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Resumo:  

 
O pedagogo vem conquistando os espaços não escolares, mas muitos ainda 
não conseguem desvincular a sua atuação da escola. Essa foi a experiência 
que tive participando de uma disciplina de estágio em espaços não escolares 
na graduação de Pedagogia. Este trabalho de conclusão de curso objetiva ser 
um ensaio reflexivo a partir da minha experiência enquanto estagiária sobre a 
atuação do pedagogo no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS)falando 
especialmente do CAPS Ilha da Convivência (localizado em Santo Antônio de 
Pádua -RJ) onde foi realizado o estágio em questão. Este trabalho traz 
indagações sobre a educação, a práxis, o teor político da atuação do 
pedagogo, a chamada ao posicionamento a favor daqueles que usam o CAPS 
e têm direitos que precisam ser resguardados como, por exemplo, a educação 
e a liberdade. Para isso trago ao longo do trabalho: uma reflexão sobre a minha 
trajetória acadêmica através de um memorial, o sentido que carrego sobre o 
que é educação, o que é ser educador e três curtas falas em forma de 
narrativas que me atravessaram em relação ao exercício da minha futura 
profissão. Não pretendendo ser este um manual metodológico ou um guia da 
atuação do pedagogo no CAPS, mas sim um modo de legitimar e lutar para 
que cada vez mais os pedagogos estejam inseridos nos CAPS.  
 

 
 

 
 

Palavras-chave: Atuação pedagógica. Narrativas. Estágio. Centro de Atenção 
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Abstract: 
 
 
Pedagogy and the pedagogue have been conquering non-school places, but 
many people still can‘t differentiate their actual field of work from the formal 
school environment. This work portrays the experience in which I had been 
participating in a non-school internship, as a part of the graduation course of 
Pedagogy. This undergraduate thesis aims to be a reflective essay from my 
experience as a intern on the role of the pedagogue in the Psychosocial 
Attention Center (CAPS), attending especially at the CAPS Ilha de Convivência 
(located in Santo Antônio de Pádua - RJ), where the internship was carried out. 
This work brings inquiries about education, praxis, the political content of the 
pedagogue's activity, the call for positioning in favor of those who use the CAPS 
and have rights that need to be protected such as education and freedom. For 
this I bring throughout the work a reflection on my academic trajectory through a 
memorial, the sense I carry on about what is education, what it is to be an 
educator and three short lines in the form of narratives that have crossed me in 
relation to the exercise of my future profession. This work is not intended to be 
a methodological manual or a guide to the pedagogue's role in the CAPS, but a 
way of legitimize and fight so that more and more pedagogues to be included in 
CAPS.  
 
 
 
Keywords: Pedagogical performance. Narratives. Internship. Center for 
PsychosocialCare (CAPS - Ilha de Convivência). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 

SUMÁRIO 

 

 

1- Para início de conversa: indagações de uma pedagoga.......................10 

2- Memorial: minha vida voltada ao magistério.........................................15 

2.1. Das pessoas que marcaram a minha trajetória.....................................15 

2.2. ―Com desejo e persistência, tudo deu certo!‖........................................18 

2.3. A primeira mulher a cursar Universidade..............................................19 

2.4. Da reprodução da vida ao pensar acadêmico autônomo......................20 

2.5. O CAPS – Ilha da Convivência: uma Ilha onde ninguém está só..........22 

3. O que é educação?  O que ela tem a ver com a minha atuação? ........23 

4. Narrativas...............................................................................................33 

4.1 ―A Ilha como prótese de sociabilidade‖.......................................................34 

 Ilha.........................................................................................................34 

 Ponte.....................................................................................................34 

 Portão....................................................................................................35 

4.2  ―Agora eu viajo tudo que é lado‖...............................................................35 

4.3  ―Eu sei fazer hambúrguer‖.........................................................................37 

5.  E fim de papo............................................................................................42 

        Anexos.....................................................................................................44 

Referências bibliográficas........................................................................46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

1. PARA INÍCIO DE CONVERSA 

Indagações de uma Pedagoga 

 

Na maioria dos debates sobre Educação, ao longo da minha formação 

acadêmica, o palco de nossa atuação sempre foi direcionado à atuação no 

espaço formal da Escola. Mesmo falando sobre  

Educação, na Escola ela se desenvolve diferente do que em outros espaços 

(os espaços tidos como não escolares). Na Escola ela compreende um grau de 

sistematização alto, que direciona o pedagogo no que diz respeito ao currículo 

e à avaliação, por exemplo. O que de certa forma, faz com que ele esteja 

habituado a lidar com um grau elevado de sistematização e ao deparar-se com 

um ambiente não escolar, pergunte-se: ―Como se dá a minha atuação 

enquanto pedagogo nesse espaço?‖.  

   A partir da disciplina de estágio1 em espaços não escolares, intitulada 

―Pesquisa e Prática de Ensino IV‖, logo nas primeiras discussões que ocorreram, 

ficou evidente a dificuldade danossa turma em desvincular o pedagogo do 

espaço escolar. A maioria denós, alunos, tinha a noção das possibilidades de 

atuação do pedagogo em espaços não escolares, porém, em termos de 

metodologia, muitos tivemos dificuldades para compreender a construção das 

mesmas nesses espaços, por ser compreendida como uma educação pouco 

sistematizada. 

O que também ficou evidente através das discussões em aula foi que 

muitosde nós, alunos, só tivemos contato com as experiências de atuação do 

pedagogo em espaços não escolares, a partir de textos estudados na disciplina 

e, ao longo do semestre, a partir do estágio e relatos de outros alunos nas 

discussões da mesma. Algumas opções de espaços não escolares para 

desenvolver o estágio a partir da disciplina foram: Hospital, Centro de Referência 

em Assistência Social (CRAS), Centro de Convivência, entre outros.O espaço 
                                                           

1
Estágio externo obrigatório de observação e participação em espaços não escolares do currículo 65.01.003 

(disponível em < http://www.uff.br/?q=curso/pedagogia/123704/licenciatura/santo-antonio-de-padua>) do 

curso de Pedagogia do Instituto do Noroeste Fluminense de Educação Superior (INFES), da Universidade 

Federal Fluminense (UFF) vivenciado a partir da disciplina intitulada ―Pesquisa e Prática de Ensino IV‖ no 

primeiro semestre do ano de 2017. 
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escolhido para desenvolver o projeto de estágio, o qual originou a discussão 

deste trabalho, foi o Centro de Atenção Psicossocial2 - Ilhada Convivência3. 

O CAPS é um serviço de saúde substitutivo a lógica manicomial dos 

hospitais psiquiátricos que prioriza um atendimento excludente, que prevê a 

tutela do louco. Na contramão dessa lógica o CAPS... 

 

têm a missão de dar um atendimento diuturno às pessoas que 

sofrem com transtornos mentais severos e persistentes, num 

dado território, oferecendo cuidados clínicos e de reabilitação 

psicossocial, com o objetivo de substituir o modelo 

hospitalocêntrico, evitando as internações e favorecendo o 

exercício da cidadania e da inclusão social dos usuários e de 

suas famílias.  (BRASIL, 2004, p.12) 

 

 Nem todos os CAPS são iguais. Eles estão divididos em:  

 

• CAPS I e CAPS II: são CAPS para atendimento diário de 

adultos, em sua população de abrangência, com transtornos 

mentais severos e persistentes. • CAPS III: são CAPS para 

atendimento diário e noturno de adultos, durante sete dias da 

semana, atendendo à população de referência com transtornos 

mentais severos e persistentes. • CAPSi: CAPS para infância e 

adolescência, para atendimento diário a crianças e 

adolescentes com transtornos mentais. • CAPSad: CAPS para 

usuários de álcool e drogas, para atendimento diário à 

população com transtornos decorrentes do uso e dependência 

de substâncias psicoativas, como álcool e outras drogas. 

Essetipo de CAPS possui leitos de repouso com a finalidade 

exclusiva de tratamento de desintoxicação.(BRASIL,2004, p. 

22) 

                                                           
2
A respeito do CAPS ler o documento ―Saúde Mental no SUS: os centros de atenção psicossocial‖ do 

Ministério da Saúde. Disponível em:<http://www.ccs.saude.gov.br/saude_mental/pdf/sm_sus.pdf> 

 
3
A respeito do CAPS-Ilha da Convivência ler o blog ―Saúde Mental Pádua‖. Disponível 

em:<http://saudementalpadua.blogspot.com.br/2014/04/ocentro-de-atencao-psicossocial-ilha.html> 

 

http://saudementalpadua.blogspot.com.br/2014/04/ocentro-de-atencao-psicossocial-ilha.html
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O espaço do Centro de Atenção Psicossocial Ilha da Convivência faz 

parte do CAPS I localizado em uma ilha em frente à praça Monsenhor Diniz, sem 

número, no centro de Santo Antônio de Pádua –RJ. O CAPS Ilha da Convivência 

faz parte de uma rede do Departamento de Saúde Mental – que engloba 

também o serviço Residencial Terapêutico, Ambulatorial de Saúde Mental e 

Serviço Hospitalar de Referência em Saúde Mental no Hospital Municipal Helio 

Montezano de Oliveira. Todas Unidades pertencente à Secretária de Saúde e 

Saneamento Básico, que por sua vez é ligada ao Sistema Único de 

Saúde(SUS). (Disponível em: < http://saudementalpadua.blogspot.com.br/> 

Acesso em:27/06/2017) 

O pedagogo vem atuando cada vez mais em espaços não escolares. 

Tais espaços são potencialmente educativos, mas os pedagogos ainda 

enfrentam a legitimação da sua atuação nesses espaços em consideração à 

escola.  

O papel do pedagogo na Escola é, para muitos, inquestionável, mas 

onde estão os pedagogos: ―Qual o papel do pedagogo dentro dos Centros de 

Atenção Psicossocial (CAPS)?‖. A partir da dúvida da minha turma veio-me 

outra pergunta: ―O pedagogo tem um campo de atuação no CAPS?‖.Essas 

eram questões difíceis de serem respondidas devido às particularidades e 

demandas de cada CAPS existente. Então novamente outro questionamento 

surgiu―o que a partir do meu estágio no CAPS- Ilha da convivência contribuiu 

para que eu legitimasse a atuação do pedagogo naquele espaço?‖ 

 Este trabalho pretende ser um ensaio reflexivo a partir da minha 

experiência enquanto estagiária e das narrativas que trago a partir da 

vivênciano CAPS-Ilha da Convivência, que me fizeram estudar e refletir sobreo 

papel da educação e da atuação pedagógica naquele espaço não escolar. 

