fala de um ensinar baseado em narração, 

que ele chama de educação bancária, no qual o aluno transforma-se, ou é transformado, 

em um depósito de informações. Em muitos momentos nós, professores, vemos o 

�saber� como doação aos que julgamos nada saberem, os alunos. Compreender-se 

educador-educando e aos alunos educando-educadores trata-se de um exercício mais 

complexo do que em geral consideramos e exige de nós constante vigilância (FREIRE, 

1987). 

Um outro cuidado que se faz necessário refere-se ao que Valla (1996), chama de 

nossa crise de interpretação. Ao estudar a relação entre profissionais da saúde e a 
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população a quem atendiam, Valla aponta que esta faz sua análise dos problemas que 

enfrenta a partir de uma outra lógica, que não é a mesma dos profissionais de saúde. 

Ressalta que há na forma como analisam e representam a realidade em que vivem um 

saber que não é compreendido por estes profissionais e que, ao mesmo tempo, não se 

trata de um �saber menor�. Valla afirma a importância de, ao lidarmos com as classes 

populares, tentarmos compreender o ponto de vista a partir do qual falam, ou seja, 

precisamos tentar compreender a sua forma de compreender e de estar no mundo, para 

então podermos encontrar formas mais efetivas de ajudá-las e com elas aprender. 

Ao contrário do que eu pensava naquele momento, hoje percebo que as falas de 

meus alunos carregavam sim um saber e uma forte consciência política. Uma 

consciência política que não era minha, mas que era consciência. Não é possível lutar 

individualmente contra uma estrutura dominante à qual estamos submetidos. Por outro 

lado, o que eles não percebiam era a necessidade de não assumirmos uma posição 

fatalista diante das injustiças do mundo. De certa forma, voltando à referência à 

educação bancária, criticada por Paulo Freire, esta visão em que a consciência é 

construída mediante ação externa, no caso a minha, termina contribuindo para 

disciplinar os alunos a quem eu �quero libertar�, como se eu mesma não necessitasse 

libertar-me também neste processo.  

Há, nessa relação, a consciência de que alguém detém o poder do capital e que 

este alguém é, no caso de minha aluna, o proprietário da floricultura e não ela. Em suas 

tantas falas a respeito do dia-a-dia no trabalho apontava elementos que me fazem 

pensar que para além da relação empregador/empregado, havia entre eles certa 

cumplicidade que a fazia sentir-se quase da família. Isto possibilitava-lhe obter outras 

vantagens nessa relação, ao mesmo tempo em que mantinha seu emprego e garantia a 

sobrevivência de sua família, já que sozinha sustentava os três filhos. Por mais que este 

saber não minimize a posição de subalternidade que vive nesta relação, possibilita-nos 

compreender que falar em passividade poderia ser uma forma simplista de explicar esta 

mesma relação, além de negar o saber de experiência feito com o qual trabalhadores 

nas suas condições se armam para garantir sua sobrevivência. Mais que isso, reduz 

nosso campo de compreensão na busca de alternativas para problemas que também 

afetam a eles e a nós. 

Do ponto de vista das práticas cotidianas, Certeau (1994) aponta uma arte de 
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fazer onde eu identifico a relação de minha aluna com seu patrão. Ao falar dos usos e 

táticas, destaca a utilização de modos de emprego em que o sujeito ordinário, homem 

comum, �sem sair do lugar onde tem que viver e que lhe impõe uma lei, ele aí instaura 

pluralidade e criatividade. Por uma intermediação ele tira daí efeitos imprevistos.� Ou 

seja, minha aluna não teria outra forma para garantir sua sobrevivência e mantém-se 

nessa relação de subalternidade, porém não da forma passiva como em geral podemos 

pensar. Ela re-cria e re-inventa esse lugar, conseguindo fazer parte também de uma 

relação mais pessoal com a família do patrão.  

Ditinho, como gosta de ser chamado, é outro aluno nosso, do nono ano, último 

do Ensino Fundamental. Nasceu em Angra, na Ilha da Gipóia, há 48 anos. Foi para o 

Frade aos 16, 17 anos, segundo ele, para trabalhar no Hotel do Frade. Conta que seus 

pais venderam a casa da Ilha e foram morar em Paraty. Diz que, trabalhando no Frade, 

passou a morar em alojamento e foi aprendendo a viver sozinho, nunca tendo ligado 

para estudar. Chegou a estudar quando criança, até a quarta série, onde parou, aos 12 

anos, uma vez que a escola não possuía turmas a partir da quinta série. Para continuar 

estudando, Ditinho precisaria matricular-se em uma escola do continente. Quando 

perguntei por que não continuou os estudos, pensando ter relação com a falta de 

transporte para o continente, ele respondeu: 

 
�� Não, até tinha transporte, mas a gente não tinha como ficar. Era difícil, né? A 

gente era bastante humilde. Então eu optei mais pra trabalhar. Aí não fiz mais a 

escola em Angra. Não terminei... Aí, quando voltei, que tive a oportunidade 

desse noturno, vim falar com a diretora e ela falou que pegaria meu currículo lá 

da Ilha. Foi difícil pra caramba porque tinha acabado a escola. Tinha que voltar 
pra Angra, procurar... 
 
 

Ou seja, o transporte havia, mas não me parece que seria tão fácil ir e voltar 

todos os dias. Há um custo nisso. Os pais de minha cunhada, além de outros parentes 

dela, vivem na Ilha Grande. Eles se organizam de forma a que ao sair de lá um barco 

em direção ao continente, todos que moram na vizinhança venham juntos, como forma 

de economizar o combustível. Não há como vir diariamente. A �carona� é muito 

comum e faz parte do modo de fazer daquela gente para sobreviver à dificuldade 

gerada pelo alto consumo de combustível, que conseqüentemente gera um custo 

financeiro difícil de arcar. Sendo assim, para Ditinho era preciso ficar no continente 

para estudar. Mas onde? Como? Ao mesmo tempo pode-se imaginar que começava a 
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�pesar� a necessidade de ajudar a família financeiramente. Então ele faz a �opção� por 

trabalhar.  

O terceiro aluno é Édio, 25 anos, atualmente aluno do oitavo ano, também 

nascido em Angra. Seus pais vieram de Bananal, interior de São Paulo, antes de seu 

nascimento, a procura de melhores condições de vida, através do trabalho. Ele também 

diz por que se afastou da escola: 

 
�� Eu saí do colégio quando era de dia porque eu tinha que trabalhar mesmo... 
Se não eu já tinha acabado... 

 

Uma das dimensões, se assim posso definir, da EJA está na necessidade de 

atender a alunos como estes nossos, a quem foi sonegado por anos o direito à 

escolarização, sob a forma da urgência de garantir a própria sobrevivência e da família. 

Infelizmente em nosso país a EJA ainda precisa despender grandes esforços, lutas, no 

sentido de resgatar esse direito, tido por muitos como �favor�, um ato de benevolência, 

por permitir o retorno desses alunos à escola. Considero importante registrar essa 

colocação uma vez que a EJA, a partir das diversas discussões e Fóruns de caráter 

internacional, vem assumindo a vertente de educação por toda a vida, como é possível 

notar em documentos como a Declaração de Jomtien e a Declaração de Hamburgo. 

Em relação ao que disse Ditinho, não foi possível recuperar seu histórico, que 

ele chamou aqui de currículo. Uma situação bastante comum em nossa escola, 

principalmente porque recebemos muitos alunos que vêm de outros municípios, estados 

ou regiões. A escola procura resolver o problema realizando uma avaliação com o 

aluno, para classificá-lo em série adequada, como previsto na Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional, em seu Art. 24, das regras comuns que organizam a educação 

básica, nos níveis Fundamental e Médio:  

 
II - a classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino 

fundamental, pode ser feita: 
[...] 
c) independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela 

escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e 

permita sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme regulamentação do 

respectivo sistema de ensino. 
 
 

Nosso procedimento, nos últimos anos, quando o aluno afirma já ter escolaridade 

anterior, tem sido a realização de um pequeno teste, com dois ou três problemas 
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envolvendo noções de cálculo matemático e elaboração de um pequeno texto, onde o 

aluno conta sua história: há quanto tempo parou de estudar, por que parou, o que o fez 

ter vontade de retornar... Nesse texto observamos se o aluno consegue ou não fazer-se 

entender por meio de um texto escrito, que tipo de informações a respeito da escrita ele 

já possui (noções de acentuação, pontuação, parágrafo...), entre outras coisas. No 

problema de matemática verificamos se ele compreende o que lê e consegue, a partir 

dessa leitura, aplicar os conhecimentos das quatro operações para resolver a situação 

proposta. 

A partir de uma verificação inicial, feita pela orientação e direção, que aplicam 

o teste no ato da matrícula, são consultadas as professoras. O aluno fica um período de, 

mais ou menos, uma semana na turma onde se pensou enturmá-lo inicialmente. Em 

muitos casos, nesse período, o aluno demonstra ter condições de avançar um pouco 

mais, o que é feito e avaliado por mais um período. Quando é dado o aval da 

professora, é feita a confirmação da enturmação do aluno e são guardados trabalhos que 

ele realizou durante o período em que foi avaliado. São raros os casos em que isso 

acontece no segundo segmento. Nas poucas vezes em que isso aconteceu, o 

procedimento foi o mesmo, porém o período de avaliação foi um pouco maior e o aval 

dos professores foi decisivo. 

Em relação a Ditinho, quando de sua matrícula na segunda série, não tenho 

como falar a respeito dos critérios e de como ele teria sido avaliado, mas ele, em sua 

entrevista, indica ter encontrado certa dificuldade, ao dizer: �Aí tive que fazer tudo 

aqui, entendeu? Já entrei na 2ª, mas aqui na noite já era mais adiantado. Mas aí, no 

esforço a gente foi passando, rapidinho.� Curiosamente contrária a fala de muitos 

professores a respeito do ensino noturno ser mais fraco que o diurno, ele diz que o 

noturno da Cacique era mais adiantado. Ao longo destes anos de noturno, Ditinho 

casou-se com uma colega de turma e agora aguardam o nascimento de seu filho. 

Édio, diferentemente de Amaro e Ditinho, chegou a ser aluno do diurno da 

Cacique. Por sua �indisciplina� chegou a ser transferido para outra escola. Com uma 

história de repetências, muito provavelmente em função de sua �indisciplina�, acabou 

parando de estudar. Não conseguia enquadrar-se ao que a escola queria dele. Ao 

mesmo tempo, a escola não conseguia fazer-se necessária a ele.  

Vejo diferenças importantes nos três casos: Amaro foi impossibilitado de 
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estudar porque trabalhou desde muito cedo. Diz: �Cheguei a me matricular, mas num 

ano, se eu fui umas três vezes foi muito... Eu comecei a trabalhar com seis anos de 

idade.� Já o Ditinho, embora tenha recomeçado na Cacique, quando mais novo 

enfrentou dificuldades para dar continuidade aos estudos, após concluir a 4ª série. Édio, 

por sua vez, de certa forma foi aos poucos sendo afastado pela escola, tendo saído dela 

após anos de repetência e sem mesmo concluir a 3ª série. Com isso, quero dizer que a 

desistência de Édio não está diretamente relacionada �apenas� ao fato de precisar 

trabalhar. A minha hipótese é a de que ele, de tanto repetir, saiu porque ia ficando mais 

velho e se tornava cada vez mais difícil manter-se apenas sob o sustento do pai. 

Preciso dizer que não é intenção deste trabalho encontrar culpados para 

quaisquer problemas. Mais do que isso, este trabalho se propõe a fornecer elementos 

que auxiliem a pensar propostas que estejam mais próximas das nossas necessidades, 

contribuindo para o aprimoramento de nosso trabalho pedagógico. A partir da 

caracterização destes três alunos proponho que consideremos a existência de vários 

perfis de alunos, não sendo possível falarmos �no aluno do regular noturno�, mas �nos 

alunos�, assumindo neste reconhecimento o compromisso com um trabalho pedagógico 

que tenha como princípio a pluralidade e não a homogeneidade que desintegra as 

singularidades e, ao fazer isso, perde seu potencial transformador. 

 

3.3.1 Regular Noturno como porta de reentrada na escola 

 

Durante muitos anos acreditei que o motivo fundamental do retorno à escola 

pelos alunos trabalhadores seriam exigências relacionadas ao mundo do trabalho. A 

princípio este mesmo trabalho os teria afastado da escola e hoje, pelas próprias 

transformações que vem sofrendo, onde a certificação passou a ter um caráter 

fundamental, eles teriam retornado. Resolvi, durante as entrevistas, fazer esta pergunta 

aos alunos. Esperava a confirmação desta hipótese, mas surpreendi-me diante de sua 

negação, pelo menos nestes três casos. 

 
�� [...] Eu vim mais pra dar uma força pro Adolfo. Ele ficou repetindo a 5ª série 

por três anos seguidos. Aí eu fiquei sentido... Aí perguntei: Adolfo porque você 

ta repetindo? Ele: Ah, pai, não tô conseguindo acompanhar as matérias... Aí 

disse: oh, eu vou fazer o seguinte... eu vou me matricular... para te dar uma força, 

porque tô achando que você é muito tímido e tal, não se enturma e isso pode 

estar te causando alguma dificuldade. 