Apesar de ser um recorte de um processo maior, faz com que eu conclua que o 

pedagogo tem sim um lugar todo especial guardado no CAPS.  

 Eu revisito minha trajetória de formação, através da elaboração de um 

Memorial que vem sendo tecido em tempos diferentes de minha formação; 

trago uma reflexão sobre Educação e Práxis, o eixo que me possibilita pensar 

minha prática de estágio em um espaço tradicionalmente não formal; por fim, 
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trago narrativas que emergiram das relações (pedagógicas) no estágio do 

CAPS, com os usuários, que se constituiu uma práxis de muitos aprendizados. 

 Para isso gostaria de refletir especificamente alguns pontos acerca da 

atuação do pedagogo no CAPS.  

 Refletirmos que o trabalho pedagógico é uma tomada de partido, que a 

partir da incorporação do seu valor pelos que pretendem educar e da 

legitimação do pedagogo como profissional necessário do campo não 

escolar ele conseguirá articular-se em qualquer espaço – escolar ou 

não.  

 Entendermos que a atuação do pedagogo nesses espaços é urgente 

para que sejam realizadas. Muitos usuários interromperam a educação 

escolar, muitos não têm acesso até hoje, mas a demanda por educação 

grita. Muitos daqueles estão sendo privados de um educador, estão 

sendo privados do direito à educação por não terem contato com outro 

espaço que tem a abertura de tratar a educação intencionalmente.  O 

pedagogo é indispensável para pensar essas demandas e articulá-

las,objetivando contribuir para reflexões e emancipação crítica de 

consciência e da vida daqueles que usam o CAPS. 

No momento em que a escrita tem que ser impessoal e a palavra quase 

que como regra, não pode aparecer na escrita acadêmica, a escrita deste 

trabalho tornou-se um incômodo para mim. Estava me sentindo apagada da 

produção do meu próprio trabalho de conclusão de curso.Este incômodo foi 

sendo dirimido nos encontros de orientação e na reflexão daprática do próprio 

estágio em questão. 

A partir das histórias que me foram contadas, das discussões e 

inquietações, fui percebendo que o espaço, os sujeitos, as histórias me 

atingiam intimamente enquanto profissional da educação e elas precisavam ser 

contadas. Elas não cabiam em mim,transbordavam e, assim, deu o meu 

encontro com anarrativa.A minha orientadora maravilhosamente conseguiu me 

atingir para que eu olhasse para mim e fizesse tão íntima e cuidadosamente 

este trabalho.Diante de tanta gratidão, não poderia ter escolhido outro modo de 

escrevê-lo. 
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   Para articular tais percepções do educar, que está indissociável do que 

se entende da atuação do pedagogo, narrarei histórias em torno de três falas 

vivenciadas a partir do estágio no CAPS – Ilha da Convivência. 

A educação não tem como limitar e saber até onde ela irá atingir, ela tem 

uma dimensão inacabável, de relações intermináveis.Ela se articula neste 

trabalho a partir das minhas experiências, enquanto vivi e enquanto escrevi este 

trabalho, e que, por ora, disponibilizo para aqueles leitores que farão outras 

articulações a partir do que são e pensam. 

 Este trabalho não tem pretensão de ser um guia de como os pedagogos 

devem atuar no CAPS, nem um manual metodológico. Ele pretende trazer 

histórias para refletirmos, juntos, o papel do educador e a importância dele em 

qualquer espaço, para que os profissionais, e a sociedade, não tenham dúvidas 

da importância que um pedagogo tem.  

Espero que todos os que vierem a ler estas narrativas possam fazer 

maiores articulações em dimensão de aprendizagem. Espero que tenham uma 

ótima leitura.  

 

Fonte: Disponível em:<https://razaoinadequada.com/2013/09/21/deleuze-  rizoma/> Acesso 

em: 01/12/2017. 

 

 

https://razaoinadequada.com/2013/09/21/deleuze-%20%20rizoma/
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2. MEMORIAL: MINHA VIDA VOLTADA AO MAGISTÉRIO  

 

Esta reelaboração do memorial que vos apresento retrata uma trajetória 

que traz a importância que o estágio teve na minha formação acadêmica. 

Retrata, também, um pouco da minha história, da importância da presença 

daqueles que participaram e tiveram papel determinante para a minha 

formação, e de como omeu caminho histórico se situa diante das possibilidades 

de mudanças e de proximidade da minha condição humanizada e da minha 

posição política enquanto pedagoga.  

Este ponto contém narrativas de um memorial que foi escrito no primeiro 

período da minha graduação em Pedagogia, na disciplina ―Metodologia de 

Estudo e de Pesquisa‖, ministrada pela professora Mitsi Lacerda. Olhar para 

ele faz com que eu dê conta de quantos aprendizados, quantas lutas e 

conquistas eu passei durante a minha formação e isso é emocionante, por isso 

quis compartilhá-lo aqui.   

Para Souza (2004), narrativas autobiográficas são um espaço de escuta 

e reflexão sobre si que geram aprendizagens. Este ponto busca, através das 

narrativas autobiográficas, socializar saberes acerca do estágio sobre o ponto 

de vista das minhas vivências. 

 

2.1 Das pessoas que marcaram a minha trajetória 

  

 Na minha infância vivi algo que me tocou profundamente. Eu sou filha de 

pais separados. Para muitos isso pode ser algo bom ou até mesmo vantajoso, 

mas esse não é o meu caso. Eu sofria quando a minha mãe me deixava na 
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Creche, pois tinha que trabalhar. Nessa época, minha avó e meu avô passaram 

a cuidar de mim e eu não entendia bem o porquê de ter que ficar longe dos 

meus pais, mas, em especial, longe da minha mãe, pois meu pai morava no 

mesmo terreno, e eu tinha pouco contato com ela. Eu sentia uma falta muito 

grande da minha mãe e chorava muito. 

Entre esses acontecimentos e mágoas, eu fiquei com uma anemia 

profunda, e o médico disse que eu estava em um estágio tão avançado que 

poderia chegar em uma leucemia rapidamente. Então, minha mãe saiu do 

emprego para cuidar de mim. 

Depois disso ela nunca mais conseguiu um emprego de carteira 

assinada, mas parecia que isso não importava. Não só parecia, mas um dia fiz 

a prova e perguntei se ela tinha arrependido de ter feito o que fez, mas ela 

disse que não, pois se não tivesse feito o que fez eu poderia não estar ali. Eu vi 

naquele momento a importância que a mãe dá para seu filho. É algo que só 

sendo para saber como é. Bem, vi a importância que eu tinha na vida dela. Ela 

é uma das mulheres mais importantes da minha vida, junto com a minha avó. 

Muitas vezes nos perguntamos ―o que faz uma pessoa marcar a nossa 

trajetória e as nossas escolhas?‖ Às vezes é um incentivo, como fez a minha 

avó, pode ser um sorriso, como fez a minha professora, ou pode ser pelo fato 

de dar a vida por você e não apenas ter lhe dado a vida. Mulheres que um dia 

eu quis ser igual. Pelos exemplos de superação na vida.  

A minha mãe me contava as situações que ela passou na vida. Ela 

passava fome, pois minha avó tinha 13 filhos e não tinha condições de 

alimentar a todos. E mesmo tendo que trabalhar desde bem pequena para 

ajudar no sustento da casa, ela queria muito estudar, mas, infelizmente ela não 

conseguia. Talvez, por isso, ela tenha feito todos os esforços possíveis para 

que eu pudesse estudar. Ela sempre disse que dormia em cima das provas de 

tão cansada, mas comigo seria diferente, pois mesmo que ela caísse de tanto 

trabalhar agora, ela não deixaria de fazer com que eu estudasse para ter um 

futuro diferente do dela, e eu acredito que ela nem tenha dimensão do peso e 

alcance dessa fala dela. Talvez vá até onde o trabalho, ter um emprego e 

condições melhores de vida alcance, mas ela fez muito mais por mim em 
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termos de dignidade humana que ela possa imaginar quando apoiou os meus 

estudos. 

Minha avó paterna, Valdete Rocha, foi uma pessoa principal na minha 

vida. Ela me acolheu, e mais que tudo, foi a minha professora. Todos os dias 

depois da aula ela me chamava para explicar a matéria do dia. Lembro-me que 

meu avô paterno – excelente marceneiro-, fez um quadro para mim e minha 

avó, a partir dele, me ensinava.  

Um dia ela foi chamada na escola e ganhou parabéns da diretora. A 

proposta era adiantar o meu ano letivo e ela conversou comigo. Eu demorei um 

pouco para acostumar com a ideia, pois tinha muitas amigas na sala, mas 

aceitei e foi muito boa essa experiência. Fui bem acolhida quando passei da 

primeira série para a segunda do ensino fundamental.  

A minha professora alfabetizadora (antiga C.A. – classe de 

alfabetização) foi uma educadora em minha vida que fez coisas que qualquer 

professora sonha um dia fazer. Eu creio na verdade que a missão de uma 

professora é transformar vidas, e ela fez isso com sabedoria no momento em 

que sorriu enquanto ouvia-me dizer ―Eu quero ser professora‖, foi o que eu 

disse a ela enquanto a mesma sorria como quem ganhara o Nobel. Mulheres 

que tenho orgulho de chamar de mulheres e dizer que sou uma delas e que 

sou parte da vida delas, como elas são na minha. 

           Também existem homens. Existe um homem em especial que foi o meu 

melhor amigo de infância. Esse é meu primo. Um menino que sempre respeitou 

as meninas com quem se relacionava. Ele era mais velho que eu e adorava 

ensinar. Nessa época eu morava com a minha mãe e estava no ensino 

fundamental. Todo final de tarde, quando chegávamos em casa, reuníamo-nos 

no terraço: as primas, vizinhos e amigos e lá eram ministradas as aulas. 