 

 

132 

 

Amaro afirma que seu retorno deveu-se à preocupação com o filho, Adolfo, que 

estava desanimado e pensando em desistir. Curiosamente o mesmo elemento de 

solidariedade que apareceu no motivo de afastamento da escola surge como impulsionador 

de seu retorno. De alguma forma, Amaro valorizava a escola para seu filho, porém 

possivelmente já não mais pensava no valor que poderia ter para ele. Seu objetivo, ao 

matricular-se, era fazer companhia ao filho, dar um apoio, e nada mais. É bem provável 

que pensava até em parar, quando não mais fosse necessário o apoio.  

Já Ditinho aponta um outro motivo para retornar, também relacionado à presença 

dos filhos na escola:  

�� Quando teve aquele �Amigos da Escola�, né? Como você participar da 

escola... Como os pais participarem... Trazer os pais pra escola... Numa reunião 

dessa eu vim, mas ninguém falava coisa com coisa... eu mesmo cheguei em casa 
e falei: como eu participar da escola e da vida dos meus filhos na escola... aí 

parei, pensei... falei: só tem um jeito, saber o que eles fazem dentro da sala, saber 

como eles agem dentro da escola, o que apronta, né? Só tem um jeito: eu estudar. 
Aí eu vim, me matriculei. Aí já tinha esse noturno, né? Eu me matriculei na 2ª 

série, a noite. 

 
Em sua fala, Ditinho afirma que resolveu matricular-se para se aproximar da rotina 

da escola e, com isso, participar mais da educação de seus filhos. Novamente vejo relações 

de solidariedade se manifestando na afirmação de um compromisso de responsabilidade 

com o outro, que o leva também a envolver-se em ações na própria comunidade e, 

posteriormente, em diferentes propostas na escola, como ele mesmo vai contando. 

Sandra: � Como começou isso? Como você começou a querer participar dessas 

coisas?  
Ditinho: � Eu sempre gostei de ajudar. Se tem uma coisa que você achar em 

mim é, vamos supor, de me envolver. Se você tem um problema, eu gosto de me 

envolver, de te ajudar, de levar uma palavra... Eu sou muito bom de levar uma 
palavra pra uma pessoa, de carinho... Mas não sei me confortar, mas confortar os 

outros eu sei. Então, assim, se tem uma pessoa precisando de uma coisa eu vou, 

se tem outra... eu não meço esforço pra fazer as coisas pras pessoas, aí vou me 

envolvendo...  
Sandra: � Você já participou alguma vez da associação de moradores?  
Ditinho: � Já, muitas...  
Sandra: � Mais algum outro movimento?  
Ditinho: � Todos os movimentos que houve nessa comunidade eu sempre 
participei, como na comunidade de médicos, do posto de saúde, da usina...  
Sandra: � Médicos?  
Ditinho: � É, quando eles pedem médicos, que tem reunião lá no posto de 

saúde, pra pedir mais atenção... Todos os lugares que eu vou os caras fazem uma 
objeção pro Ditinho falar... Porque eu falo mesmo aquilo que eu penso. 

Entendeu? Numa reunião no clube o cara da usina falou que ele tem um plano de 

evacuação. [...] eu discutia isso aqui nessa escola. E sempre nunca bati com eles 
e eles nunca bateram comigo.  
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Ditinho aponta que se sente bem em ajudar o outro e isso o leva a envolver-se, a 

assumir compromissos com esse outro. Neste movimento de envolver-se, como ele 

mesmo diz, tornou-se participante das atividades que diziam respeito à sua 

comunidade. O mesmo ocorreu na escola, quando atuou intensamente na Comissão de 

Pais e Alunos que criamos, em 2002, para negociar junto à Secretaria de Educação e 

Prefeitura, resolução para os problemas que enfrentávamos. Ao entrevista-lo queria 

saber de onde viria essa vontade de participação. Achei que a escola poderia ter 

contribuído para isso. A partir do que ele me disse, acredito que a escola contribuiu 

para que esse desejo de participação se intensificasse, mas ela não o criou. E como 

podemos criar isso? É possível? 

Conheci Ditinho e Amaro ao chegar à Cacique em 2001. Nesse ano assumi a 

regência de uma terceira série no noturno. Um colega com quem estudara Pedagogia na 

UFF era professor da quarta e falou-me sobre a forma como trabalhavam. Disse-me 

que dividiam as turmas de terceira e quarta séries de maneira que cada professor 

lecionasse uma disciplina. Essa era uma iniciativa dos próprios professores, cujo 

objetivo era familiarizar os alunos com a existência de diferentes professores na turma. 

Normalmente numa quarta série os alunos convivem a semana toda com apenas um 

professor. Entendíamos que sair desta realidade, direto para uma outra em que 

dividiriam esse mesmo tempo com pelo menos oito professores seria uma mudança 

brusca demais e, talvez, sua adaptação fosse mais fácil se antes disso vivenciassem essa 

experiência com um número menor de professores.  

Ao mesmo tempo em que considerei a proposta interessante, assustou-me a 

possibilidade de encarar, logo na chegada ao noturno, uma realidade nova para mim, 

três turmas diferentes de uma só vez. Ao ser perguntada se gostaria de fazer parte desse 

trabalho, concordei e passei a trabalhar com Português nas três turmas que tínhamos. 

Na minha própria turma era também responsável por Estudos Sociais, assim como cada 

um dos outros dois o eram de suas próprias turmas. Foi uma experiência bastante rica, 

que me proporcionou a oportunidade de ser professora, de Amaro, então na terceira 

série, e de Ditinho, aluno de uma das turmas de quarta série. Nessa época também 

estudou com Ditinho aquela que mais tarde viria a ser sua esposa.   

Tanto Amaro quanto Ditinho eram representantes de suas turmas, constituindo-
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se verdadeiros líderes entre seus pares. Participavam de todas as assembléias que 

propúnhamos e iam aos Encontros de EJA. Amaro sempre se encarregava de fazer as 

filmagens. O que mais me chamava atenção era a atuação de Ditinho. Sempre que a 

turma se encontrava insatisfeita com alguma coisa, ele nos convocava, os três 

professores, para uma conversa. Se eu estivesse em outra sala, lá ia ele bater na porta: - 

Professora Sandra, a turma quer conversar com os três professores daqui a pouco. É 

possível?  

Na primeira vez levei um susto: o que será que teria acontecido? Quando entrei 

na sala de aula em que sua turma estudava e sentei-me, com os demais colegas, ouvi-os 

falarem a respeito de como as aulas estavam repetitivas e de como gostariam que algo 

fosse mudado. Conseguíamos, a cada movimento desse, estabelecer uma relação de 

cumplicidade mais forte com aqueles alunos. Cresciam eles e crescíamos nós enquanto 

profissionais, na dialogicidade que marcava nossa relação. Ele afirma que continuou a 

ter esse tipo de iniciativa nas séries seguintes: 

Sandra: � Você fazia isso com todos os professores? 
 Ditinho: � Com todos os professores...  
Sandra: � Até na sétima série? 
Ditinho: � Até na sétima série... 
Sandra: � É? 
Ditinho: � Primeiro eu escutava os alunos: o que foi, o que aconteceu e o que 
não foi... Depois chamava os professores: olha, eu vou pedir um favor. Hoje 
você não dá aula. A gente vai conversar, porque ta acontecendo isso, isso e isso... 
Eles aceitavam A gente conversava e saía numa boa. Depois que eu parei com 

esse negócio, os caras ficavam só: ah, eu vou falar com a diretora... eu vou levar 

pra diretora... Aí vinha o professor aqui em baixo dar uma versão, o aluno dava 

outra versão, e ninguém sabia o que aconteceu... Então eu acho que havia um 

desencontro. Mas eu acho que na época que a gente tava ali, naquela época boa... 

você vê que a comunicação era melhor...  a gente botava o que estava 
acontecendo, esclarecia...  
Sandra: � E nunca teve problema...  
Ditinho: � Não teve problema... Não era melhor assim? Hoje não sei como está 

andando porque não estou participando...  
 

Segundo ele, em um dado momento �parou com esse negócio�. Realmente 

percebemos que a atuação de Ditinho estava mais tímida. Não aceitava mais ser o 

representante da turma e não o vimos mais levantar bandeiras em prol de alguma coisa 

na escola. Eu perguntava para ele o porquê desse afastamento e ele dizia: Ah, Sandra, 

eu desanimei. A gente tenta, tenta e fica tudo igual. E eu seguia, tentando entender o 

que teria acontecido. Comentava com os colegas que diziam: É o contexto, né Sandra? 

Está todo mundo assim... Lembro de outra colega que não era do diurno e que este ano 
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não mais está conosco, dizendo algo do tipo: Isso é assim mesmo. Estamos num 

período de refluxo. De fato parecia um momento de refluxo que refletia nos alunos o 

mesmo desânimo refletido em nós, professores. 

Conheci Édio no ano seguinte a minha chegada na Cacique, quando estive como 

Auxiliar de Direção no noturno. Não cheguei a ser sua professora. Minha proximidade 

com ele foi se constituindo de forma diferente e num espaço maior de tempo, que 

envolveu os anos seguintes em que passei a atuar como orientadora pedagógica. Era 

com certa freqüência chamada por alguns professores para contornar problemas que 

encontravam no relacionamento com ele. Sobre isso, falarei mais a frente. Quero agora 

destacar a forma como disse ter retornado à escola, depois de alguns anos de 

afastamento. 

Sandra: � Você ficou quanto tempo parado? 
Édio: � Bastante tempo... Um tempão... Aí passava a professora ali perto da 

minha casa, via eu trabalhando, e falava: por que você não estuda a noite? Aí foi 

botando pilha, né? Aí eu fui indo, fui indo... Caí na pilha dela, aí passei pra noite.  
Sandra: � Quem? Que professora?  
Édio: � Uma professora lá do Grataú... Esqueci o nome dela... 
Sandra: � Você estudava no Grataú? 
Édio: � Meu pai me passou daqui pra lá porque eu tava fazendo muita bagunça 

aqui. Os moleques também, as amizades aí... Bagunça de rua aí...  
Sandra: � E a professora de lá, toda vez que te via falava pra você voltar a 

estudar? 
Édio: � É... Ela passava perto da minha casa e falava pra eu estudar a noite. Eu 

fui caindo na pilha dela e voltei a estudar a noite. E ela falou que eu não ia 

repetir. Eu fiz a terceira, não repeti... A quarta... E a quinta... A sexta... To indo 

aí... 
Sandra: � E não repetiu nenhum ano à noite...  
Édio: � Não... Vamos ver agora, na sexta. Mas com as minhas notas não repito 

não... Só se for por disciplina...  
 

Na fala de Édio percebo outra vez um aspecto ligado à afetividade. Parecia 

haver uma preocupação da professora em relação a Édio. O fato de �cair na pilha� da 

professora sugere que ele a ouvia, que considerava o que ela dizia. E sentia que suas 

palavras não eram ditas �da boca pra fora�. Amaro e Ditinho afirmam ter retornado em 

função dos filhos. No caso de Ditinho havia o apelo da escola para que os pais 

participassem. E ele queria participar. O que quero, a partir destas constatações, é 

inserir o elemento emoção em minhas considerações sobre a educação de jovens e 

adultos, entendendo que o viver humano é constituído pelo entrelaçamento cotidiano 

entre razão e emoção. Movemo-nos em diferentes domínios de ação determinados 

pelas emoções (MATURANA, 1998).  



 

 

136 

Nenhum desses alunos retornou apenas porque quer um diploma, para enfrentar 

o mercado de trabalho. Houve, em todos eles, um componente afetivo, que de uma 

forma ou de outra, agiu e os motivou a dar o primeiro passo em direção à escola. Eis 

uma importante pista que retomarei mais adiante. 

 

3.3.2 Dificuldades encontradas  

 

A) O Cansaço 

 

O fato dos alunos já estarem inseridos no mercado de trabalho traz consigo uma 

conseqüência: freqüentar a escola torna-se um terceiro turno também de trabalho para 

esses alunos, reduzindo-lhe seu tempo de repouso e lazer. 

Sandra: � No caso, Ditinho... sobre a dificuldade do aluno do noturno, qual 
você acha q é a maior dificuldade para o aluno que estuda a noite?  
Ditinho: � Olha, para muitos, e para mim que estudava, a maior dificuldade era 
o trabalho... Isso não leva a nada... Ah, o trabalho, o trabalho... todo mundo 

trabalha... Mas é uma coisa, que às vezes você vem cansado... tem aluno que 
nem passa em casa pra jantar, nem pra tomar banho... e vem pra escola... as 
vezes não tem nem tempo de chegar aqui pra entrar... A dificuldade do noturno 

eu acho que é só essa... a tolerância que tinha...  
Sandra: � O maior problema, então, é a questão do trabalho?  
Ditinho: � O que os alunos alegam é o trabalho... mas eu acho que quando a 

gente tem força de vontade, a gente supera...  
Sandra: � Ah, mas é cansa...  
Ditinho: � É cansativo... Às vezes o cara ta trabalhando no hotel, vamos supor, 

no Hotel do Frade, ou no condomínio e o patrão ta aí. Ele não pode dizer pro 

patrão: ah, eu vou pra escola... O patrão vai dizer: eu fico um mês sem vir, e você 

vai me deixar aqui? Tem patrão, como o meu, que fala: você tem que ir, você 

vai...  Meu patrão, se eu chegar: oh, eu tenho uma prova hoje... ele chega, se eu 
estiver sem carro, ele vem me trazer... mas tem patrão que não é assim... então o 

cara, ele precisa do emprego. Então ele tem que dar obediência àquele que é o 

patrão dele, aonde ele ganha... Então às vezes ele chega aqui estressado, 
cansado... sem almoçar e as vezes sem almoçar e sem jantar... que aí ele vem 

estudar... sem comida... já não tem uma boa cabeça pra pensar... quer dizer, ta 

com fome... vai pensar em que? Né? Eu acho que o cansativo no regular noturno 

é o estresse do trabalho das pessoas.  