Escolinha, como era chamada a nossa reunião. A tábua de passar roupas 

transformava-se na mesa do professor e pegávamos as cadeiras da sala da 

minha tia. Mesmo tendo que escrever com o caderno apoiado no colo e mesmo 

tendo que estudar mais um pouco depois da aula, não era uma tarefa, era um 

prazer que mal conseguia esperar para ter no outro dia novamente. E aí fui 

crescendo rodeada de contato com a atuação que eu me apaixonava cada dia 

mais e mais. 
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Agora, enquanto eu releio essas histórias, vem-me à memória um 

episódio. Eu devia ter aproximadamente uns dez anos, pois lembro-me que tive 

a minha primeira comunhão aos nove anos. No dia da minha primeira 

comunhão eu ganhei um caderno de lembrança, onde cada um que esteve 

presente poderia deixar uma mensagem e depois de um tempo ganhei um 

material impresso que ensinava inglês.No meu caderno de comunhão 

sobraram algumas páginas em branco e nelas comecei a esboçar o que seria a 

sequência numérica em inglês e ensinava à minha boneca. Eu dizia que seria 

professora de inglês quando crescesse.  

Minha mãe sempre me olhava com orgulho e dizia que eu seria 

professora, que chegaria um dia na escola e pediria para falar com a 

professora Amanda. Por mais que meu desejo tenha mudado em relação a 

querer dar aula de inglês, por mais que eu ainda esteja me apaixonando 

constantemente por diversas possibilidades de atuação de uma pedagoga... 

sinto que quero estar numa sala de aula e eu ainda aguardo a realização do 

sonho de ver a minha mãe chegar numa escola e dizer: ―Posso falar com a 

professora Amanda?‖ 

 

2.2 “Com desejo e persistência, tudo deu certo!” 

 Um belo dia, depois de ter concluído o meu ensino fundamental, eu 

estava esperando uma carta, ela diria onde eu ―estudaria‖ no ensino médio. 

Para a minha surpresa eu fui direcionada para um instituto de formação de 

professores onde era a mais almejada das opções. 

 Entretanto, encontrei uma barreira muito alta, que foi saber que o meu 

pai não apoiava a minha formação como professora. Ele não queria que eu 

tivesse essa formação, pois ele dizia querer o ―melhor‖ para mim.  

No final do primeiro ano eu tive a sensação de que eu não estaria 

realizando o sonho do magistério. Aconteceu na primeira visita ao prédio que 

tinha onde eu estudava. Era um prédio que tinhamaulas de educação infantil e 

do primeiro seguimento do ensino fundamental (ao longo da minha formação 

não ofertavam mais educação infantil naquele prédio.). Nesta visita eu chorei 

muito, fiquei extremamente emocionada com a possibilidade de não poder ser 

professora.  
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A professora -regente da minha turma, que guiou o passeio-, era uma 

professora que ficou na nossa turma por pouco tempo, mal consigo lembrar o 

nome dela, apesar de reconhecer sua fisionomia e me sentir muito marcada 

pelo o que ela fez. Ela veio conversar comigo e lembro quando ela falou que 

tudo daria certo, pois se era o que eu queria, eu teria que lutar e conseguiria 

vencer. Sai dali cheia de forças, renovada com apenas aquelas poucas 

palavras dela. 

 As professoras que estão marcadas em minha vida foram aquelas que 

de certa forma só fizeram o que deveria ter sido feito naquele momento, as que 

não negligenciaram o meu sentimento e me apoiaram. Foi um sorriso ou uma 

palavra de incentivo, algo como uma responsabilidade e uma credibilidade no 

que foi depositada em mim.  

Uns mostraram seu descontentamento, outras me incentivaram, umas 

falaram através dos sorrisos e me ensinaram, de diversas formas, 

principalmente através da fala, que educar vai muito além da sala de aula. 

Atingem dimensões humanas difíceis de imaginar.  

 

2.3A primeira mulher a cursar Universidade 

 

Possivelmente teria desistido do meu sonho se não fosse aquela professora 

e teria trocado a minha formação de professores (curso normal) por uma 

formação geral. Entretanto, com apoio das minhas amigas, professores e da 

minha mãe continuei estudando no Instituto de Educação Sarah Kubitschek 

(IESK) e ao longo dos quatro anos de formação tive contato com diversas 

atuações através do estágio. Umas mais impactantes que outras, mas que ao 

longo do tempo reforçava o meu desejo de educar.  

Encantei-me pela educação infantil logo no meu primeiro estágio, em uma 

sala de maternal. Pensava que daria aula para meus bebês para sempre. Esse 

era o meu desejo. Logo fui atuando em diversas áreas dentro da escola e me 

apaixonando. 

 Assim que acabei o estágio obrigatório fui convidada a fazer um estágio 

extracurricular na mesma escola, mas agora numa turma de alfabetização, 

para acompanhar um aluno que nasceu com Síndrome de Down. A nossa 

metodologia ia contra a da sala de aula.  Não trabalhávamos com a dissecação 
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das palavras. As histórias, a vida era entendida de outra forma. O que depois 

pude perceber melhor através da disciplina de alfabetização,ministrada pela 

professora Mitsi na Universidade. A crítica aos modos de se alfabetizar, ao que 

é entendido como alfabetização e a construção do conhecimento, de um real 

debate, fez com que eu não aprendesse um método e sim a pensar 

autonomamente como eu daria a minha aula, a aula que deveria ser crítica e 

autoral. 

O tempo foi passando e o estágio sempre contribuiu com uma dimensão 

nova para o meu olhar, os debates das aulas no curso normal, os debates que 

depois foram feitos na Universidade. Às vezes não concomitante, mas que 

sempre falas, leituras, vivências os atravessavam. 

A época que entrei na faculdade foi muito significativa pra mim. Eu seria a 

primeira da família da minha mãe a entrar numa universidade pública. Entrar 

com o sonho de se formar. Vinda de uma família “humilde”, com uma mãe que 

era empregada doméstica e com um pai marceneiro, pisar numa universidade 

pública não significaria pouca coisa em dimensão alguma. Os conhecimentos 

que tive valeram cada suor e lágrima, pois não é fácil. Como um sonho que 

continua, ele é sempre possível. 

 

2.4Da reprodução da vida ao pensar acadêmico autônomo 

  

Nessa época meu pai ainda não aprovava minha escolha (de certa forma) 

em ser professora, mas eu fiquei surpreendida quando ele me apoiou. Meu pai 

foi uma pessoa fundamental para a minha formação profissional, pois foi ele 

quem me disse ‗sim‘ quando precisei. Sem esse ‗sim‘, a graduação em 

Pedagogia em Santo Antônio de Pádua seria uma possibilidade muito mais 

difícil de realizar. Além de todo apoio de amigo que ele sempre me deu. Eu 

sempre entendia que na cabeça dele essa não era a melhor escolha que eu 

poderia fazer e ele queria o meu melhor. Ao longo do tempo ele foi percebendo 

o meu desejo, algumas questões e me deu mais apoio para realizar meu 

sonho.  

Cheguei à faculdade como se aquele espaço não fosse pra mim e eu 

atrevidamente o estava assumindo. Atrevidamente tive que ―correr atrás‖ do que 

me fora roubado ao longo do tempo, ao longo de uma formação muitas vezes 
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precarizada. Diziam os professores ―Agora você lê, diga com suas palavras, 

escreva, faça‖, quando, ao longe de minha vida, nas ocasiões em que eu 

sentavana sala de aula, na igreja, liam e diziam para mim o que eu devia pensar, 

o meu fazer era muitas vezes resumir, tornar menos a produção do outro.  

Por mais que o Curso Normal tenha feito muito pela minha formação 

humana e profissional percebi que a Universidade se configurou como ―a hora 

da verdade‖.  ―Você precisa ler e se apropriar‖, ―Você precisa posicionar-se 

diante do ato político que será a sua atuação‖, isso tudo vinha para mim 

fortemente. De repente a formação pedagógica me chama a articular 

conhecimentos a fim de uma emancipação autônoma das pessoas. O que fez 

com que sentisse fortemente a necessidade de olhar para minha autonomia. E 

agora?  

O estágio configurava-se como o campo que eu via as demandas, via as 

necessidades e inquietamente procurava dar conta de entendê-las e saná-las.  

Ao longo da graduação tive várias experiências de estágios, mas 

nenhuma tão diferente das que tive no Curso Normal. Comportavam suas 

peculiaridades, mas em questão de debates, a diferença que pude perceber 

mais foi na questão do que tinha aprendido ao longo da graduação e das 

relações que conseguia fazer a partir desses novos conhecimentos (que 

aconteciam também na vida, o que não comportava só a sala de aula da 

Universidade).  

Quando fui aprovada para ―Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência‖ (PIBID), foi maravilhoso. Cheguei com várias expectativas de 

estágio e ele conseguiu muito além do que eu esperava. O estágio é de 

observação e participação, mas que muitas vezes a nossa atuação se resume 

em auxiliar tarefas técnicas ou no dia da atividade obrigatória, que geralmente 

é uma aula dada ao fim do estágio. O PIBID configura-se diferente do estágio, 

dando mais autonomia. O graduando planeja, atua, avalia, conta com as 

discussões em reunião semanal sobre atividades,orientações, dentre outras 

questões da escola.  

Foi a partir das discussões semanais do PIBID que pude perceber 

constantemente na prática como ela está conectadas à teoria, como o micro e 

o macro também estão. O PIBID e o estágio me fizeram compreender essa 

dimensão. Em especial os professores Diego Chabalgoity e Fernanda Insfrán, 
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coordenadores do PIBID. Fernanda me fez refletir a realidade de que as 

professoras sofrem e também entender que o trabalho precário que muitas 

ofertam não tem ligação com falta de desejo de realizar o melhor e sim com um 

sistema que produz cansaço, desigualdades e que tomam dimensões maiores. 

 Diego me fez refletir sobre a importância de ter um diálogo que relacione o 

micro e o macro, o que está no chão da sala de aula, de qualquer espaço que 

estejamos atuando e o que está na política, na luta de classes, nas 

desigualdades. Como um implica no outro e como nós, enquanto educadores, 

não podemos menosprezar nenhum desses dois lados.  

O tempo foi passando, a trajetória no curso de graduação em Pedagogia foi 

chegando ao final e eu, que sempre fui apaixonada pela escola, que desde 

muito pequena tinha desejo de ser professora, de repente fui tomada, 

impactada, vi-me maravilhada com o estágio no CAPS-Ilha da Convivência.  

  

 2. 5O CAPS – Ilha da Convivência: uma Ilha onde ninguém está só 

 

A minha primeira impressão, olhando de ―fora‖ da ilha da convivência 

sobre a mesma, era a de que pacientes que eram cuidados, no sentido 

paciente e psiquiatra, paciente e psicólogo, paciente e farmacêutico. Esse tipo 

de cuidado configurou-se diferente quando tive contato com a história do 

surgimento do CAPS.  

No meu primeiro dia no CAPS- Ilha da Convivência, fiz uma entrevista 

com o diretor de lá. Nessa entrevista eu relatei a minha preocupação com a 

questão do cuidar. Para mim, a questão de cuidado estava muito presente 

naquele ambiente, mas não de um jeito que eu entendia. 

Eu, dotada de preconceito, imaginava e associava que ser diagnosticado 

como doente mental era alguém que precisava de cuidado sobre, por exemplo, 

a segurança com o seu próprio corpo. Acredito que tinha essa visão 

generalizante movida pela ignorância e não pela arrogância. Diante do CAPS-

Ilha da Convivência, eu colocava-me na questão de dúvida, curiosa em 

aprender e modificar positivamente uma visão que poderia ser errônea sobre 

como eu entendia aquela realidade. 
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Falar das minhas limitações não me causa constrangimento algum, pois 

a possibilidade de aprender diante o novo é uma característica humana e 

pedagógica maravilhosa, na qual eu sinto um enorme prazer. 

Percebi ao longo de conversas e do estágio que cuidar era num sentido 

de humanização. Não era mais um médico que detinha as verdades sobre a 

vida, não era as verdades mais sobre um corpo que não era autônomo. Como 

todos nós exercitando a nossa cidadania, aqueles que precisam de um serviço 

de acordo com suas demandas podem usá-lo.  

Este estágio foi para mim um aprendizado sobre a minha profissão, 

sobre saberes, sobre pessoas, relações e principalmente sobre o teor político 

dela. O novo me proporcionou uma experiência tão marcante que me fez dizer 

―o meu trabalho de conclusão de curso tem que ser sobre o CAPS-Ilha da 

Convivência‖, mesmo sabendo tão pouco sobre o novo. 

 Ao longo do que ―trilhei‖ um caminho para ―formar-me‖ pedagoga me 

dispus a encarar o novo, aprender, conhecer histórias e transformar vidas 

numa dimensão educacional. 

Dispor a pensar, enfrentar, aprender com o novo é tarefa que o 

pedagogo se debruça e a partir do seu pensar, enfrentar e aprender... 

Comunica ao mundo e o convida para o que ainda há de se pensar, enfrentar e 

aprender. A educação é fundamental nesse processo.É nesta perspectiva que 

encerro, por ora, o Memorial de uma vida que segue rumo a outros processos... 

 

3. O QUE É EDUCAÇÃO?  

O QUE ELA TEM A VER COM A MINHA ATUAÇÃO? 

 

 Não é meu objetivo, aqui, redefinir a Educação, ou priorizar uma 

definição dentre outras tantas. Minha compreensão sobre Educação é que ela 

se alterna, contradiz, e se reinventa ao longo da história.Neste sentido, 

aproximo-me muito de alguns referenciais teóricos que pensam a Educação 

como tal. Posso citar Saviani, Marília F.C Pires e Paulo Freire.   

 No presente trabalho, atenho-me a definir seus tipos, tendo em vista 

estar cursando um estágio em ambiente tradicionalmente considerado não 

formal. 
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Assim, na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional, em seu artigo primeiro (Art. 1°),é 

definido que ―A educação abrange os processos formativos que 

sedesenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas 

instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da 

sociedade civil e nas manifestações culturais‖ (BRASIL, 1996, TITULO I, Art. 

1). 

Segundo Rodrigo Heringer Costa (COSTA, 2014, p. 437), existem três 

autores – Philip H. Coombs, Roy C. Prosser e Manzoor Ahmed (1973) - que 

são uns dos pioneiros a dividirem o conceito de educação em três tipos: 

educação formal, informal e não formal.  

Entretanto, neste trabalho, usarei para delinear um conceito em torno 

desses três tipos de educação, os autores Gadotti (2005 apud COSTA, 

2014),Libâneo (2010 apud COSTA, 2014)eGohn (2014). Eles trazem conceitos 

que carregam definições por vezes distintas e que geram conflitos como, em 

torno, por exemplo, da intencionalidade que a educação informal traz ao se 

desenvolver.  Para Libâneo(2010 apud COSTA, 2014,p.440),a educação não 

intencional(informal) não carrega intencionalidade;Gadotti (2005 apud COSTA, 

2014, p.440),nem trabalha com esse conceito de educação, dividindo-as 

apenas em formal ou não formal, entendendo que a informal comporta na 

definição de não formal; Já para Gohn (2014, p.) a educação informal pode ou 

não ser intencional.  

 Para não levantar outras possíveis contradições neste trabalho 

procurarei compilar uma definição que crie um consenso em torno desses 

conceitos.   

Educação formal, portanto é aquela que acontece em sala de aula, num 

ambiente escolar, onde existem conteúdos que demarcam o processo de 

aprendizagem com um grau elevado de sistematização e avaliação.  

A educação não formal apresenta um grau de sistematização e 

intencionalidades baixos. São desenvolvidas em museus, feiras, oficinas 

podendo ser desenvolvidas ou não no espaço escolar. 

Já a educação informal é desenvolvida fora do ambiente escolar. O sujeito 

aprende ao longo de sua socialização nos espaços familiares, religiosos, de 

lazer, entre outros. A intencionalidade de educar é percebida ou não nesse tipo 
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de educação, mas, mesmo quando a intencionalidade não está dada, a 

socialização faz com que o sujeito apreenda através das relações que se 

estabelecem socialmente, dado numa condição espontânea ao longo das 

relações cotidianas.  

Trouxe essa divisão da educação em três tipos porque talvez seja 

importante para algumas pessoas se situarem em relação ao espaço do 

estágio não escolar. Mas realmente fragmenta-la, tentar enquadrar a vida, a 

educação, numa grade curricular e em disciplinamentos não é algo que me 

contemple. Os saberes acontecem em tantas dimensões que fogem, não 

comporta. A educação toma dimensões na vida em diferentes espaços e 

ocasiões, é pela trajetória histórica que ela vai e se constrói e reconstrói. É um 

todo, que como tantas outras coisas, percebe-se em diversos contextos. 

 Entendo assim que o CAPS coloca-se numa dimensão de educação não 

formal. Tal espaço potencialmente educativoobjetiva inclusão, autonomia, 

exercício da cidadania numa logica que vai contra o aprisionamento. O que 

acaba indo de encontro com  

 

O conceito adotado por Gohn [que] envolve a ideia de que a 

educação nãoformal seria necessariamente articulada com o 

campo da educação cidadã, sempre vinculado à virtudes de 

democratização do conhecimento. Sendo assim, responderia a 

educação nãoformal por um processo ―sociopolítico, cultural e 

pedagógico de formação para a cidadania, entendendo o 

político como a formação do indivíduo para interagir com o 

outro em sociedade. (GOHN, 2010, p. 32 apud COSTA, 2014, 

p.439). 

 

Por mais que não seja um grau de sistematização tão alto quanto o da 

escola na questão educacional. ―[...] cabe destacar que os Centros de Atenção 

Psicossocial tem intencionalidade em suas ações, cabendo planejamento, 

execução de avaliação de atividades em especial a de caráter educativo.‖ 

(SANTOS; SANTOS, 2017)O que faz com que se legitime a atuação do 

pedagogo nesses espaços.  
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Tudo isso faz com que além de ser legítima a atuação do pedagogo no 

CAPS é necessário que ela seja disputada. Principalmente num município 

como Santo Antônio de Pádua com um histórico de lutas: em favor da 

manutenção da escola pública, ao não fechamento e sucateamento das 

mesmas. Sabemos que o não pertencimento de um pedagogo no CAPS-Ilha da 

Convivência é ideologicamente questionável.  

Por mais que seja difícil me apropriar de um conceito de educação por 

terem sido produzidos muitos conceitos a respeito do que ela seja... tive que 

me debruçar sobre essa tarefa de trazer um conceito para este trabalho. Fazer 

essa escolha está intimamente conectado com o que eu sinto e acredito 

enquanto ser humano, enquanto sujeito histórico e enquanto papel que o 

pedagogo tem diante da responsabilidade da sua atuação. Usarei a definição 

apresentada por Saviani (2011), porque ela traduz esse sentimento em 

palavras quando afirma que educação ―é o ato de produzir, direta e 

intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida 

histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens‖ (SAVIANI, 2011, p.13). 

Diante deste conceito é importante refletir dois aspectos em torno da 

educação:  

O primeiro aspecto a ser ressaltado é que ela é histórica. O que implica 

dizer que ―a história é o estudo da realidade humana ao longo do tempo. Não 

é, pois, matéria apenas do passado, senão que o presente também lhe 

pertence, como corte, ou secção, no desenvolvimento da vida humana.‖ 

(LUZURIAGA, 1972, p.1) 

O segundo aspecto a ser ressaltado segundo Luzuriaga (1972) é que, 

sendohistórica, a educação não foi realizada sempre da mesma forma, visto 

que as aspirações e ideias dos povos mudam ao longo das épocas. 

(LUZIRIAGA, 1972, p.2). 

Nas relações cotidianas as formas de se fazer e entender educação se 

expressam ainda mais acentuadas. Ouso dizer que ela não é feita da mesma 

forma, não por um recorte de época e aspirações, mas que, além desse 

recorte, existe um micro recorte impossibilitando um professor desenvolver 

uma mesma aula igual a outra, pois para além de mudarem as épocas, mudam 

também as questões, os ânimos, a economia, a fome, a sede, entre tantas 
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outras coisas microscópicas da vida e da história daqueles que participam do 

processo de educação.  

A educação4no sentido material, histórico e dialéticocomporta diversas 

particularidades -micro e macro-, arranjos e descaminhos. ―Todas as coisas 

fluem e se alteram sempre [...] mesmo na mais imóvel existe um invisível fluxo 

e movimento‖ (DURANT,1996 apud PIRES,1997)5, e o pedagogo se debruça 

em seu exercício sobre todas as coisas que o atingem na dimensão que 

consegue interpretar suas causas e relações a partir da práxis que reflete nos 

conflitos entre a teoria5 e a prática6. 