 

Ao iniciar sua resposta, Ditinho até certo ponto parece desqualificar o esforço 

que ele e seus colegas têm para enfrentar a jornada de trabalho e a jornada escolar. Ao 

afirmar que com força de vontade é possível superar a dificuldade do trabalho, ao 

mesmo tempo em que indica a necessidade de esforço como possibilidade de 

superação, também sugere o deslocamento do foco, como se o trabalho pudesse ser 
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usado pelos alunos como simples desculpa pelos seus fracassos.  Ditinho lembra dos 

colegas que abrem mão de suas horas de descanso, às vezes até de cuidados pessoais 

básicos como banho e alimentação, para poderem estar na escola. Ir do trabalho direto para 

a escola, às vezes sem mesmo tomar banho, almoçar e/ou jantar, demonstra que a escola 

representa um papel importante para eles. 

Comentários nesse sentido também são feitos por professores, em alguns 

momentos. Eu mesma já comparei. em minhas aulas o fato de ter feito universidade a noite 

e trabalhado durante o dia. Ao fazer isso, percebia-me como também trabalhadora e 

estudante, mas ainda não me dava conta de que algo nos diferenciava fundamentalmente: 

ao contrário de mim, meus alunos foram excluídos da escolaridade inicial por uma 

realidade de exclusão social marcada pela necessidade de lutar pela própria sobrevivência. 

Por mais que minha família também não fosse rica e meu pai sempre lutasse com grande 

esforço para sustentar-nos, eu e meus quatro irmãos pudemos completar nossa 

escolaridade, pelo menos até o Ensino Médio, os que quiseram, sem a obrigação de 

trabalhar para ajudar no sustento da casa ou mesmo garantir os materiais para nosso 

estudo. Olhando sob este ângulo, parece-me injusta a comparação que fiz e ainda vejo 

colegas fazerem. 

Quando parece se dar conta do esforço e da dificuldade enfrentada por alunos 

trabalhadores como ele, Ditinho ressalta a necessidade de flexibilidade do horário, para 

facilitar um pouco a vida desses alunos. E ainda finaliza dizendo que a dificuldade seria 

�só essa�. Só (!) essa? Parece não entender ainda que a dificuldade não diz respeito 

simplesmente ao horário, mas a uma forma de organização social baseada na exclusão de 

uma maioria da população aos bens sociais, neles incluída a educação. 

Ao comentar a relação com os patrões, ressalta a compreensão de seu próprio 

patrão para com ele, mas destaca que nem todos são assim e que para manter o emprego 

muitos dos alunos têm que �dar obediência� a seus patrões. Evidencia-se nesse comentário 

uma relação de subordinação e conformação (obediência) à realidade de exploração vivida 

por estes alunos. Ele complementa com a observação de que não há apenas cansaço, mas 

há o estresse também, o que prejudicaria ainda mais esses alunos uma vez que já vêm com 

fome e não teriam boa cabeça pra estudar. Eu me pergunto: se não têm boa cabeça para 

estudar, como realizam bem o seu trabalho?  

Uma discussão iniciada também no Conselho de Classe do nono ano e que 

retomaremos no segundo semestre refere-se a essa condição do aluno trabalhador, imerso 
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no mundo do trabalho e sujeito às perversidades provocadas pela desigual distribuição de 

renda. Um professor comentou que muito vem aprendendo com os alunos, principalmente 

sobre a sua felicidade, mesmo diante das adversidades em que vivem. Encaram sua vida 

valorizando cada conquista, exercendo sua fé e encontrando felicidade nas pequenas 

realizações cotidianas. O debate deu-se a partir da discordância de um outro que afirmava 

que combatia essa conformação, pois não quer ver seu aluno feliz ao ser enganado por 

patrões e pastores de igrejas. Disse que trazia para seu aluno a reflexão em torno de quanto 

seu patrão tinha de renda mensal e o quanto ele próprio possuía.  

A tensão no debate residia na seguinte questão: como intervir na realidade de 

exploração sem tirar dessas pessoas aquilo que as mantém vivas, as armas com que se 

mantêm de pé, mesmo diante de tanta adversidade, como a sua fé, por exemplo? Uma 

hipóteses seria a de que há uma fronteira muito sutil entre problematizar a realidade e 

desconstruir as bases com que essas pessoas lutam em seu dia-a-dia. Nosso cuidado 

residiria no respeito à particular visão do mundo dos nossos alunos, de forma a não 

simplesmente falar-lhes sobre a nossa visão do mundo, ou tentar impô-la, mas dialogar 

com ele sobre a sua e a nossa (...) convencidos de que a sua visão do mundo que se 

manifesta nas várias formas de sua ação, reflete a sua situação no mundo, em que se 

constitui. (FREIRE, 1987).  

Como costuma acontecer com esse grupo, a discussão continuou em outro espaço, 

neste caso na festa julhina que aconteceu na noite seguinte. Em meio a brincadeiras com 

alunos, danças de quadrilhas, comidas e bebidas, um dos colegas retomou o debate, 

dizendo que ficou instigado com a questão e que queria vê-la em pauta com todo o grupo 

de professores. Nesse momento alguém trouxe outro dado: muitos desses alunos 

trabalhadores usufruem de um mundo que não é deles, ao utilizarem, por exemplo, lancha 

e espaços da residência dos patrões na sua ausência. Este fator parece superficialmente 

criar uma ilusão que minimiza o efeito perverso do capital. Uma das contradições do 

próprio capital. É outra discussão que está se iniciando... 

 

B) O retorno às origens 

 
Quando perguntei sobre a hipótese de Amaro e Édio para a desistência de 

muitos alunos, aparece também do cansaço e a referência a um trabalho braçal que 

exige muito fisicamente. Porém, outro dado é acrescido: a necessidade de retornar às 
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origens ou mesmo, eu diria, de ir para outro lugar em busca de melhores condições de 

vida. Como completar a escolaridade se a busca pela sobrevivência os leva a mudar 

constantemente de lugar? É um dos aspectos a serem considerados na organização 

curricular. 

 
Sandra: � Por que vocês acham que as pessoas desistem? 
Amaro: � Alguns alunos tiveram que se mudar, tiveram que voltar pra sua 
origem...  
Édio: � Na nossa sala foram uns três já. O Yuri mesmo tentou ir pra Niterói, 

trabalhar lá... E voltou, já...  
Amaro: � É... Voltou um mês depois... Isso complica pra ele... Tem aluno que é 

bastante interessado e quer aprender... Eu sou um... A dificuldade que eu vejo, da 
minha parte, é o cansaço... Às vezes você rala o dia todo, como ontem eu ralei o 

dia todo, trabalhei muito pra adiantar serviço que não podia deixar atraso... Hoje 

a mesma coisa... Eu deitei uns 10 min... Foi naquela hora q você ligou... Tomei 

um banho, aproveitei que tava quente e tomei um banho...  

 

O caráter migrante fica bem evidente. Parcela significativa dos nossos alunos é 

migrante. Em levantamento com base nos registros em nosso banco de dados, numa 

amostragem aleatória de 174 alunos, cerca de 30% representam alunos nascidos em 

Angra. O registro nesse banco de dados só começou a ser realizado a partir de 2005, 

por isso, dos alunos antigos é preciso verificar nos arquivos a ficha individual. Procurei 

a base de dados apenas como forma de ter uma idéia baseada nos registros existentes.  

Já levantamento feito pelas professoras de 2º ao 5º anos, nos primeiros meses 

letivos de 2006, há, em média, cerca de quatro alunos angrenses em cada turma, com 

média de 22 alunos, o que representa algo em torno de 18%. Parece-me, cruzando esses 

dados com os dados referentes à idade, que os mais velhos, em maior número nas séries 

iniciais, são caracterizados por uma grande maioria de migrantes, ao passo que os 

alunos mais novos, preponderantes nas séries finais, correspondem a uma parcela de 

nascidos em angra, filhos desses migrantes. Em que isso pode interferir em nossa 

prática?  

No primeiro segmento, em razão da migração ser algo tão marcante na vida de 

nossos alunos, além de ter feito parte de discussões entre nós, professores, vimos 

levando o debate para a sala de aula. Nas séries iniciais este trabalho tem sido 

sistematizado e organizado coletivamente. Abaixo transcrevo o texto escrito por um 

aluno a partir de uma das propostas que envolviam esse trabalho, na turma do 4º ano G. 



 

 

140 

Quem sou? 
O meu nome é Flávio. Eu não sou daqui. Eu sou de Minas. Lá em Minas eu 

morava com a minha família, meus pais e meus irmãos, em uma fazenda do 

interior de Minas. Trabalhava com agricultura e plantava arroz, feijão. Mas o que 

plantava era somente para eu e minha família. Decidimos mudar do interior para 

a cidade mais próxima, a fim de viver melhor. Mas naquela cidade não tinha 

emprego suficiente para todos nós trabalharmos. Somente o meu pai conseguiu 

um emprego. 
Os anos se passaram e eu completei dezoito anos e comecei a tirar os meus 
documentos e tirei todos os que precisava para viajar. Resolvi viajar para Angra 
dos Reis e viajei para este lugar a procura de emprego e vida melhor. Aqui eu 
achei um emprego e uma família que me faz feliz. 

 

Em seu texto, Flávio traz a tona a questão do êxodo rural e do conseqüente 

inchaço provocado nas cidades que recebem esse contingente que migra dos meios 

rurais e permite-nos discutir as relações entre o campo e a cidade. Uma das propostas 

que se seguiram, ainda dentro desse trabalho, referia-se à escrita de uma canção do 

exílio de cada um deles. Transcrevo abaixo o texto feito por Marli. 

 

Canção do Exílio 
Minha terra é muito linda, 
Onde sinto muita saudade, 
Lá o ar é mais puro, 
Não tem tanta poluição... 
De minha cidade tenho saudade, 
O meu filho mais velho mora lá, 
E os meus amigos também, 
Mas eu sei que um dia vou voltar... 
Minha terra tem lavoura, 
Onde plantam cafezal, 
Lá eu trabalhei muito, 
Mais prazer encontro eu lá, 
Porque lá estão meus amigos... 
Minha terra não tem mar, 
Mas tem cachoeira que me divertia lá, 
Nunca vou esquecer daquele lugar, 
Porque um dia vou voltar pra lá... 

 

A vida de trabalho pesado; o dia-a-dia corrido, sofrido, também é permeado de 

uma saudade gostosa de sentir e que às vezes faz sofrer ainda mais. Nesse trabalho 

vimos percebendo que é preciso considerar a saudade no universo dos nossos alunos. E 

por termos uma referência de escola baseada na objetividade, estamos aprendendo com 

eles a construir essa nova proposta que considera o aspecto afetivo enquanto 

constitutivo do ser que aprende e ensina. Estamos buscando ser mais com nossos 

alunos. A professora que organizou os trabalhos que transcrevi aqui tem conseguido 
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estabelecer uma relação forte de cumplicidade com esses alunos, que se mostra na 

empolgação com que compartilha e se emociona com suas produções. Há alunos que 

propõem encaminhamentos, sugerindo caminhos possíveis. Um deles sugeriu que cada 

um possa oferecer à turma uma espécie de oficina em que fale de seu trabalho e ensine 

aos colegas o que sabe fazer.  

Em virtude das idas e vindas, em busca do trabalho, a escola também se adapta 

buscando considerar, para efeito de avaliação, o período em que esse aluno freqüenta as 

aulas. Em relação ao previsto na LDB sobre obrigatoriedade de uma freqüência mínima 

de 75%, fazemos uso de um recurso previsto em nosso Regimento das Escolas 

Municipais: o Conselho de Classe, que é soberano. O mecanismo consiste em uma 

reavaliação do aluno, em Conselho, lançando mão da reclassificação para série 

adequada, prevista pela LDB. 