 

O conceito de práxis em Marx pode ser entendido como 

prática articulada à teoria, prática desenvolvida com e 

através de abstrações do pensamento, como busca de 

compreensão mais consistente e consequentemente da 

atividade prática- é prática eivada de teoria‖ (Grifo da 

autora)(PIRES,1996, p.86). 

 

 

Refletir sobre a Educação, em qualquer de suas dimensões, tipos, 

modalidades, parâmetros, leis e diretrizes em todo estágio ou em toda prática 

pedagógica para mim tem como ideal comportar a práxis. A práxis que não é 

caixas com várias visões de mundo, mas sim uma inter-relação dialética delas. 

O pensamento sempre está articulado à ação. Mas para que 

pensaríamos, por exemplo, que temos que tirar o frango do congelador para o 

almoço de domingo se não tivéssemos a intenção prática de realizarmos essa 

tarefa para chegar no objetivo final de servir o frango, no almoço de domingo? 

                                                           
4
A respeito do materialismo histórico dialético ver o artigo ―O materialismo histórico-dialético e a 

Educação‖ Disponível em:<http://www.scielo.br/pdf/icse/v1n1/06.pdf> 

 
5
Teoria pode ser entendida de acordo com Aurélio Ferreira (Ferreira, 2010, p. 734) como ―2. 

Conjunto de princípios fundamentais duma arte ou duma ciência.‖  

 
6
Já a prática(Ferreira, 2010, p. 604)   é entendida como o ―1.Ato ou efeito de praticar. 2. Uso, 

exercício. [...] 4. Saber provindo de experiência. 5. Aplicação da teoria. [...]‖ 

 

 

http://www.scielo.br/pdf/icse/v1n1/06.pdf
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O como se faz(método-prática) não pode ultrapassar o por que se 

faz(objetivo com intencionalidade dotado de teoria). Mas não teria o por que 

fazê-lo se o fizesse sem pensá-lo. Esvaziar-se-ia o sentido pedagógico em 

qualquer espaço de atuação.  

Entretanto, a prática sem teoria me rouba uma atenção maior pelas 

questões apresentadas anteriormente acerca do PIBID.  

Prática sem teoria me lembra duma fala que já ouvi muito ―A teoria na 

prática é outra‖.  

Essa fala se propaga, em diversas situações, talvez por acharem que o 

pensar não comporta uma dimensão de realização em seus micro e macro 

aspectos, acharemtalvez que a teoria é algo totalmente aplicável em todos os 

seres, em todas as épocas. Entre achismos, uma coisa parece ser certa, a 

teoria e a prática comportam muitas dimensões. Aprendi teorias não para pegá-

las e usar a que mais me agrada, como se fosse aquela bela roupa para aquele 

pomposo evento. Aprendi também a usá-la refletindo essas delicadas 

peculiaridades. 

Sobre peculiaridades lembrei-me de uma conversa em sala de aula 

sobreo uniforme escolar.  

Relatei em sala de aula que antes eu enxergava o uniforme escolar 

como uma coisa positiva, no sentido que tratava as pessoas de formas iguais, 

não haviam privilégios, entre outras coisas. Como num sentido de todos serem 

tratados perante a lei, em igualdade. E que depois, eu comecei a enxergá-lo 

como uma forma de padronização e exclusão dos sentidos e peculiaridades de 

cada sujeito, como se fosse um abafar das delicadas subjetividades, como se 

isso não gritasse na maquiagem, acessórios, cor da pele, cabelo, modo de 

andar, falar, gostos, entre outras coisas. 

Comecei a questionar os porquês da escola querer nos padronizar, 

sendo que em uma sociedade capitalista é sempre incentivado a 

competitividade, e isso ficava bem expresso nas desigualdades e injustiças 

sociais. A igualdade não me soava mais como equidade e nem justiça. Gritava 

a dimensão da desigualdade e o desejo de mantê-la. Não conseguia ver mais 

essa questão como algo positivo e despercebido, naturalizado aos meus olhos, 

depois que me apropriei de outros conhecimentos.  
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Entretanto, a professora que estava dando a aula, e que gerou essa 

discussão, simplesmente relatou que para ela o uniforme já trazia uma 

dimensão de liberdade, no sentido de não ter que se preocupar com que roupa 

iria vestir, apesar de entender essa relação que o uniforme trazia. 

Já numa outra situação, a da janela, também foi um diálogo com a 

mesma professora, a querida Mitsi Lacerda. Entramos na sala de aula e nos 

indignamos com o insulfilm™, uma película escura, que tinham colocado nas 

janelas das salas do INFES. Aquela película escura parecia que tinha nos 

tirado a possibilidade de entender o tempo. Parecia sempre tarde. Sete horas 

da manhã pareciacom sete da noite, principalmente quando estava nublado. 

O tempo passou, o sol ficou mais forte em Santo Antônio de Pádua e eu 

fui percebendo que aquelas películas escuras formavam nuances ao longo do 

dia e o meu olhar para aquelas janelas já não eram de reprovação. Via 

naquelas janelas verdadeiras obras de arte. Às vezes com um tom mais 

avermelhado, outras vezes o verde dos morros e o azul do céu transformavam-

se intensamente.  

O relato do uniforme me fala que a teoria contribui inestimavelmente 

para a compreensão da nossa interpretação da realidade. 

 

O homem faz um desvio, se esforça na descoberta da 

verdade só porque, de um modo qualquer, pressupõe a 

existência da verdade, porque possui segura consciência 

da existência da ―coisa em si‖. Por que, então a estrutura 

da coisa não é direta e imediatamente acessível ao 

homem, por que, então, para captá-la ele tem de fazer 

um desvio? E a que leva tal desvio? O fato de na 

percepção imediata não se captar a ―coisa em si‖ mas o 

fenômeno da coisa, dependerá talvez do fato de que a 

estrutura da coisa pertence a outra ordem da realidade, 

distinta da dos fenômenos, e que, portanto constitui uma 

outra realidade existente por trás dos fenômenos? 

(KOSIK, 1976, p.17). 

 

 Apesar de estarmos em constante mudança Kosik (1976), traz para mim 

a dimensão curiosa do ser. O ser perceptível como lindamente é uma criança 

indagadora do mundo. Nós como educadores devemos atentar se estamos a 

podar ou ceifar tal curiosidade. É nesse esforço de desvendar o mundo que 

situa também o exercício do pedagogo como o exercício instintivamente do ser 
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humano. Através desses diálogos com a Mitsi percebi melhor minhas 

mudanças e compreensões.   

O relato da janela me traz essa particularidade das coisas, na nossa 

mudança ao longo do tempo em nos debruçarmos sobre essas peculiaridades. 

Na questão do uniforme, não só o tempo diz, mas a questão do aprendizado ao 

longo do tempo mostra como outras e outras ligações conseguimos fazer. É 

por isso que nunca ninguém se forma em uma profissão. Formar-se é se 

colocar sempre frente à incompletude do que se busca e buscá-la sempre.  

Vejamos algumas indagações sobre tais particularidades... 

 

Que papel pode ter uma ―teoria do cômico‖ para aquele 

que deseja ser apenas engraçado? Haveria subjacente à 

prática do humor – prática inegavelmente intencional e 

inteligente, tal como o ensino – qualquer espécie de 

teoria, ou se trataria de um saber fazer não vinculado 

diretamente à posse de proposições teórico-conceituais? 

Ao mesmo tempo, não seria arriscado se submeter a uma 

cirurgia com um médico que desconhecesse 

completamente quaisquer proposições teóricas acerca da 

anatomia ou da fisiologia humana? No entanto, mesmo 

nesse caso, não é preciso reconhecer que a precisão de 

sua habilidade cirúrgica com o bisturi não deriva 

diretamente das ―verdades teóricas‖ que tem em mente? 

(CARVALHO, 2011, p. 308). 

 

Trouxe essas nuances sobre ―prática sem teoria‖ e ―teoria sem a prática‖ 

para mostrar como elas se atravessam, como uma sem outra se torna 

incompleta. Assim se dá com a educação para a pedagogia e a pedagogia para 

a educação. Apesar de diversas outras nuances que, não necessariamente, 

dizem uma da outra. Igualzinha à complexidade do corpo humano que serve de 

exemplo para a complexidade da vida. ―[...] com isso não pretendo apenas 

distinguir duas formas e dois graus de conhecimento da realidade, mas 

especialmente e sobretudo duas qualidades da práxis humana‖ (grifos do 

autor.) (KOSIK, 1976, p.13). 

O estágio é um recorte que me permitiu conseguir experimentar muitas 

dessas delicadas peculiaridades em torno da educação e do exercício da 

minha função enquanto pedagoga. ―A atuação profissional na educação coloca 

a necessidade de conhecer os mais variados elementos que envolvem a 
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prática educativa, a necessidade de compreendê-la da forma mais complexa 

possível‖ (PIRES, 1997, p.85),e o estágio se dá como uma forma dessa 

possibilidade.O recorte é limitante. Como também se dá em quaisquer outros 

espaços e recortes, mas ele não é algo deslocado, fechado, recortado, e sim 

fenômeno7 observável que possibilita fazer várias relações. ―Captar o 

fenômeno de determinada coisa significa indagar e descrever como a coisa em 

si se manifesta naquele fenômeno, e como ao mesmo tempo nele se esconde‖ 

(KOSIK, 1926, p.16-17).  

Consigo interpretar o fenômeno e ir até onde ele se esconde porque 

estou revestida de diversos conteúdos produzidos ao longo da história. E ao 

mesmo tempo me faço limitada pelas condições/dimensões que ainda não me 

apropriei e que o estágio, devido à curta duração de tempo que ele se 

desenvolve – aproximadamente 60 horas-, também não possibilita relacionar. 

O tempo se torna outro aspecto importante que nos faz limitarmo-nos às 

relações de pseudoconcreticidade8
. Mas, mesmo assim, faz com que tenhamos 

– mesmo no curto espaço de tempo - aprendizagens significativas que se 

fazem diante dessas relações. 

O exercício pedagógico, para mim, sempre buscará entender, exercitar, 

elaborar e reelaborar essas dimensões. É aonde a educação e a Pedagogia se 

inclinam. Acerca disso, Moacir Gadotti (GADOTTI,1984, p. 75 apud 

SANTOS,2000, p.39) afirma que 

 

                                                           
7
Sobre o Fenômeno, em Kosik (1976): ―O Fenômeno indica a essência e, ao mesmo tempo, a 

esconde. A essência se manifesta no fenômeno, mas só de modo inadequado, parcial, ou 

apenas sob certos ângulos e aspectos. O fenômeno indica algo que não é ele mesmo e vive 

apenas graças ao seu contrário. A essência não se dá imediatamente; é mediada ao fenômeno 

e, portanto, se manifesta em algo diferente daquilo que é. A essência se manifesta no 

fenômeno. O fato de se manifestar no fenômeno revela seu movimento e demonstra que a 

essência não é inerte nem passiva. Justamente por isso o fenômeno revela a essência. A 

manifestação da essência é precisamente a atividade do fenômeno‖ (KOSIK, 1976, p.15). 

 
8
Sobre pseudoconcreticidade, em Kosik (1976):―O complexo dos fenômenos que povoam o 

ambiente cotidiano e a atmosfera comum da vida humana, que, com a sua regularidade, 

imediatismo e evidência, penetram na consciência dos indivíduos agentes, assumindo um 

aspecto independente e natural, constitui o mundo da pseudoconcreticidade‖ (grifos do autor) 

(KOSIK, 1976, p.15). 
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Educar nessa sociedade é tarefa de partido, não educa 

realmente aquele que ignora o momento que vive, aquele 

que pensa estar alheio ao conflito que o cerca. É tarefa 

de partido porque não é possível ao educador 

permanecer neutro: ou educa a favor dos privilégios da 

classe dominante ou contra eles, ou a favor das classes 

dominadas ou contra elas. Aquele que se diz neutro 

estará apenas servindo aos interesses dos mais fortes, 

isto é, à classedominante. No centro, portanto, da 

questão pedagógica situa-se a questão do poder (grifos 

do autor) (GADOTTI, 1984, p.75 apud SANTOS, 2000, 

p.39). 

 

O exercício do pedagogo, assim, comporta intencionalidades ativas que 

necessitarevestir-seda reflexão. ―Ao passo que a história da educação principia 

com a vida do homem e da sociedade, a da pedagogia só começa com a 

reflexão filosófica‖ (LUZURIAGA, 1972, p.3). 

 

 

Como a essência – ao contrário dos fenômenos – não se 

manifesta diretamente, e desde que o fundamento oculto 

das coisas deve ser descoberto mediante uma atividade 

peculiar, tem de existir a ciência e a filosofia. Se a 

aparência fenomênica e a essência das coisas 

coincidissem diretamente, a ciência e a filosofia seriam 

inúteis.  

O esforço direto para descobrir a estrutura da coisa e ―a 

coisa em si‖ constitui desde tempos imemoriais, e 

constituirá sempre, tarefa precípua da filosofia (KOSIK, 

1976, p. 17). 

 

 

Se a minha profissão nasce da dimensão do pensar e se faz enquanto 

ação, ela por si é uma práxis. É assim que entendo ―o que é educação‖, pois a 

minha formação acadêmica e a prática da minha atuação enquanto pedagoga 

não me deixam mais olhar a educação somente como espontânea, com uma 

finalidade em si, ou numa dimensão apenas mecânica aprendida para 

execução de uma tarefa – não que isso não esconda sua dimensão de 

aprendizado e importância, mas, vai para além disso, atinge os seus 

desdobramentos. 
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Entendo que nas espontaneidades da vida existem potências de saberes 

significativos, mas no que diz respeito à atuação do pedagogo os saberes 

devem tomar dimensões intencionais, práticas e reavaliadoras. Se não ―a que‖ 

valeria a nossa ação? Qualquer pessoa poderia então fazê-la se fosse esgotar 

apenas e somente em deixar fluir os saberes? Afirmar que qualquer pessoa – 

qualificada ou não- poderia exercer a profissão de pedagogo ou professor e 

isso é desqualificá-la enquanto tal. 

Como diz a música Comida, de Titãs9, ―A gente não quer só comer. A 

gente quer comer e quer fazer amor‖. Educação somente para instrumentalizar 

o trabalho, ou só para tirar o sustento, apenas como modo de existência...não 

me satisfaz enquanto profissional. Queremos nos humanizar coletivamente. 

Falando do lugar de oprimida na classe que me cabe. Queremos também fazer 

amor. Pensar educação assim faz com que eu olhe um fenômeno, pense -com 

o apoio do conhecimento histórico, social, filosófico, artístico, entre outros, que 

aprendi ao longo da graduação e da vida -, e consiga atuar conscientemente 

sobre ele. 

 

 

A gente não quer 

Só dinheiro 

A gente quer dinheiro 

E felicidade 

A gente não quer 

Só dinheiro 

A gente quer inteiro 

E não pela metade 

(Comida- Titãs) 

 

 

 

4. NARRATIVAS 

 

                                                           
9
Artista: Titãs, 1987, Álbum: Jesus não Tem Dentes no País dos Banguelas, faixa: 2. 
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Para mim, narrar é uma ferramenta que possuo, uma das diversas 

formas de ser, estar e comunicar ao mundo os meus sentimentos e o meu 

ponto de vista. As aulas que foram mais significativas para mim foram, sem 

dúvida, as que eu via uma ligação real com o mundo, não uma aplicabilidade, 

mas as que me situavam no mundo enquanto ser integrante dele. Os 

professores que contavam histórias faziam com que eu entendesse muito mais 

da matéria. Traziam um sentido humano, real, para a aula, que não pode ser 

desprendida do real. 

Trouxe nesse trabalho as narrativas de um ambiente não escolar, pois 

pretendo que este trabalho mostre que a atuação do pedagogo pode realmente 

se dar em qualquer espaço ou dimensão e que não precisa ter uma 

sistematização tão elaborada de conteúdos, se ele souber quais são seus 

valores. Que as relações com a educação precisam da sistematização dele em 

saber quais objetivos ele pretende alcançar em qualquer lugar que seja.  

É muito interessante como cada um compreende certas coisas de distintas 

maneiras. Isso que se localiza entre o que se diz e o que se entende estão 

intimamente ligadas às nossas vivências e a partir da minha atuação como 

estagiária no CAPS - Ilha da Convivência pude ter impressões sobre diversas 

questões que me remetiam à Educação e a minha formação, minha atuação 

enquanto pedagoga.   

 

 

 

 

4.1 “A Ilha é uma Prótese de Sociabilidade” 

 

 

O dispositivo CAPS trouxe para mim muitas relações com o educar, mas 

gostaria de me ater, aqui, sobre as peculiaridades do espaço CAPS - Ilha da 

Convivência. Trarei, então, neste trabalho,três delas: a ilha, a ponte e o portão.  

 

 

 Ilha 
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Allan Aguiar, atual diretor do CAPS - Ilha da Convivência, contou-nos – 

grupo de estagiários10 -que alguém havia sugerido cercar a ilha. A lógica era 

quea de que os usuários/pacientes poderiam estar pondo a sua segurança em 

risco, ao atravessar aquela longa ponte. Isso é algo fácil de ser imaginado por 

qualquer um que não tenha contato com aquela realidade, entendimento do 

que foi um manicômio e que os CAPS funcionam como um espaço alternativo.  

 

 Ponte 

 

 Confesso que nunca havia percebido a ponte como uma característica 

peculiar do CAPS - Ilha da Convivência, até parar para refletir sobre o que é 

uma ponte, num contexto de ilha.  

 Se ilha é entendida como um espaço com difícil acesso à chegada e à 

saída... a ponte, para mim, carrega um sentido de acessibilidade. Aqui, 

acessibilidade ao direito. Direito de entrar e ser atendido dignamente de acordo 

com suas demandas e direito de sair e encontrar diversas possibilidades de 

ser. De ser um ser social diante da liberdade de ser o que é. 

A ponte, para mim, carrega um significado lindo. De liberdade, caminhos e 

possibilidades. De ligação, religação, de sínteses. 

 

 Portão 

O portão, por sua vez, faz-me lembrar uma outra história que o diretor 

nos contou em uma de nossas primeiras reuniões semanais11. Alguém – que 

não era alguém do grupo reunido – fez-lhe uma pergunta sobre quantos 

internos haviam no CAPS-Ilha da Convivência. Para a surpresa do curioso, 

imediatamente o Allan respondeu que não havia nenhum. O Allan relatou que 

por ser uma ilha e por conter um portão, era óbvio, para muitos, que havia 

pacientes internados. Partindo de um conceito pré-estabelecido – um 

preconceito, assim dizendo- o curioso a- não pode perceber que o portão 

                                                           
10

Grupo que atuou no CAPS-Ilha da Convivência formado por estudantes de Psicologia - 

Faculdade Santo Antônio de Pádua (FASAP) e de Pedagogia – Universidade Federal 

Fluminense (UFF) no primeiro semestre de 2017. 

 
11

Reunião que aconteciam todas as sextas-feiras com os estagiários para conversar sobre 

demandas, dúvidas, entre outras questões. 
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estava aberto, que não havia nenhum segurança que barrasse a liberdade de 

entrar ou sair da ilha. 

Fiz o caminho de saída de propósito -ilha -> ponte -> portão ->- para que 

todos entendam que a ilha é local de emancipação e não segregação. 

 

 4.2“Agora eu viajo para tudo que é lado” 

 

Lembro-me que no dia 18 de maio de 2017 houve um evento do dia da 

luta antimanicomial, em que participaram usuários, familiares e equipes do 

CAPS-Ilha da convivência, da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

(APAE), e dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF). 

 O evento12foi dividido em dois dias: 

 No primeiro dia houve um encontro marcado para 8:30 horas da manhã, 

no CAPS- Ilha da Convivência, onde serviram um café da manhã para todos os 

que estavam reunidos lá. Enquanto aguardávamos para reunir o maior número 

de pessoas possível, a equipe do CAPS organizou uma roda de música onde 

os usuários do CAPS cantaram e tocaram diversos instrumentos. Entre as 

músicas estavam ―Maluco beleza‖, de Raul Seixas e ―A barata‖, de Só pra 

contrariar (preferida de um dos usuários do CAPS). Após essa celebração nos 

dirigimos, em forma de passeata, para a Praça Monsenhor Diniz, que fica em 

frente ao CAPS, para nos juntarmos com todos da APAE e NASF que já se 

encontravam na mesma. 

Ainda na Praça Monsenhor Diniz, organizamo-nos e partimos em 

passeata em direção à Praça Visconde Figueira, onde a panfletagem continuou 

e contou com cantorias, confecção de cartazes, poses para fotos, entre outras 

delicias de estarmos exercendo o nosso direito à liberdade. 