 

C) O horário e o transporte 

 

Sandra: � Você acha que o horário do RN atende a necessidade dos alunos?  
Amaro: � Atende... Tem alunos que atrasam um pouco, né? Porque tem patrões 

que não liberam, né?  
Sandra: � Então o horário de entrada e saída então não seria problema...  
Amaro: � Pra mim não  
Sandra: � Mas nos colegas?  
Amaro: � Tem, tem colegas que reclamam porque o patrão não libera. 
Édio: � Na hora de sair assim tem o �busu�, também, né? Se sair dez e meia 

tem vezes que perde... Tem vezes que passa antes... 
Amaro: � Tem alunos que tem que sair dez e dez... Eu, principalmente, eu 
comprei a moto pra estudar... Eu tenho passe de ônibus, mas pra eu descer lá em 

cima e caminhar lá pra baixo, é longe... Já fiz muito isso... Na época do frio 

chegava lá com o pé que parecia q tava dormente... É uma boa caminhada...  
Sandra: � São dificuldades que acabam desestimulando, né?  
Amaro: � É... Tem essas dificuldades... À noite, pra estudar a noite, Sandra... 

Você rala o dia todo e tem que ficar a noite aqui... Chega no outro dia você ta 

exausto... Na hora boa do seu sono você tem que levantar e ir trabalhar...  
Édio: � Eu mesmo já vim muitas vezes com a coluna machucada, a perna...  
Amaro: � E você ta começando a vida agora, filho...  Chega lá, onde eu já estou.  

 

Novamente o problema da tripla jornada e a difícil relação com alguns patrões, 

que não liberariam seus empregados para o horário da escola. Fica nítida a redução de 

horas de sono a que se sujeitam esses alunos e a dificuldade gerada por isso. Mas há 

agora mais um outro fator: a distância percorrida a pé, que ainda é muito apontada por 

vários alunos, principalmente os que moram em áreas como o Sertãozinho do Frade ou 
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do Bracuí. O ônibus os deixa na estrada, de onde ainda seguem um bom trecho a pé. 

Amaro fala também de um cansaço adicionado à caminhada, que no frio chega a 

adormecer e doer os pés. Para minimizar este problema chegou a comprar moto. E os 

que não podem comprar?  

A negociação com a única empresa de ônibus em funcionamento no município é 

constante. Por algum tempo eles atendem à solicitação da escola, de ampliar a 

quantidade de ônibus e de horários em funcionamento no período em que iniciam e 

terminam as aulas, mas depois de um tempo voltam a reduzi-los. Esta é outra das 

nossas pequenas grandes lutas cotidianas, pelo direito ao acesso à escola e a outros 

espaços urbanos. 

 

D) A falta de segurança 

 

Sandra: � Qual o maior problema que você vê hoje no noturno?  
Édio: � Problema maior?  
Sandra : � É... Sua maior dificuldade pra vir pra escola hoje, qual seria?  
Édio: � O caminho, na hora de ir embora... Um perigo danado nessa rua...  
Sandra: � Você mora aqui mesmo, no Frade?  
Édio: � No Sertãozinho, lá em cima... 
Sandra: � No Sertãozinho... Então a maior dificuldade é o perigo no caminho...  
Édio: � É... Que a gente desce... A polícia não respeita mais também... Eles 

falam que não sei o que... Mas na hora mesmo, ainda é contra a gente ainda... Se 

falar ainda com eles, eles querem bater... Nem bandido e nem polícia... Tem que 

respeitar só ele lá em cima, lá... 
Sandra: � Então a maior dificuldade seria essa do horário, né? Que não é só tua, 

né?  
Édio: � É... porque se olhar na minha cara, né? Já sou bandido... Mas... Pela 

cara... Eles não vêm à mão, não vê como é que a gente rala... Aí já é bandido... Já 

quer prender, já quer bater... Por sinal até bandido confunde a gente lá...  

 

Há novamente a referência à caminhada, mas agora aliada ao perigo que 

encontram no caminho. Há o medo do que pode acontecer. Há, inclusive, medo da 

própria polícia. Os serviços públicos ainda são insuficientes.  

Édio destaca preconceito, principalmente em relação a ele que corresponderia 

fisicamente ao estereótipo do bandido. �Não conta nem com bandido nem com 

polícia...� Demonstra uma fé que o ajuda a encarar o desafio. Na referência à mão 

mostra atividade de trabalho braçal.  
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E) Mudança de professores 

 

Uma outra dificuldade apontada pelos alunos e trazida por Édio refere-se a 

constante troca de professores. Não bastasse a troca que ocorre normalmente a cada 

dois anos e que traz uma descontinuidade em termos de trabalho pedagógico da escola, 

em vários momentos o contrato termina durante o ano letivo em curso. 

 
� Esse negócio de mudança de professor assim, eu não gosto disso não... Estava 

acostumando com aquele já, Alexandre e o Wagner... Até pegar no ritmo de 

novo... E ela não me conhece nem eu não conheço ela... Aí fica achando que eu 

sou coisa... Aí... Fico mais pelos alunos... Eles dizem: não, ele é bom, não sei o 

que... Ela vai escutando né...   

 

O que Édio parece denunciar é a dificuldade para criar novos vínculos, em 

meio a um trabalho que já iniciou.  Cada professor imprime a sua marca no trabalho 

que desenvolve, com um ritmo específico, com metodologia própria. Há uma marca 

pessoal nas relações que é intransferível. Édio não reclama de simplesmente trocar, 

porque troca acontece anualmente, ao mudar de turma. O problema está na troca em 

meio a um trabalho já em desenvolvimento. Todo o período inicial, em que professor e 

alunos se adaptavam é perdido para que se tenha um novo momento. E o ano letivo 

continua a correr, deixando para trás um tempo precioso para esses alunos.  

Outra vez Édio parece apontar o problema de ser rotulado. Dentro do aspecto de 

convivência vem a questão do pré-conceito. Há sempre um momento inicial em que 

ambos se conhecem e constroem formas de relacionarem-se. Com o ano em curso, Édio 

que diz ter problemas relacionados a idéia que de antemão professores podem ter sobre 

ele, a partir de uma primeira imagem, conta com a mediação dos colegas para contornar 

os problemas. Mais um tempo demandado. 

 

F) Os filhos 

 

Embora não tenha sido citada na entrevista, talvez por ser uma dificuldade 

vivida principalmente por mulheres que estudam a noite, há uma grande dificuldade 

que diz respeito à falta de alguém que possa cuidar de seus filhos enquanto estudam.  

Essa discussão faz parte de nossa pauta há vários anos, principalmente porque o 
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número de crianças no pátio a noite aumentava cada dia mais, a ponto de causar alguns 

problemas relacionados à agitação das crianças e a incômodos em sala de aula. Em 

2005 a situação agravou-se ainda mais e na Comissão do Regular Noturno levantamos 

várias sugestões, entre elas a criação de creches para elas, que atenderiam não só aos 

alunos do noturno, como também às mães e pais que necessitam trabalhar a noite e não 

têm com quem deixar seus filhos. No Frade, por exemplo, bem próximo à Cacique, já 

existe uma escola que a nosso ver poderia funcionar a noite e atender a essa 

necessidade. Outra sugestão refere-se à contratação de recreadores que possam ficar 

com essas crianças enquanto seus pais estudam. 

Diante dos problemas que se avolumavam, a Secretaria Municipal de Educação 

encontrou uma outra forma de atender a essa reivindicação. Por meio de uma resolução 

do Conselho Municipal de Educação, em outubro de 2005, proibiu a permanência de 

crianças no interior da escola, no turno da noite, bem como a de adultos em turmas 

regulares no diurno, já que havia, embora bem poucos, alunos adultos matriculados em 

turmas do diurno. Na Cacique mesmo, a essa época, tínhamos uma aluna adulta 

estudando durante o dia. Pelas explicações que nos deu a diretora de nossa escola, o 

problema maior teria sido fruto da agressão dessa nossa aluna a outro aluno menor, 

durante uma aula. Um fato que a meu ver demandaria ações internas da escola, no 

sentido de mediar o problema, transformou-se em proibição e, mais uma vez, 

contribuiu para fechar portas a alunos já excluídos da escola em momentos anteriores.  

 

Art. 5º - Fica o aluno do Regular Noturno impedido de efetuar matrícula no 

diurno por estar ocupando vaga daquele que se encontra na idade própria. 
(...) 
Art. 7º - Diante do exposto nos artigos anteriores, fica proibida a permanência de 

menores nas dependências dos Estabelecimentos de Ensino que tenham Regular 
Noturno. 
Art. 8º - Cabe às Diretoras dos Estabelecimentos de Ensino cumprir e fazer 

cumprir as normas desta Resolução. 
Parágrafo Único � O descumprimento desta Resolução ensejará em apreciação 

pelo CME e aplicação de sanções cabíveis. 
 

Mesmo compreendendo o problema da falta de vagas para atender a alunos que 

encontram-se na faixa etária da escolaridade obrigatória, entendo que proibir a 

matrícula de alunos durante o dia sob este argumento não é coerente com uma política 

de educação comprometida com a inclusão, como defendido no discurso da Secretaria 
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Municipal de Educação. Se a Constituição Federal e a LDB apontam a necessidade do 

Estado envidar esforços no sentido de atender ao direito à educação, inclusive dos que 

não tiveram acesso a ela na idade própria, parece-me que tal atitude representa um 

cruzar os braços diante do problema. O que vem sendo feito para atender a necessidade 

e garantir o direito desses alunos? Por que apenas o direito dos que estão em �idade 

própria� deve ser atendido?  

Numa de nossas reuniões pedagógicas levantamos essa discussão. A diretora 

geral defendeu sua posição a favor dos alunos menores, dizendo ser injusto com eles 

sujeitá-los a falta de vagas ou a incômodos relacionados a adultos que não saberiam 

respeita-los. Vários professores concordavam com essa posição. Em contrapartida, eu e 

outros professores defendíamos que não era possível fazer justiça com os menores a 

partir de injustiça aos adultos. Entendíamos que era preciso discutir uma política de 

educação que não nos obrigasse a discutir quem teria mais direito à escola. 

E no bojo da discussão, também estava a constatação: desde que a Resolução 

passou a ser cumprida, vários alunos deixaram a escola ou nela não se matricularam. 

Estatisticamente pode-se dizer: �Ah, mas são apenas 15 ou 20�. Apenas?! São 15 ou 20 

alunos que mais uma vez tiveram seu direito negado. Numa sociedade democrática 

como a nossa pretende ser, não se pode admitir que pessoas, sejam quantas forem, 

tenham seus direitos negados.  

De imediato, quando da publicação da Resolução, várias alunas deixaram de 

estudar. Dentro da escola a situação era delicada. Um grupo de professores defendia 

que não poderíamos concordar com esta determinação. Outros pareciam indiferentes, 

visto que os �incômodos� das crianças havia cessado. Como a Resolução foi publicada 

em outubro e já estávamos finalizando o ano letivo, conseguimos internamente 

contornar a situação fazendo com que algumas alunas retornassem para a escola para 

concluírem o ano letivo. Outras, infelizmente, não retornaram. Porém, já na renovação 

da matrícula ou no ato de efetivação de matrícula, as alunas eram já informadas da 

proibição. O ano letivo iniciou-se aparentemente sem grandes dificuldades. Aos 

poucos, começamos a notar algumas ausências, que nos incomodavam profundamente, 

além do fato de saber que muitos sequer haviam feito matrícula diante da proibição.  

Medidas como essas atingem principalmente o direito das mulheres, que 

historicamente sofrem ainda mais com o processo de exclusão social: salários mais 
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baixos que os dos homens, mesmo quando desenvolve o mesmo trabalho, desemprego 

quando engravida, submissão ao pai, marido, irmão... Na prática, essa proibição mais 

uma vez contribui para afastar a mulher da escola. Não é raro encontrarmos mulheres 

que voltam para a escola contra a vontade dos maridos. Muitas se viam obrigadas a 

levar seus filhos porque o marido, como forma de dificultar-lhe esse retorno, recusam-

se a ficar com eles. Outras porque realmente batalham no seu dia-a-dia para manter sua 

família sozinhas.  

Mesmo em menor número, há também os alunos que precisam levar os filhos. 

Numa sociedade em que a tarefa de cuidar dos filhos é eminentemente feminina, estes 

alunos sequer são lembrados. É como se eles não tivessem obrigação de levar os filhos 

porque estes devessem ficar com suas mães. Contudo, na Cacique também temos pelo 

menos um caso de aluno que não tem como deixar o filho sozinho em casa, bem como 

temos outros casos em que o casal estuda a noite. E com quem ficam os filhos? Ou 

ficam sozinhos em casa, ou com algum vizinho ou parente. Às vezes eles revezam: um 

dia vai à aula o pai, no outro dia vai a mãe.   

No 2º ano, ao entrar na sala para conversar com os alunos a respeito de suas 

dificuldades, ouvi de um rapaz, inconformado pelo fato de não poder trazer o filho: �Eu 

não vou parar de estudar por causa disso, vai ter que se dar um jeito. Estou com 

problema em casa e preciso trazer meu filho de 12 anos para a escola. Já parei de 

estudar por tanto tempo e não quero parar novamente. Não é certo isso.� E não é 

mesmo! Democracia se vive nas pequenas coisas do dia-a-dia e não só no discurso 

�político� ou no dia de eleger nossos governantes. 

Diante das pressões realizadas pelas escolas, a coordenação do Regular Noturno 

encaminhou no início desse ano de 2006, um pedido de revisão das determinações 

contidas na referida Resolução e estamos ainda em negociação. 