 Entre esses acontecimentos houve um, em especial, que me comoveu 

muito. Um usuário do CAPS deu um testemunho de como foi a vivência dele 

quando eleestava em um manicômio, os procedimentos, fala realmente tocante 

que me fez chorar. Mas o que percebi na fala dele foi que ele não disse tanto 

                                                           
12

A divulgação/programação completa do evento do Dia Nacional da Luta Antimanicomial (18 

de maio) encontra-se nos anexos. Estive presente apenas no primeiro dia do evento. Neste 
trabalho será relatado apenas a parte da manhã do primeiro dia do evento, visto que é onde 
ocorre a fala que originou essa narrativa.  
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de como era lá e sim das delícias de se estar livre. Numa dessas falas ele 

disse: ―Agora eu viajo para tudo que é lado‖, e está me marcou profundamente. 

Para mim foi impossível não me colocar e me questionar em relação a 

algumas situações que passam a ser questões ao estarmos inseridos nestas 

relações: O que é aprisionamento? O que é liberdade? O que liberta um 

oprimido? O que no exercício da minha profissão no espaço CAPS-Ilha da 

Convivência se concretiza como possibilidade de emancipaçãopara os 

usuários? E principalmente: o trabalho pedagógico pode atuar numa dimensão 

de ser promotor de mudança na questão do sujeito que é entendido 

historicamente como oprimido? Esse é o meu valor enquanto profissional, o 

que eu busco atingir a partir da minha prática e é uma dimensão que 

dificilmente foge do meu olhar sobre os meus estágios. Sobre a dimensão de 

liberdade que almejamos.  

 Liberdade é um direito. No terceiro artigo(Art.3, 1948) da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos é afirmado que ―Todo ser humano tem direito 

à vida, à liberdade e à segurança pessoal.‖ Entende-se então que a privação 

de liberdade é um ato contra a dignidade do ser humano.  

 No que diz respeito às lutas que os professores travam a favor dos 

oprimidos... nunca é uma questão de apenas conquistar mais direitos, mais 

dignidade e mais respeito. A luta torna-se permanente. Tornar-se vigilante para 

que nenhum direito retroceda.   

 

 

 

 4.3“Eu sei fazer hambúrguer” 

 

Antes do início do estágio fomos entrevistadas – o grupo de 

estagiárias13de Pedagogia ao qual eu fazia parte, pelo diretor do CAPS – Ilha 

da Convivência.Ele deixou claro que a intenção era a de que fizéssemos um 

estágio extracurricular. Entretanto, sentamos e debatemos, pois nós 

                                                           
13

Grupo de estagiárias formada por Amanda Domingos de Morais, Vanessa Cristina Gomes 

Afonso e Joelma de Souza Bernardes Rocha – alunas da disciplina ―Pesquisa e Prática de Ensino 

IV‖.  

 



39 
 

precisávamos fazer o estágio obrigatório que a graduação exigia para a 

conclusão da mesma. Ele aceitou e ao longo do estágio, por todas as 

participantesenvolvidas, foi expresso o desejo de continuar, posteriormente, 

num estágio extracurricular. 

No final do estágio, como item obrigatório para a conclusão da disciplina 

 ―Pesquisa e Prática de Ensino IV‖, deveríamos desenvolver um projeto dentro 

do espaço não escolar que escolhemos. O projeto desenvolvido foi a Oficina de 

Hortoterapia, que objetivou oferecer um trabalho que abarcasse três 

possibilidades: um serviço terapêutico ao qual a equipe e usuários pudessem 

dar continuidade diante de nossa futura ausência; uma atividade que fosse de 

interesse dos participantes; e uma maior aproximação através do diálogo para 

trocar saberes e memórias dos mesmos.  

Ao longo do desenvolvimento da horta pudemos ter uma aproximação 

com o que eles sabiam sobre terra, plantio, entre outras coisas. Ver o interesse 

de alguns, a disposição deles de contarem as coisas que sabiam, pensarmos 

juntos possibilidades de desenvolvimento do projeto... foi uma experiência 

muito gratificante. 

No final do desenvolvimento da horta, enquanto estávamos caminhando 

para longe da mesma, um usuário se aproximou e disse que dava para usar 

alface da horta para fazer hambúrguer e disse que sabia fazer hambúrguer. Ao 

longo da nossa conversa, onde surgiu a fala, ele foi me ensinando como se faz 

hambúrguer, disse que dava para colocar um molho de mostarda que ele 

também sabia fazer. Eu disse para ele que ele poderia ensinar para todos nós 

através da oficina culinária14. Ele aceitou e disse que sabia fazer muitas outras 

coisas como o molho vinagrete. Lembrei na hora de outra situação vivenciada 

por uma amiga – que também era estagiária do CAPS e estava trabalhando 

conosco na horta- e disse ―a Vanessa não sabe fazer. Você pode ensinar 

também na oficina de culinária‖ Ela afirmou ―não sei mesmo‖ e ele disse 

prontamente ―é muito fácil‖. 

A acolhida das falas e a valorização foi um momento muito importante 

para mim enquanto estagiária. Foi algo enriquecedor para minha formação. 

                                                           
14

É onde a Luciana Seabra, assistente social da equipe, ensina receitas para os usuários, a fim 

de exercitar o convívio social e a autonomia dos mesmos. Ela é desenvolvida todas as 

segundas-feiras na cozinha do CAPS- Ilha da Convivência.   
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Quando você ouve ―você que é a professora‖ e você diz ―mas sobre isso você 

tem muito mais a me ensinar, já que você trabalhou com isso e eu não‖ e 

recebe um sorriso de volta ou escuta ―eu sei fazer hambúrguer‖ e responde 

―poxa, me ensina, já que eu não sei fazer?‖ já é, a partir do que brota, criar uma 

relação que possibilita entender que: professor não é detentor de todos os 

saberes e todos têm algo a ensinar. Trocar saberes e reforçar isso logo na 

nossa aproximação prática tornou-se uma experiência positiva para todos os 

envolvidos como possibilidade de transformação a partir desse primeiro passo 

de aproximação. 

Trocar saberes não é a impossibilidade de avançar, não é colocar o 

saber do professor acima do saber do aluno, tampouco é colocar o saber do 

aluno acima do saber do professor15. Trocar saberes é vivenciar/internalizar 

que, em relação ao outro, sempre haverá a possibilidade de ensinarmos e 

aprendermos. Que nós, enquanto seres humanos, vivenciamos, internalizamos, 

elaboramos e reelaboramos saberes distintamente. Que precisamos, mesmo 

diante de um saber científico, exercitarmos a crítica e a reelaboração dos 

mesmos. A vida acontece no sentido da lógica do rizoma16
. 

No que diz respeito à nossa atuação, percebe-se que... 

 

Quando tomamos nossos aparatos teórico-metodológicos 

e os fenômenos sociais que nos interessamos como 

produzidos historicamente, e também problematizamos 

os nossos lugares de saber-poder e a relação que temos 

com os saberes e o modo como se desvaloriza outras 

formas de construção de conhecimento, podemos criar 

territórios potentes para promover alterações nas 

realidades. (LIMA, 2011, p.110). 

 

O estágio faz com que percebamos diversas questões em torno do 

educar e nos colocar em um espaço tido como não escolar, por mais que seja 

um espaço totalmente diferente, traz demandas em torno dos sujeitos que 

                                                           
15

A respeito ver o conceito de educação bancária (p.33) presente no livro ―Pedagogia do 

oprimido ―de Paulo Freire disponível em http://files.portalconscienciapolitica.com.br/200000081-

ed3e5ee3d0/Pedagogia%20do%20Oprimido.pdf 
16

Gilles Deleuze e Félix Guattari trabalham a lógica do Rizoma no livro DELEUZE, Gilles; 

GUATARRI, Félix. Mil Platôs: Capitalismo e Esquizofrenia. v. 1. Rio de Janeiro: Editora 34, 
1995. Coleção Trans.  

 

http://files.portalconscienciapolitica.com.br/200000081-ed3e5ee3d0/Pedagogia%20do%20Oprimido.pdf
http://files.portalconscienciapolitica.com.br/200000081-ed3e5ee3d0/Pedagogia%20do%20Oprimido.pdf
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merecem uma atenção que só o pedagogo, num nível educacional, poderia 

organizar. Por mais que outros profissionais possam articular saberes, o 

pedagogo, em sua formação acadêmica, recebeu diversos aportes teóricos 

para fundamentar tal prática. (A. S. Nascimento; F. T. Fernandes M. J. Ferreira 

R. A. Paiva R. R. de Lisboa R. S. Maciel S. L. Muneron, 2010, p.62) 

 O que difere, então, a atuação de um pedagogo nesses espaços são o 

tipo de avaliação, o tipo de articulação de acordo com a sistematização do 

saber, a demanda dos sujeitos, da história, mas o que se tem como valor e 

objetivo do profissional devem se manter firmes em qualquer espaço. Firmar 

um compromisso em torno do partido que se toma no trabalho pedagógico. 

 O estágio faz com que nos aproximemos da história dos sujeitos, o que 

implica diretamente em como nos trabalharemos.  

 

Estes eventos, em articulação com outros 

acontecimentos, foram forjando nossa relação com o 

campo da Reforma Psiquiátrica, marcada por afetos que 

denotam indignação, tristeza, surpresa, estranhamento, 

e, ao mesmo tempo, uma vontade de luta e de mudança 

de quadros. Para aqueles que têm alguma trajetória na 

Reforma, torna-se difícil deparar-se com tais práticas e 

não se afetar. No entanto, precisamos desenvolver uma 

certa atenção para com essa relação, é necessário 

problematizá-la para podermos agenciar uma melhor 

aproximação com esses espaços institucionais e 

constituir uma vinculação ética em todo o processo de 

produção de conhecimento e/ou intervenção (LIMA, 2011, 

p.118). 

 

 No que diz respeito ao estágio no CAPS – Ilha da Convivência, essa 

aproximação nos deu no momento que o estágio acontecia, durante as falas, 

conversas, reuniões. A aproximação com essa dimensão da vida dos sujeitos 

faz com que pensemos o nosso modo de atuação. Para mim foi um convite à 

tomada de partido, e isso se articula a se esconder, onde o espontaneísmo 

pensa dar conta de tudo. 