 

3.3.3  Por que insistem 

 

Apesar de todas as dificuldades apontadas, e muitas outras que aqui não 

apareceram esses alunos insistem em continuar estudando. Nas entrevistas pude 

perceber que os motivos para essa insistência não residem apenas na possibilidade de 

adquirir um conhecimento escolar, julgado importante na sociedade. Nem sempre a 
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escola tem para os nossos alunos o mesmo valor que tem para nós.  

 
Sandra: � Você continuou, né? Seu filho terminou e você continuou... Por quê?  
Amaro: � É... Porque eu estou gostando das aulas. E ta me fazendo bem. Ta 

sendo importante pra mim. Com toda dificuldade que às vezes eu tenho em 

algumas matérias, vale o esforço.  

Amaro contou que voltou para a escola porque estava preocupado com seu filho 

e queria ajudá-lo. Aparentemente o motivo para ficar na escola terminaria com a 

conclusão da oitava série por ele. Mas Amaro ficou. Além do valor social representado 

pela escola, a partir do reconhecimento do status de sujeito escolarizado, Amaro ficou 

porque encontrou nas aulas um espaço de significação, que não se esgotava nos 

conhecimentos acadêmicos aos quais tinha acesso. Para ele, tão importante quanto eles, 

era a aprendizagem que a relação com outros sujeitos possibilitava-lhe, a possibilidade 

de perceber-se parte de um grupo, de relacionar-se em um outro espaço, além do 

espaço de sua casa e trabalho.  

 
Sandra: � E o que mudou pra você, ao vir pra escola? 
Amaro: � Mudou... Conheci novos amigos... Conheci novas pessoas. E ver que 
hoje um pai às vezes briga com o filho pra estudar, mas não sabe a dificuldade 

que é pro aluno se enturmar, pro aluno estar bem nas matérias, ta entendendo, ta 

acompanhando... E o estudo só vem a melhorar a qualidade de vida do ser 

humano. Com o estudo você tem mais facilidade pra entender e compreender. 

Porque, Sandra, hoje, às vezes a necessidade obriga o ser humano a fazer coisas 

horríveis. Mas é um pouco de ignorância também. Porque se olhar pra trás, às 

vezes aquela pessoa muito ignorante que acha que a lei dele é a que prevalece é a 

que vale. Muitas coisas acontecem... E se a pessoa tem um pouquinho 
conhecimento da vida, da lei, da leitura... Ajuda... Ajuda e só tem a dar melhoria 
pro ser humano. Pro ser humano ficar mais esperto. Ir e vir na hora que der pra 
fazer as coisas correto. Não ter medo, sabe? Eu como motorista... Algumas 

viagens que eu já fiz eu ficava tenso, nervoso... Aí você pergunta: por quê? Por 

causa da dificuldade pra ler as placas... Eu conheço hoje um montão de motorista 

que não sabe ler, se perde... Eu nunca tomei uma multa de trânsito. Eu nunca tive 

um acidente de trânsito. Nesse período de 1979 pra cá, que eu dirijo... Não tem, 

sabe... Dirigir com habilitação, fazer as coisas correta...Saber onde está... Andar 

sem conhecer o local aonde a pessoa quer ir é ruim. Mas a partir do momento 

que você conhece o lugar, facilita tudo. 
 

Conhecer novas pessoas, fazer novos amigos, compreender melhor o próprio 

filho, ter mais facilidade para entender e compreender o mundo... eis alguns elementos 

que também marcam a presença de Amaro na escola. Ele ainda destaca a importância 

de se perceber e respeitar diferentes pontos de vista, sabendo que a nossa �lei� não é a 

que prevalece, com isso alertando para como a intolerância prejudica a relação e o 

próprio crescimento das pessoas. Também ressalta a segurança que o conhecimento 
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traz nas relações com o mundo letrado.  

Sandra:� Você veio do diurno há pouco tempo, né? Qual a maior diferença que 

você percebeu dentre estudar de dia e estudar a noite? 
Édio: � A maior diferença? Como assim? 
Sandra: Você estranhou alguma coisa quando você veio estudar a noite? 
Édio: � Não, não... Eu gostei mais de estudar a noite, que de dia. 
Sandra: � Porque você gostou mais de estudar a noite? 
Édio: � Porque eu trabalho de dia, né? Tenho meu dinheiro... E ainda aprendo a 

noite. Fora os amigos, que a gente conhece aí. 
Sandra: � Mas em termos de trabalho de sala de aula, de organização... o que 

você acha que é mais interessante a noite? Ou não tem diferença? 
Édio: � Ta bom... Tudo bom... De dia, de noite... Está bom. Tendo pra estudar, 

ta bom. Todo mundo me ajuda mesmo... 
 

Édio também fala dos amigos que faz no espaço da escola. Ao mesmo tempo, 

em suas palavras também podemos perceber o papel que ocupa o trabalho remunerado 

em sua vida. Ele estuda de noite porque precisa trabalhar de dia, precisa de dinheiro. 

Estudar a noite é um algo mais em sua vida.  

Tento instigar um pouco para ver se ele aponta alguma diferença entre diurno e 

noturno, no que diz respeito à organização do trabalho pedagógico, e ele ressalta que 

tanto faz, pois sempre recebe ajuda. Eu poderia dizer que ele ainda não construiu uma 

visão crítica a respeito da questão, mas também posso pensar que isso representa uma 

semelhança entre os dois trabalhos. Ou seja, é possível ler, nas palavras de Édio, que 

essa escola noturna ainda tem muito da estrutura da escola diurna, e que, embora o 

público atendido seja outro, ela ainda não marcou seu diferencial. E ainda assim é 

espaço importante para esses alunos. 

Vou percebendo nas entrevistas que para além dos conteúdos escolares, o valor 

da escola reside nas interações que os alunos realizam nesse espaço, na convivência 

com o outro. Convivência essa que permite conhecerem o outro e nesse conhecimento, 

conhecerem-se a si mesmos na relação com esse outro. É nessa convivência, na 

cumplicidade que dela surge, que vai se construindo o papel político da educação de 

jovens e adultos. 

 

3.3. UM NÓ A SER DESATADO � A PRESENÇA DESAFIADORA DOS JOVENS E NOSSA 

DIFICULDADE EM LIDAR COM AS DIFERENÇAS 
 

Como disse anteriormente, inicialmente pensei em entrevistar dois ex-alunos 

meus, que estudaram todo o Ensino Fundamental no noturno de nossa escola e que 
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teriam vivenciado tanto o período de implementação do Projeto do RN �petista�, 

quanto o período posterior, quando assumiu o atual governo, �pmdebista�, ou seja, 

alunos que tivessem presenciando momentos que para nós, professores, caracterizaram-

se por dois projetos diferentes de ensino regular noturno. Eu considerava importante 

saber como eles percebiam esses períodos: será que identificavam as mudanças que eu 

e alguns professores percebíamos? Identificariam algum tipo de ruptura? Se 

identificassem, faziam-no de que forma? Acreditava que suas entrevistas me dariam 

importantes pistas para compreender por que a proposta inicial do Regular Noturno não 

foi adiante e por que os alunos não reivindicaram a continuação.  

Por esta intenção inicial, Édio não estava entre os alunos que pensara entrevistar 

inicialmente.  Por uma dessas imprevisões do cotidiano, ao encontrar-me para a 

entrevista com Amaro, ele estava acompanhado de Édio, aluno mais jovem e que era 

seu colega de turma. Após nos cumprimentarmos, convidei Amaro para ir a uma sala 

para que pudéssemos conversar mais a vontade e perguntei se Édio gostaria de 

participar da conversa. Amaro reforçou o convite e Édio juntou-se a nós.  

Porém a participação de Édio permitiu-me descobertas muito interessantes. 

Chamou-me atenção a forma como ele se vê ou via no espaço da escola, o quanto 

assumia para si o rótulo de �bagunceiro� e o quanto isso ainda lhe pesa, mesmo agora 

quando não é mais um dos motivos de longos debates nos Conselhos de Classe. Ainda 

lhe parece muito presente o sentimento de exclusão por ser visto como bagunceiro. 

 
Sandra: � Você percebe muita diferença em relação aos alunos de quando você 

chegou e de hoje? Tem muita diferença? 
Amaro: � Tem... A diferença tem porque meus colegas de turma são todos mais 

amigos. 
Édio: � Bagunceirinhos também, os novos, né? 
Amaro: � Mas faz parte...  
Sandra: � Vocês são da mesma turma, né?  
Amaro: � Somos.  
Sandra: � Mas você ta calmo, né?  
Amaro: � Ele não é bagunceiro... é normal. 
Édio: � É brincadeira... eu fico brincando...  

 

Aqui Édio relaciona os alunos novos à bagunça em sala de aula, entre os quais 

se inclui, embora não esteja na faixa de idade que ele mesmo define, mais adiante, 

como a mais bagunceira (16, 17 anos). Esse tipo de associação é muito comum, 

conforme se poderá perceber nas falas de Amaro e Ditinho, da mesma forma que se 
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observa nas falas de professores. 

Lembro-me das várias vezes em que fui chamada à sala de aula por causa da 

postura de Édio. Alguns professores sentiam-se desrespeitados, desafiados por ele. 

Numa das vezes a aula era no auditório, pois assistiriam a um vídeo. Ele criou 

problema pelo fato de não ter sido avisado com antecedência sobre a troca do horário. 

A professora que daria aula no tempo após o recreio conversou com a de Educação 

Física, que daria aula naquele horário, pedindo-lhe que cedesse seu tempo para 

exibição de um vídeo. Édio não aceitou a forma como tinha sido feita a troca e não se 

dispôs a negociar.  

Tentei contornar a situação e a aula continuou, mesmo com sua insatisfação e a 

de alguns �meninos� que preferiam estar na aula de Educação Física. Num outro 

momento conversei em particular com a professora e com ele. Ela reconheceu que 

poderia ter agido de forma mais tolerante, mas disse já não ter mais paciência para tais 

atitudes dele. Ele, por sua vez, disse ter-se sentido desrespeitado em seu direito de ter a 

aula de que gostava, reivindicando maior diálogo com a professora. Arrisco dizer que 

Édio no fundo reivindicava ser reconhecido como sujeito naquele espaço. Muitas 

vezes, nós professores assumimos a tarefa de planejar e organizar as nossas aulas de 

uma forma que exclui qualquer negociação com os alunos.  

A entrevista segue e mais adiante ele novamente cita o fato de ser bagunceiro, 

sugerindo não sentir-se parte da turma, como se não fizesse falta para os colegas. 

Incorpora o rótulo de bagunceiro assumindo sua inevitável conseqüência, a exclusão: 

 
Sandra: � Mas, assim, o que você acha mais legal nas aulas?  
Amaro: � O mais legal é a união dos alunos. Isso é importante... Um aluno 

quando não vem, a gente sente falta. Tu olha pra trás e vê tudo vazio, assim... 
Édio: � Quando sou eu, não... Eu sou bagunceiro...  

 

Amaro diz que todos sentem a falta dos colegas que não comparecem. De 

imediato Édio destaca que dele ninguém sentiria falta, porque ele parece atrapalhar 

todo mundo. Talvez por isso costumasse sentar quase sempre sozinho, distante dos 

colegas. Nessa época em que ainda era polêmica entre professores, lembro de uma 

outra vez em que fui à sala de aula. Desta vez para verificar como era a dinâmica da 

aula de um professor que dizia não ter problemas com ele e que, ao contrário, apontava 

seu interesse e cooperação durante as aulas. 
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Ao entrar em sala observei alguns alunos sentados em carteiras agrupadas no 

meio da sala, formado um grande grupo para organizar um painel que seria usado na 

festa junina da escola. Era aula de Educação Artística. Todos bastante envolvidos na 

atividade, Édio também, num outro painel, mais afastado, com um outro colega. 

Brincava com os demais, mas não chegou a entrar no grupo maior. Naquele momento 

marcou-me o fato de estar envolvido, interessado no trabalho. Hoje, após ouvi-lo na 

entrevista, pergunto-me: será que o fato de não integrar o grupo maior, embora naquele 

momento eu não tenha observado hostilidade dos colegas, não teria como motivo o fato 

de não sentir-se merecedor de estar entre eles? 

Observamos, hoje, uma tendência crescente de juvenilização no Regular 

Noturno de nossa escola, o que pelas reuniões de Comissão percebemos ser uma 

tendência da Rede Municipal. A cada ano aumenta o número de adolescentes e jovens. 

Neste ano de 2006, de um total de 616 alunos matriculados, 39,3% possui idade entre 

15 e 20 anos. Um aluno de 14 anos foi matriculado a pedido da mãe porque tinha 

conseguido um emprego durante o dia. Se juntarmos o número de alunos entre 15 e 20 

anos com o número existente entre 21 e 25 anos (19,2%) há mais da metade de 

matriculados entre jovens e adolescentes. A maior parte concentra-se nas Séries Finais 

do Ensino Fundamental (76,18%). A constatação pode ser feita visualmente. E o que 

isso tem representado em termos de reflexão sobre o trabalho pedagógico? Muito 

pouco. Talvez porque direcionando o olhar para uma generalização formada por 

�alunos do noturno� ainda não tenhamos nos dado conta de que precisamos entender: 

Quem é esse aluno adolescente e jovem? O que pensa? O que espera da escola? Como 

se relaciona com o mundo? 

Tal reflexão precisa ser feita em conjunto, num processo de educar com, como 

propõe Paulo Freire. Ouso dizer aqui que todos nós, educadores e alunos, precisamos 

assumir uma postura de pesquisadores com o cotidiano, cientes de que não se trata de 

tarefa simples. Entram em jogo nesta relação que, querendo nós ou não é hierarquizada 

no atual modelo de escola, correlações de forças, a partir do poder que nos é conferido 

enquanto professores em função de nossa posição. Sabedores de que o poder se exerce 

das mais diferentes formas, precisamos do espaço de reflexão coletiva, um espaço de 

juntos pensarmos a prática de pensar a prática (FREIRE, 1999). 

Como aluno bagunceiro, Édio demonstra ter experimentado, ou pelo menos 
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conhecer, uma relação às vezes cruel que estabelecemos em nossa prática, uma relação 

que une processo avaliativo, reprovação e disciplinarização: 

 
Sandra: � E não repetiu nenhum ano à noite... 
Édio: � Não... Vamos ver agora, na sexta. Mas com as minhas notas não repito 

não... Só se for por disciplina... 
Sandra: � Mas você não vai repetir por disciplina, né Édio? 
Édio: � Tem hora que a gente estoura...Assim um pouco, né? 
Sandra: � Normal... 

                                                                                                                                                                               

Segundo Édio, ele não repetiria por nota. Sua reprovação, se acontecesse, seria 

só por disciplina. Está ciente de que os conhecimentos exigidos pela escola ele domina, 

mas parece inseguro quanto às exigências referentes ao comportamento. Eu, por outro 

lado, tratei de reafirmar que não seria reprovado por �indisciplina�, já que na minha 

posição estava convicta de que esse não seria um critério válido para reprová-lo. 

Porém, a dúvida de Édio repousa sobre o fato de provavelmente já conhecer essa 

história do outro lado, a do aluno que necessita ser controlado pelo mecanismo da 

reprovação. Segundo ele, às vezes �estoura�, talvez querendo dizer que não tem 

paciência para algumas formas da escola lidar com alunos como ele. Em vários 

Conselhos de Classe ouvia de alguns professores referências ao seu temperamento 

explosivo, difícil de lidar. Outros ressaltavam que ele tinha sim um temperamento mas 

explosivo, mas que era possível contornar as situações em sala de aula. 

O comportamento de Édio chamava atenção para sua diferença no espaço da 

escola. Em contrapartida, nossa prática pedagógica tende a homogeneizar 

procedimentos, como forma de �facilitar o trabalho do professor�, sob a alegação de 

�dar as mesmas oportunidades a todos�. A questão é que, estando em pontos de partida 

diferentes, nossos alunos necessitam de práticas que se aproximem dessas diferenças, 

evitando o risco de prejudicar aqueles que mais precisam de nossa atenção. Em nossa 

tentativa de homogeneizar, no diurno muitas vezes recorremos à transferência dos 

alunos mais velhos, que não se moldam ao comportamento que esperamos deles na 

escola, para o noturno.  

Ao chegarem contra a sua vontade e sentindo-se alienígenas no espaço escolar, 

em muitos casos estes alunos sofrem ainda mais e fazem-nos sofrer com nossa falta de 

preparo para lidar com eles. A ida para o noturno serve-lhes de punição. Quando não 

encontram outra forma de entenderem-se com a escola, esses alunos muitas vezes 
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acabam evadindo. A crueldade reside no fato de que em muitos casos o discurso revela 

esta intenção: �Indo para o noturno ou ele toma jeito de uma vez ou vai catar o �rumo 

de casa�. Pelo menos não vai mais atrapalhar quem quer estudar.� 

Como orientadora, observava que o mesmo aluno, Édio, era visto por alguns 

professores no noturno como arrogante, petulante e totalmente indisciplinado, 

desrespeitoso. Outros professores ressaltavam sua participação e interesse nas aulas, 

sem descartar que em alguns momentos sua postura era sim a de desafiar, porém a 

forma como agiam com ele estabelecia um diferencial em termos de resposta a ele e de 

respostas que recebiam dele. O momento de avaliá-lo em Conselho de Classe refletia 

essas diferenças. Alguns diziam: �ele simplesmente não respeita, não pode ser assim�. 

Outros: �não tenho problemas com ele�.  

Uma observação que fiz nesses momentos refere-se às informações que me 

eram fornecidas pelos professores. Observei que muitos dos que diziam que ele era um 

problema, em geral não tinham mais nada a dizer sobre ele: �Ele não respeita ninguém, 

Sandra. É impossível dar aula com ele em sala.� Por outro lado, aqueles que apontavam 

conseguir contornar as situações em sala e não ter grandes problemas com ele, eram 

capazes de fornecer-me informações, por exemplo, sobre as atividades em sala que 

mais despertavam seu interesse, a forma como se relacionava com os colegas, e até 

algo mais a respeito de sua vida pessoal, o que me sugere alguma aproximação entre 

eles, alguma relação de afeto. 

Compartilhei esse texto com alguns colegas na escola, enquanto o redigia. 

Quando um dos professores leu essas considerações a respeito da possível relação de 

afeto estabelecida pelos professores com Édio, comentou: Muito bom isso, mas... será 

que era isso mesmo, ou isso é o que você quer ver? Porque esse é o ideal numa relação 

professor aluno, mas será que acontece mesmo? Dei uma parada na hora, para pensar a 

respeito, e contei-lhe algumas dessas histórias, que naquele momento não estavam 

escritas. Não nego o risco de estar enxergando algo que quero ver, mas, como disse a 

ele, muito do meu conhecimento inicial dos alunos parte de informações trazidas pelos 

professores. Se eu pude construir referências sobre o Édio que ultrapassavam a imagem 

do �simples� bagunceiro é porque, além da minha relação com ele, pude compartilhar 

das diferentes visões que os professores tinham a seu respeito.  

Lembro-me sempre de Aylda, que foi sua professora na terceira série, 
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comentando nos Conselhos: �Ele é um bom menino e a gente precisa saber lidar com 

ele. Não é batendo de frente que ele nos escuta. É preciso dialogar com ele, se 

aproximar, ser amigo...� Depois que deixou a sala de aula para atuar no apoio 

pedagógico sempre fazia questão de estar nos Conselhos de Classe do noturno como 

membro do Conselho de Escola.  

Retomando a entrevista com os dois: Amaro conta que conversa muito com 

Édio, aconselha e o considera �um bom menino�, mas também fala da dificuldade de 

relacionamento com os �mais novos�: 

 
�� Há algumas indicações que vamos supor, que eu não tô fazendo, mas eu 

quero fazer... Seria assim, no meu ponto de vista: digamos, tem 30 alunos numa 
sala... aquele aluno bem mais jovem, "repeteco", vamos supor...saber dividir, né? 

Digamos não botar um aluno tão jovem com uma pessoa tão lá na 

frente...Entende? Às vezes aquele aluno, como ele ta começando a vida agora... 
 

Amaro aqui indica que há o �repenico�, ou seja, aquele aluno que tendo repetido 

muitas vezes no diurno é remanejado para o noturno. Uma Circular que recebemos em 

maio deste ano (2006), da Secretaria de Educação, deixou-nos bastante preocupados e a 

muitos colegas indignados, pois encaminhava um relatório de distorção série-idade de 

alunos do diurno de cada escola, com indicativo para remanejar para o noturno os que 

ali eram listados.  Discutindo essa Circular em nossa reunião pedagógica, levantamos o 

quanto essa medida tem de preconceituosa, pois sugere que alunos nessa condição, ou 

seja, os �mais velhos�, estariam incomodando os demais. Ou, por outro lado, seria uma 

forma de minimizar o nosso próprio incômodo, pois o tempo todo eles estão diante de 

nossos olhos, lembrando-nos de que não conseguimos fazê-los aprender. Diante deste 

fato, a opção feita é, nas palavras de um professor durante a reunião, jogar a sujeira 

para baixo do tapete. Nesse sentido, tal proposta sugere um papel inferior relegado a 

esta modalidade dentro da política educacional da Secretaria, pois com ela nega-se, ou 

na melhor das hipóteses, protela-se a necessidade de discutir as práticas pedagógicas 

que produzem, ano após ano, a repetência e a renitência, pois o problema 

aparentemente deixa de existir, por não mais estar visível.  

Retomando a sugestão de Amaro, nela fica evidente que há diferenças entre 

estes alunos. A forma como se relacionam entre si e com o mundo é diferente, o que 

torna bastante difícil a convivência num espaço que busca a homogeneização. Durante 
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a conversa o próprio Amaro diz que interfere no processo de formação de Édio, o que 

me leva a pensar na importância desse convívio para ambos: 

 
�� O Édio não é bagunceiro. Eu já conversei uma vez com o Édio e ele entendeu 

isso. Agora, Sandra... Isso que eu falei... O aluno bem jovem com o aluno mais lá 

na frente, isso atrapalha um pouco... 
 

Ao mesmo tempo em que reforça seu argumento de que é preciso pensar numa 

�separação� desses alunos, Amaro diz que é possível essa aproximação, quando afirma 

conversar com Édio e orientá-lo, obtendo bom resultado. Por outro lado, nossa 

dificuldade, de alunos e professores, em lidar com essas diferenças é insistente no 

pedido para que nos movamos em busca de soluções:  

 
Sandra: � E na organização da escola? O Amaro estava falando que pra 

organizar a turma poderia fazer uma turma de alunos mais velhos, outra de 
alunos mais novos... e você, teria alguma sugestão assim?  
Édio: � Ah, eu não sei... Mas quem mais faz bagunça são os alunos assim, de 16 

pra baixo... 17 assim... Mas só que dá um grito de lá e eles já param rápido já, 

param rapidinho...  
Sandra: � Então não tem tanto problema?  
Édio: �Pra mim não... Só olhar com a minha cara pra eles, que já param de 

fazer bagunça... Têm medo...  
 

Édio repete em vários momentos da entrevista que é bagunceiro e, 

conseqüentemente, alguém difícil de lidar. Porém, afirma que é ele mesmo quem �bota 

ordem� quando os �ainda mais novos� resolvem �sair da linha�.  Como explicar isso? 

Outro ponto interessante: quando fala sobre a forma com que �bota ordem� nos 

bagunceiros, Édio reproduz a forma como normalmente a escola busca disciplinar os 

alunos, através do medo, da coerção.  

Durante a entrevista, os professores alertaram para o crescimento do número de 

jovens no Regular Noturno, motivado em boa parte pela prática de remanejar para o 

noturno os alunos problemáticos do diurno.  

 
Eu acho que o perfil dos alunos mudou. Mudou porque se tornou uma prática 

também alunos problemáticos do diurno mandar pro noturno. Você teve uma 

juvenização do noturno. Eu não sei se isso pode ser comprovado com dados... é 

só uma impressão, mas que é um dado pra ser investigado. (Márcio) 

 

Esta prática era muito comum na escola há alguns anos e vem reduzindo 

bastante em função dos embates que nós, profissionais que atuamos no noturno, temos 

com os que atuam no diurno. O argumento utilizado era o de que entre os adultos eles 
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não conseguiriam espaço para fazer bagunça. Já ouvi, inclusive, o complemento: �Se 

não se adaptar, de lá mesmo ele vai embora e para de atrapalhar a gente...� O 

argumento de que os alunos são indisciplinados acaba camuflando a necessidade da 

escola se repensar em termos de organização curricular e traz a marca pesada do 

preconceito de que esses jovens são alienados e irresponsáveis. Aliada a essas práticas, 

também vem aumentando o número de alunos que aos 15 anos levam à escola 

declaração de trabalho e, acompanhados de seus responsáveis, solicitam o 

remanejamento para o noturno. 

Em sua entrevista, Ditinho também fala sobre o problema com os mais novos e 

revela uma visão estereotipada do �adolescente desinteressado�, irresponsável, que em 

relação à escola demonstraria �não vir para estudar�. Essa visão é compartilhada por 

muitos alunos e professores. De acordo com ela, o �mais velho� é que é o interessado e 

o adolescente, na maioria das vezes iria à escola apenas para se divertir, namorar. 