Percebi, ao longo do estágio, que um dado sobre o preconceito na 

educação que muitos têm em relação ao que se diz ―doente mental‖ é por 

associá-los à incapacidade de saber, conhecer, aprender, e eles, por vezes, 
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internalizam essa ideia e se colocam em um lugar de ―saber menos‖, o que me 

faz lembrar do que Paulo Freire diz sobre desumanização e ser menos.  

Trarei para refletir ―o ser menos‖ uma citação um tanto longa, mas que 

para mim ela abrange uma relação que tive com as três falas. Paulo Freire 

expressa o que quis debater ao longo desse ponto do trabalho. 

 

Constatar esta preocupação implica, indiscutivelmente, 

em reconhecer a desumanização, não apenas como 

viabilidade ontológica, mas como realidade histórica. É 

também, e talvez sobretudo, a partir desta dolorosa 

constatação, que os homens se perguntam sobra a outra 

viabilidade – a de sua humanização. Ambas, na raiz de 

sua inconclusão, que os inscreve num permanente 

movimento de busca. Humanização e desumanização, 

dentro da história, num contexto real, concreto, objetivo, 

são possibilidades dos homens como seres inconclusos e 

conscientes de sua inconclusão.  

Mas, se ambas são as possibilidades, só a primeira nos 

parece ser o que chamamos de vocação dos homens. 

Vocação negada, mas também afirmada na própria 

negação. Vocação negada da injustiça, na exploração, na 

opressão, na violência dos opressores. Mas afirmada no 

anseio de liberdade, de justiça, de luta dos oprimidos, 

pela recuperação de sua humanidade roubada.  

A desumanização, que não se verifica, apenas, nos que 

têm sua humanidade roubada, mas também, ainda que 

de forma diferente, nos que a roubam, é distorção da 

vocação do ser mais. É distorção possível na história, 

mas não vocação histórica. Na verdade, se admitíssemos 

que a desumanização é vocação histórica dos homens, 

nada mais teríamos que fazer, a não ser adotar uma 

atitude cínica ou de total desespero. A luta pela 

humanização, pelo trabalho livre, pela desalienação, pela 

afirmação dos homens como pessoas, como ―seres para 

si‖, não teria significado. Esta somente é possível porque 

a desumanização, mesmo que um fato concreto na 

história, não é porém, destino dado, mas resultado de 

uma ―ordem‖ injusta que gera a violência dos opressores 

e está, o ser menos. [...] 

A violência dos opressores que os faz também 

desumanizados, não instaura uma outra vocação –a do 

ser menos. Como distorção do ser mais, o ser menos 

leva os oprimidos, cedo ou tarde, a lutar contra quem os 

fez menos. E esta luta somente tem sentido quando os 

oprimidos, ao buscar recuperar sua humanidade, que é 
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uma forma de criá-la, não se sentem idealistamente 

opressores, nem se tornam, de fato opressores dos 

opressores, mas restauradores da humanidade em 

ambos. E ai está a grande tarefa humanista e histórica 

dos oprimidos – libertar-se a si e aos opressores. Este 

que oprimem, exploram e violentam, em razão do seu 

poder, não pode ter, roeste poder, a força da libertação 

dos oprimidos nem de si mesmos. Só o poder que nasça 

da debilidade dos oprimidos será suficientemente forte 

para libertar a ambos. (FREIRE,1987, p.16-17). 

 

Seja em uma conversa no ônibus, seja interpretando figuras em uma 

caverna, seja observando uma situação na natureza, seja explorando algum 

objeto ou lendo um livro no seu quarto... a educação se dá sempre através de 

trocas, articulada ao processo de emancipação daqueles que participam desse 

processo histórico de humanização. Para mim, o dever do pedagogo é ter por 

finalidade e valor a condução desse processo.  Este trabalho é um convite à 

tomada de partido em favor daqueles sujeitos que desfrutam do atendimento 

no CAPS– Ilha da Convivência, em todos os CAPS e espaços onde a 

dimensão de humanização e emancipação precisam estar em questão. Logo, 

em todos os lugares. E espaços. E tempos. 

 

 

 

 

 

 

 

5. “E FIM DE PAPO” 

 

E ―fim de papo‖ é uma expressão que o meu avô paterno, José 

Gonçalves, costumava usar. Fim de papo sempre deixava um monte de 

questões na cabeça para pensarmos assim que terminava uma conversa.  

A construção deste trabalho de conclusão de curso foi um exercício 

sobre como me colocar, sobre legitimar saberes, sobre refletir teorias e 

exercitá-las na construção do real, na construção também deste trabalho.  
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Apropriar-me de tal maneira de conhecimento a ponto de questionar o 

porquê aprendemos aquilo, a ponto de ler um debate em torno da Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) e nos indignarmos pelo o que ele 

representa em termos de perda, de menor possibilidade daqueles que estão na 

escola pública, do ter menos, estar na contramão do ser mais, nadando contra 

a corrente. Questionarmo-nos sobre o fato de muitos usuários do CAPS-Ilha da 

Convivência terem, ainda, atualmente negados o seu direito de acesso a esses 

saberes quando um pedagogo não ocupa esse lugar. Acredito que essa 

questão não seja apenas uma demanda da Ilha da Convivência e sim de 

muitos outros CAPS. Saberes que legitimam um colocar-se política e 

ativamente no mundo... esses direitos estão sendo negados. 

Precisamos questionarmo-nos a quem esse tipo de educação está 

servindo. Esse se colocar, questionar é um esforço tremendo na luta da 

produção da existência numa dimensão humana, racional, consciente, mas é 

um contra fluxo que precisamos fazer, pois já não nos satisfaz o que está dado.  

A racionalidade do termo ―animal racional‖ custa um exercício contínuo 

diante da dominação organizada da vida. Como contínuo, expressa nossos 

limites ao longo do que nos propomos a realizar. Exercício esse que o 

pedagogo carrega duplicadamente, por ele e pelos demais. Afinal, quantas 

vidas um pedagogo consegue atingir em termos de educação? Quantos 

professores precisei para me tornar mais humana? A condição que me foi 

socialmente construída coletivamente em diversas dimensões se expressa na 

vida. Sendo a minha profissão, condição do meu viver, este trabalho se faz um 

presente para os meus professores, pedagogos e a todos que contribuíram 

para a minha formação e que contribuem para a educação da humanidade, do 

humano, da humanização. Este trabalho é a afirmação do abraçar da minha 

causa.  O pedagogo tem essa tarefa deliciosamente: revoltante, inquietante, 

revolucionária. 

Pelo exercício defazermos livres diante da liberdade que nos foi roubada 

ser muito árduo... a minha preocupação primária é em como o pedagogo dará 

conta de contribuir com o processo de emancipação de seus alunos, os 

sujeitos que participam do processo de educação no espaço em que ele atua, 

quando, ele mesmo, sente que precisa emancipar-see tomar partido em 

relação a sua atuação? Onde chega aquele que não sabe para onde ir? Pra 
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que caminha aquele que não tem um horizonte? Como articular possibilidades 

e direcionar caminhos, quando precisamos nos auto educarmos no sentido da 

caminhada? Preocupa-me esta questão, pois este trabalho não pode ser 

adiado, mesmo reconhecendo os limites históricos e humano nesse processo 

afirmo que ele tem que acontecer na práxis e o mais rápido possível, tem que 

acontecer no agora. A fome, a desigualdade, a vida está sendo destroçada 

ferozmente à velocidade da luz.  

 Este trabalho usou narrativas para convocar a todos a pensarem a 

atuação do pedagogo nos espaços não escolares, principalmente nos CAPS, 

com ênfase no CAPS- Ilha da Convivência, pensar os limites do caminhar 

pedagógico em direção à formação, que é utópica, pois se concretiza na 

inconcretude, mas como histórica ela se configura como possibilidade na 

realidade e a partir disso pensarmos sobre a importância da dimensão da ação 

na vida daqueles que desfrutam do trabalho pedagógico. 

 Perguntarmos o que não é, o que falta, nos coloca diante do esforço em 

pensarmos porque somos o que somos, o que se esconde nessa dimensão do 

ser.  

 Pedagogos, que partido estamostomando até agora? De que lado temos 

nos posicionado? Eu me posiciono ao lado deles e convido os profissionais da 

educação e a sociedade a se posicionarem, tomarem partido nessa causa 

nobre.  

Espero que este trabalho tenha contribuído para um novo olhar diante 

dessas questões e inquietado aos que leram, pois, para mim, a inquietação é 

oque moverumo atransformações. E ―fim de papo‖ de uma conversa que não 

acaba por aqui.  

 

 

Anexos 

 

Divulgação do evento do Dia Nacional da Luta Antimanicomial (18 de 

maio) 



46 
 

 

O Departamento de Saúde Mental e o Núcleo de Apoio a Saúde da Família de Santo 

Antônio de Pádua promovem: 

 

DIA 18 DE MAIO - QUINTA - 08:30h 

Encontro no CAPS ILHA DA CONVIVÊNCIA e passeata rumo as PRAÇAS 

PEREIRA LIMA e PRAÇA VISCONDE FIGUEIRA onde realizaremos confecção 

de cartazes, oficina de expressão corporal e exposição de trabalhos, além de 

distribuição de folders; 

DIA 18 DE MAIO - QUINTA – 19:00 h 

Exibição do premiado documentário ―HOLOCAUSTO BRASILEIRO‖, no 

TEATRO MUNICIPAL GERALDO TAVARES ANDRÉ, e após uma discussão 

sobre a Saúde Mental em nossa cidade e região; 

DIA 19 DE MAIO - SEXTA, - 08:30 h 

ASSEMBLEIA GERAL com pacientes, familiares, estudantes e profissionais da 

Rede de Atenção Psicossocial no CAPS ILHA DA CONVIVÊNCIA com o 

objetivo de acolher novas propostas, ideias e sugestões de atuação junto à 

população. 

 

 A data marca a reestruturação e a reorientação do modelo clínico e 

assistencial em Saúde Mental, em que o tratamento da pessoa em sofrimento 

psíquico grave é realizado em aberto e no espaço do paciente. O objetivo é 

incentivar a interlocução e o olhar da sociedade, convidando à reflexão de 

temas como clínica psicossocial, inclusão, cidadania, abuso e dependência de 

álcool e drogas e desinstitucionalizaçãode pacientes. 
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Informações contidas na divulgação feita pela internet (Facebook, WhatsApp e e-

mail). 
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