 
Sandra: � No caso, quem está na sala... a maioria é de aluno que vem porque 

trabalha... ou é adolescente... como é que você vê isso? 
Ditinho: � Olha, eu acho que os alunos do noturno, os adolescentes podem até 

vir aqui pra estudar, mas eles vêm pra enganar... Os que vêm mesmo pra estudar 

são as pessoas mais, mais... como eu posso dizer assim... mais velhas... 

entendeu? Porque o aluno que vem pra estudar a noite, o jovem... vem pra 
bagunçar... não vem... eu tenho experiência porque eu estudei... fiquei aí dentro... 

eu via...Reizinho... Eu via aquele moleque ali, primo desse rapaz que ta 
doente...�enes� alunos que vêm só pra bagunçar. Um joga papel, o outro fica 
mexendo com a garota... a garota fica dando mole... 
Sandra: � Será que isso não é comportamento próprio da idade? 
Ditinho: � Pode até ser... mas não tem... é falta de... de pulso... é falta de 

responsabilidade também... É do professor, é? Mas é também da escola inteira? É 

também da escola inteira que tem que se unir com o professor. O professor 
sozinho não pode agir. Se o representante vai agir, eles já ficam contra o 

representante. Aí se o representante fala duas, três vezes e vai na diretoria, não 

resolve. O aluno continua fazendo. Faz a primeira, faz a segunda, faz a terceira... 
e não acontece nada. O dia que tiver uma direção... não tô falando mal... a 

melhor diretora que vi até hoje foi essa mulher aí... gosto dela pra caramba... mas 

o dia que tiver um pulso forte, Sandra... de um aluno fazer um delito dentro de 
uma sala, dentro duma escola, e ser suspenso, se fizer de novo ser expulso, todo 
mundo vai ficar quieto... se chegar ali naquela portaria ali: �não vai entrar sem 

uniforme�... não vai entrar e acabou! Se a gente tem que fazer aquela... organizar 

alguma turma pra ir até a Secretaria pedir gente pra ficar na portaria, a gente vai 

lá. Vamos pedir! �Olha, preciso de um guarda.Preciso de um cara que fique 

lá...não deixe e acabou... É ordem, é ordem...� O dia que tiver isso, muda. Muda 

totalmente. A turma virá pra escola pra estudar. Você perguntou: a maioria 

estuda? A maioria estuda. Mas a pequena minoria atrapalha. Coisa que você, se 

eu venho estudar, como eu vinha estudar... a turma da minha sala vinha estudar...  
20%, vamos botar, 10% da minha turma queria estudar, 20% não... porque o 

professor tá lá na frente se esgoelando, lá na frente... ficava rouco... e o que ele 

falava lá você não entendia. Porque lá atrás, aquelas pessoas que sentam lá atrás, 

ficam falando tudo e você não entende, acaba você não entendendo nada... 
porque conversa atravessando... vai acabar o que? O professor usando um alto-
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falante, falando no microfone pra poder passar alguma coisa... Professor bom 
teve? Teve... professor que chegou e botou quente e o aluno ficou quieto... O 
André... como o André, como o Carlos... esses chegavam, botavam ordem 

mesmo e acabou... a gente gostava, porque eles chegavam e falavam pra ficar 
quieto e acabou... mas os outros não, ficavam com medo dos alunos... então, eu 

acho que 10% vem pra estudar, vem, mas não entende nada que o professor ta 
falando...  

Ao mesmo tempo em que meu discurso na Cacique tem sido o de que 

precisamos discutir e tentar entender os mais jovens em nossa relação com eles, na 

entrevista eu acabo por associar, na primeira pergunta desse trecho, o adolescente ao 

�não trabalho�, numa clara oposição entre aluno trabalhador e adolescente (�a maioria 

é de aluno que vem porque trabalha... ou é adolescente... como é que você vê isso?�). 

Talvez essa fala se deva à minha constante crítica ao �despejo� de alunos no noturno 

que muitas vezes acontece não a partir do critério trabalho, mas a partir do critério 

�aluno-problema�. Mesmo que a referência seja essa, não elimina o equívoco e uma 

visão de adolescente que sugere certo preconceito, o que sugere a necessidade de 

questionarmos: Como esses estereótipos podem se refletir na forma como o professor 

atua em sala de aula ou na forma como as relações educativas se processam na escola?  

A mesma visão de adolescente como menos comprometido que o adulto pude 

perceber na fala de Alexandre. 

Alexandre: � Agora, pelo que eu percebo, a impressão que eu tenho, é que os 

alunos de alguns anos atrás tinham um pouco mais de compromisso, de 

seriedade, porque a maioria eram alunos mais velhos, e que, de fato, 
trabalhavam... Agora não... Houve muito adolescente, jovens, novinhos, que não 

têm muito compromisso... Aí faz com que o noturno fique mais tumultuado. 
Sandra: � Porque eles vêm? 
Alexandre: � (risos) Alguns trabalham e outros vêm meio que na marra. Porque 

eles são considerados alunos-problemas no diurno e acabam vindo pro noturno. 
E acabam, no noturno, se adequando, porque eles não têm muito espaço para 

bagunça, e aí não conseguem fluir. Mas eu acho que eles não têm ainda essa 

dimensão da importância do estudo. Parece que eles estão assim, os mais novos, 

num playground, num parque de diversões e isso atrapalha um pouco. 
 

Os jovens estariam mais próximos do que Boaventura Santos (2005) chama de 

subjetividades inconformistas, pois questionam a ordem estabelecida e nos desafiam a 

buscar outras formas de lidar com o nosso fazer. Cobram-nos o que defendemos: a 

criação de relações emancipatórias no espaço escolar. Talvez o que nos pareça um 

maior compromisso dos mais velhos seja apenas uma maneira diferente de demonstrar 

tal compromisso, influencia por uma conformação maior à realidade posta. 

Provavelmente a imagem do adolescente que �só quer brincar� está relacionada 
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a um papel cultural, um espaço de interações, que a escola também representa para o 

jovem. Em pesquisa realizada pelo Cenpec e Litteris (2001) em São Paulo, com jovens 

entre 13 e 17 anos, moradores de bairros de baixa renda da periferia, que estudavam em 

escolas públicas e que apresentavam uma relação de distorção série-idade, os 

pesquisadores identificaram que as referências aos aprendizados que esses alunos 

consideram mais importantes em sua vida dizem respeito essencialmente aos 

conhecimentos ético-morais. Em geral a família aparece como grande agente dessa 

aprendizagem e os conhecimentos escolares não são mencionados. Segundo essa 

pesquisa, o saber valorizado pelos jovens, aquele que na sua experiência de vida 

consideram o �mais importante�, é o saber necessário a um tipo de sociabilidade, a 

certo tipo de vida coletiva. E sua importância estratégica parece estar na garantia do 

reconhecimento � reconhecimento de um sujeito pelo outro e vice-versa. Um 

importante componente que moveria a aprendizagem desses jovens, ouvidos na 

pesquisa, refere-se aos saberes que os levam a ser reconhecidos pelos outros com quem 

convivem, que satisfaçam seu desejo de pertencimento, e que, portanto, realizem-se 

num movimento de reciprocidade.  

Essa pesquisa também aponta que não haveria, entre esses jovens, a 

afirmação de uma identidade coletiva, nem de uma participação social consciente e 

organizada. Ao contrário, o que ficou visível teria sido o jovem circunscrito ao espaço 

familiar em seu cotidiano e que tal constatação demonstra que a escola, a sociedade, a 

vida pública teriam sido vistas no auto-retrato desses jovens tais como são para eles: 

omissas e ausentes, mas muito desejadas. Dentro dessa perspectiva, a escola seria 

também um lugar de encontro, um espaço privilegiado de socialização. Seria a falta de 

significado para suas vidas, a ausência da escola, o motivo do aparente desinteresse dos 

jovens por ela? E como poderíamos tornar nossa escola significativa no seu 

aprendizado?  

Trago o questionamento a partir dessa pesquisa sem deixar de considerar que ela 

apresenta uma compreensão possível das relações que os jovens estabelecem na e com 

a escola. Não podemos desconsiderar o fato de que a escola faz parte do contexto de 

redes comunicacionais nas quais os jovens negociam identidades e constroem sua 

maneira de ver e se relacionar com o mundo. É importante debatermos a questão da 

juventude na escola, pois cada vez mais eles se fazem presentes e denunciam o fato de 
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não serem compreendidos. Entendo que nosso ponto de partida deva ser o 

reconhecimento de que a juventude não é apenas uma fase de rebeldia, uma fase 

problemática de nossa vida, muito relacionada ao aspecto biológico e sim, como aponta 

Carrano (2000), também uma construção cultural.  

Ainda segundo Carrano (2000), o jovem não apresenta uma identidade fixa, 

monolítica, uma vez que o �eu� é relacional e móvel, se redefinindo continuamente 

como resposta a uma dinâmica social que exige multiplicidade de linguagens e relações 

para a produção de identidades. Em conseqüência, uma das grandes dificuldades que a 

escola enfrenta refere-se a perda da perspectiva do ser social e cultural do jovem que se 

vê reduzido à monolítica dimensão identitária de aluno. Nesse contexto não faz sentido 

falar da existência de uma juventude. Há juventudes constituídas nas relações com os 

adultos, a partir das quais devem ser compreendidas. 

Retornando ao trecho transcrito da entrevista de Ditinho, ele fala da dificuldade 

encontrada pelo representante de turma, quando tenta contornar os incômodos que 

aparecem em sala de aula. Parece dizer que o representante não é legitimado enquanto 

tal para os alunos que bagunçam e, conseqüentemente, ficam contra ele. Diz que ir à 

diretoria já não resolve mais, pois �o aluno continua fazendo�. Talvez essa referência 

deva-se ao fato de que Ditinho e muitos dos seus colegas esperam que a ação seja no 

sentido de punir e afastar os alunos ditos bagunceiros da escola, enquanto nossa ação 

tem sido de dialogar e tentar negociar os problemas. Ele cita um aluno, cujo apelido era 

�Reizinho�, com quem tivemos dificuldades. Sempre buscamos o diálogo com ele e os 

familiares. Sua mãe chegou a trabalhar conosco, como merendeira, durante algum 

tempo. Havia, em relação a ele, uma afetividade que levava a todos que trabalhavam na 

escola a tentar contornar o problema, mesmo com sua suspensão das aulas em alguns 

momentos. É fato que não se tratava de um simples problema de diferença de idade. 

Havia sim um comportamento difícil, desrespeitoso por parte dele em relação a alguns 

alunos e profissionais, que culminou com a agressão física a um outro aluno. Logo 

após ele evadiu e não mais tivemos notícias a seu respeito. 

Citando o fato, Ditinho aponta que �nada acontece�. A meu ver, generalizar esta 

afirmação acaba por ocultar situações em que nossas ações tiveram êxito. Não descarto 

a possibilidade de que podemos ter sido �tolerantes demais� no caso de �Reizinho�, 

mas também entendo que trabalhar pelo combate à exclusão implica envidar todos os 
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esforços possíveis para que estes alunos permaneçam na escola e possam usufruir 

daquilo que ela pode oferecer-lhes. Se compreendo meu papel de educadora-educanda 

numa perspectiva dialógica, minha premissa deve ser a busca pelo diálogo, na 

perspectiva apontada por Freire (1987) de encontro dos homens para a tarefa comum de 

saber agir, ou seja, tanto nós tentamos aprender a agir com �Reizinho�, quanto ele 

deveria aprender a agir conosco. Isso não significa que em alguns momentos a escola 

não recorra a ações coercitivas. Infelizmente, às vezes não conseguimos outra forma de 

agir. Mas esse tem sido o recurso último para lidar com os problemas que enfrentamos. 

Ao falar numa possível �falta de pulso� da direção em vários momentos, 

Ditinho aponta a necessidade de que todos que estão na escola assumam e tentem 

resolver o problema: �tem que se unir com o professor�. Porém, o controle a que se 

refere remete a ação de um outro sobre aquele que entende estar �fora dos padrões�. 

Neste caso, ao mesmo tempo em que alerta para a necessidade de que todos unam 

forças para melhorar a escola, parece também dizer que é preciso que todos ajam juntos 

para coagir os que incomodam. Ate certo ponto, traz a idéia de uma passividade frente 

ao poder superior, opondo-se à idéia de prática democrática, na contramão da 

perspectiva de uma educação libertadora. Ao contrário, penso que devemos buscar 

práticas em que possamos, educadores-educandos e educandos-educadores, construir 

um espaço de respeito mútuo, no qual não haverá necessidade de um poder maior que 

controle as interações realizadas e no qual possamos praticar a nossa busca pelo ser 

mais (FREIRE, 1987). 

Outro aspecto interessante a ser levantado refere-se ao imaginário social da 

escola relacionado a um modelo de autoridade baseado no controle e disciplinarização. 

As referências a ela sugerem um espaço onde um, o professor, ensina e o outro, o 

aluno, aprende. Para isso, o bom professor deve ser �linha dura� e manter a disciplina 

em sala. Na entrevista de Ditinho essa referência aparece quando ele diz que o 

�professor tá lá na frente se esgoelando� enquanto os alunos, muitos, ficam lá atrás, 

sem conseguir ouvir direito, em função da bagunça e de um possível grande número de 

alunos na sala. Uma organização de aula em forma de narrativa, típica da educação 

bancária (FREIRE, 1987).  

Para ele, neste caso o bom professor seria aquele que �bota ordem�, que exerce 

seu poder de forma a silenciar os perturbadores dessa ordem. Ele também critica os 
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professores que pareciam ter medo dos alunos. Será que se tratava mesmo de medo? 

Ou será que esses professores buscavam outra relação com os alunos? Confesso que já 

ouvi professores dizerem: �eu não vou bater de frente com um aluno desse, sei lá o que 

pode fazer comigo lá fora...� É fato que o problema da violência é cada vez mais grave 

nos dias atuais, mas na escola é preciso discutirmos até que ponto comentários como os 

feitos por esses professores não revelam nosso preconceito em relação a alguns alunos 

ou se referem-se a uma situação real de perigo. Ou mesmo se o aparente medo que 

Ditinho percebe em alguns professores seria uma confusão diante da tentativa desses 

professores de encontrar outras formas de agir frente a situações problemáticas 

envolvendo alunos.  

Também neste trecho da entrevista de Ditinho encontro referência ao papel da 

escola na orientação aos alunos sobre a forma de organizarem-se e lutarem por seus 

direitos. Lembro-me de uma vez, num Conselho de Classe, em que cansados de 

ouvirmos reclamações acerca de problemas como: salas pouco iluminadas e falta de 

material, ao que a direção da escola respondia que as solicitações já tinham sido feitas à 

Secretaria, levantamos a necessidade de nos organizarmos fazendo um abaixo-assinado 

e formando uma comissão para ir à SME solicitar as providências. Uma aluna 

perguntou: �Nós podemos fazer isso? Eu não sabia...� O outro disse: �A gente não sabe 

aonde ir para reclamar essas coisas...� 

Outra observação diz respeito à ênfase na idéia de combater a bagunça dos 

alunos mais novos. Por mais que os percentuais apontados por ele sejam incompatíveis 

entre si, ele os utiliza como recurso para reforçar sua visão de que os mais jovens não 

querem estudar e que é preciso maior autoridade para resolver o problema. A situação 

tem ficado cada vez mais difícil e os próprios professores começam a apontar a 

enturmação por faixa etária como solução também.  

No Conselho de Classe do 2º bimestre dos nonos anos deste ano de 2006, um 

professor de Educação Física destacou que é de fundamental importância discutirmos 

os critérios de enturmação para 2007. Tem sido cada vez mais difícil lidar com as 

atividades que, na sua área, teriam direcionamentos diferenciados em função da idade 

dos alunos. Um outro professor, que divide as mesmas turmas e atua com Educação 

Artística, apontou que também encontra essa dificuldade, pois a forma como cada 

grupo encara as atividades propostas é diferente. O tempo e a forma de concentração 
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exigida em certas atividades, por exemplo, são diferenciados. Como resultado os mais 

velhos irritam-se constantemente com a agitação dos mais novos, que ele não 

caracterizou como bagunça, mas como diferença apenas. Outro professor relatou o 

grande aumento que vimos tendo de jovens, principalmente nos Anos Finais, dizendo 

que não é um fenômeno apenas da Cacique. Acontece em outras Redes nas quais já 

trabalhou também.   

Ao ouvir os colegas cheguei a pensar que organizar as turmas dessa forma 

talvez fosse uma maneira de respeitar as diferenças existentes entre os alunos no 

desenvolvimento de determinadas atividades. Porém, esta forma de organização da 

escola, baseada em tentativas de homogeneizar processos e idéias, tem contribuído para 

seu empobrecimento. Aceitar uma proposta com essa significaria abrir mão da rica 

possibilidade de aprendizagem que jovens e adultos encontram em conjunto. O respeito 

às diferenças passa também pela tolerância que decorre da compreensão da forma como 

o outro pensa, sente e vive o mundo. O que precisamos, pois, é libertar-nos de formas 

de compreensão do processo ensino-aprendizagem baseadas na uniformidade, 

buscando estratégias de trabalho que possibilitem a descoberta do potencial de 

aprendizagem mútua, entre alunos jovens alunos adultos e professores.   

 
 

 

 



 

 

4. CONCLUSÕES POSSÍVEIS  

 

A reflexão a partir do meu próprio processo de formação, considerando não 

apenas os cursos de Formação de Professores e de Pedagogia, mas principalmente as 

aprendizagens decorrentes de processos de criação e recriação nas práticas cotidianas, 

na relação com diferentes sujeitos, permitiu que, ao apropriar-me desse conhecimento, 

eu pudesse compreender melhor minha inserção no Regular Noturno da Cacique e 

minha implicação com o fazer pedagógico construído coletivamente nesse espaço. 

Acredito que ao narrar minha história, assumi-me como ser social e histórico, ao mesmo 

tempo em que possibilitei a outros professores partirem de minhas marcas para também 

perceberem e refletirem sobre as suas, assumindo-se como sujeito e objeto de seu 

próprio processo de formação. 

A crítica à forma como a escola se constituiu historicamente a partir do 

paradigma da ciência moderna, enfatizando processos que hierarquizam conhecimentos 

e desvalorizam os saberes provenientes da prática, conseqüentemente desvalorizando 

saberes que alunos e professores tecem em outras redes em que se constituem, precisa 

se feita no sentido de levar-nos a organizar outras relações na escola, entre os sujeitos e 

entre estes e seus diferentes saberes, que se constituam em relações emancipatórias, 

como proposto por Boaventura Santos (2002b). 

Projetos de educação de adultos resultam não somente de políticas 

educacionais de partidos de esquerda, de direita ou de centro, mas de negociações entre 

Secretarias de Educação, professores(as), funcionários(a) e alunos(a), numa correlação 

de forças que se modificam sem um planejamento pré-estabelecido. Daí a necessidade 

de se pesquisar as relações cotidianas. O Regular Noturno é reinventado no cotidiano. 

Trazer essa discussão possibilita aumentar o círculo de debates e críticas a ele, como 

forma de manter a reflexão em torno de seu processo permanente de reformulação. 
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Neste sentido, penso que a trajetória do Ensino Regular Noturno no município 

de Angra dos Reis revela, em suas idas e vindas, avanços e recuos, em diferentes 

momentos históricos. Sua constituição é marcada por diferentes processos em que são 

tramadas a busca pelo diálogo e pela construção coletiva com práticas ainda autoritárias, 

permeadas por relações de poder ainda pouco questionadas. Esse reflexo se faz presente na 

Cacique também. 

Nos cadernos de reuniões da escola encontrei registros preciosos que me 

falavam de uma cumplicidade construída principalmente na disponibilidade para o diálogo, 

entrelaçada pelas tensões inerentes às tentativas de romper com práticas dominadoras e 

autoritárias. Registros que me falavam de uma busca incessante dos professores pela 

reinvenção de si mesmos, da escola e da sociedade, onde relacionar-se com o outro de 

forma franca, aberta, faz toda a diferença. Uma experiência que levou-me a refletir sobre 

como é importante, no dia-a-dia, dar vida aos nossos registros, resgatá-los, dialogar e 

refletir com eles sobre nossa prática. 

Para isso, além de incentivar os professores a escreverem sobre seu fazer, venho 

buscando, eu mesma, essa escrita para retomá-la com o grupo. Vem fazendo parte de nossa 

luta constante a atenção para não nos deixamos atropelar por demandas diversas e nos 

perdermos da reflexão cotidiana sobre o nosso fazer. Em 2006 duas das propostas 

colocadas em prática pelos professores do noturno, serviram de base para reflexões do 

grupo e refletiam a intencionalidade de uma ação política, explicitada na justificativa do 

projeto �Traduzir-se�, cujo título, baseado na poesia de Ferreira Gullar, também é bastante 

representativo.  

 
Entendemos ser fundamental romper as barreiras historicamente construídas que 

separam as chamadas culturas popular e erudita, e que esse trabalho se propõe a 

fazê-lo, e que atuaremos como facilitadores desse encontro. Se é comum 
sentenciar-se que a universalidade é alcançada falando de sua aldeia, o contrário 

também pode ser válido, pois não há dinâmica cultural, histórica e geográfica, 

por mais ampla, que não interfira nas realidades cotidianas. Dessa forma, 
entendemos ser fundamental proporcionar aos nossos alunos o encontro com a 
produção artística e intelectual sobre o Brasil, de forma desmistificada e lúdica. 

 

O processo de reflexão permanente sobre/na prática precisa ser assumido como 

instrumento de transformação da realidade. Entender que é no espaço cotidiano que 

forjamos nossas identidades e tecemos as redes de subjetividades que nos vão constituindo, 

implica reconhecer a necessidade de assumirmos a postura de quem com/nesse cotidiano 

pesquisa a si mesmo e seus fazeres, numa reflexão que deve ter como horizonte uma outra 
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concepção de organização curricular, em que as práticas sociais encontrem espaço e 

possibilitem a reinvenção permanente da escola e da sociedade. 

Na escrita da dissertação, reafirmo a idéia de que a formação de professores 

constitui-se como processo social, cultural e político que se consolida na convivência entre 

alunos e professores. Nesse processo de formação que é contínuo, a pesquisa é 

fundamental. Pesquisar para mim tornou-se uma tarefa árdua e sofrida porque obrigou-me 

a revisar minha concepção de educação e de mundo. Hoje descubro que as relações 

pessoais são fundamentais no processo educativo. Não existe no processo educativo a 

construção do conhecimento de um lado e o afeto do outro. Tudo está imbricado. E minha 

formação de professora continua tomando novos rumos a serem descobertos.  

Considerando, com Alves (2001) que além do espaçotempo da formação 

acadêmica, existem também os espaçostempos da ação política do Estado, da prática 

pedagógica cotidiana, da prática política coletiva e das pesquisas em educação, entendo ser 

importante que, em relação às propostas de formação continuada previstas na ação política 

do município, sejam repensadas as práticas que se vêm caracterizando muito mais como 

comunicados (FREIRE, 1987) do que como espaçostempos que levem à reflexão 

sobre/com o fazer, pelos/com os próprios professores. Nelas há implícita a idéia de que 

para formar é preciso ensinar ao outro o que �é certo�, desconsiderando que o �certo� 

também pode constituir-se em �errado�, dependendo do contexto ao qual remete. Os 

professores precisam ser reconhecidos como sujeitos que pensam educação e que têm algo 

a ensinar e aprender com outros professores. 

Recorro a Boaventura Santos (2002a e 2002b) para reafirmar meu entendimento de 

que a escola precisa abrir espaço para o conhecimento de senso-comum, que enreda os 

cotidianos dos sujeitos que a constituem. Esse conhecimento possui uma dimensão utópica 

e libertadora que pode e deve ser ampliada através do diálogo com o conhecimento 

científico. Precisamos deixar de idealizar a realidade com que trabalhamos e partir dela 

para pensar o trabalho que queremos desenvolver. Sendo assim, precisamos cada vez mais 

aproximarmo-nos da realidade de nossos alunos para reinventar o Regular Noturno de 

forma mais consciente, buscando construir relações de autoridade partilhada.  

Neste processo, o trabalho a partir do resgate das histórias de vida também dos 

alunos possibilita-lhes um olhar para si, que potencializa sua ação enquanto sujeitos 

sociais, ao mesmo tempo aproximando-nos e permitindo-nos melhor compreender os 

contextos que os formam, para com eles interagirmos. Mais do que nunca, considerar esta 
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possibilidade de aprendizado leva-nos a tecer conhecimentos prudentes que nos ajudam a 

construir uma vida mais decente (BOAVENTURA SANTOS, 2002a, 2002b).  

Percebo uma grande tensão no cotidiano da Cacique entre os conceitos de Ensino 

Regular Noturno e Educação de Jovens e Adultos, que ainda é associada aos cursos 

supletivos. Torna-se imprescindível ampliar o debate na Rede Municipal sobre o campo da 

Educação de Jovens e Adultos enquanto formação para toda a vida, de forma a 

redimensionarmos a prática nas escolas e a forma de desenvolvimento das políticas 

públicas que em muitas situações contribuem para a reprodução de uma concepção estreita 

e preconceituosa em relação ao campo, seus professores e seus alunos. A educação como 

prática social precisa estar incluída nesse debate.  

Em relação aos alunos ficou-me marcada a necessidade de intensificar trabalhos 

que busquem discutir as relações culturais no sentido de valorizar as diferenças enquanto 

potencializadoras e não limitadoras de ações. Nas palavras de Boaventura Santos (2002b, 

p. 30) precisamos passar de uma visão monocultural para a de multiculturalismo, 

enfatizando que a solidariedade é também uma forma de conhecimento  

A construção de um conhecimento multicultural tem duas dificuldades: o 
silêncio e a diferença. O domínio global da ciência moderna como 

conhecimento-regulação acarretou consigo a destruição de muitas formas de 

saber sobretudo daquelas que eram próprias dos povos que foram objeto do 

colonialismo ocidental. Tal destruição produziu silêncios que tornaram 

impronunciáveis as necessidades e as aspirações dos povos ou grupos sociais 
cujas formas de saber foram objeto de destruição. (Ibid, p.30) 

 
Segundo o autor, o conhecimento-emancipação possui uma vocação multicultural, 

pois ao construir a solidariedade pela via do reconhecimento do outro, leva também ao 

reconhecimento desse outro como produtor de conhecimentos, propondo, neste caso, um 

diálogo multicultural que deve ser construído na escola.  

Com Boaventura Santos acredito que a interrogação crítica sobre a natureza e a 

qualidade moral da nossa sociedade, com a conseqüente busca de alternativas fundadas 

teoricamente nas respostas dadas a essas interrogações, é o caminho a ser trilhado em 

busca da emancipação social. É o caminho a ser trilhado na organização curricular da 

escola, na organização curricular do Ensino Regular Noturno da Cacique. 
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