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RESUMO 

 
O presente texto monográfico reúne as narrativas do autor, graduando em 
Pedagogia, numa abordagem de pesquisa (auto)biográfica. Ganham ênfase as 
experiências dos anos vividos na escola até o momento atual na universidade 
que, no texto, são evocadas e problematizadas, dando emergência à 
construção de novos sentidos para o ato de educar. Os relatos apresentados 
dialogam com outros autores e se traduzem em experiências que não se 
circunscrevem apenas ao contexto de um indivíduo, como a uma coletividade 
no âmbito educacional. O trabalho apresenta fotografias que o estudante tirou 
ao longo da caminhada acadêmica fazendo relações com as narrativas 
apresentadas. Nesse processo autoformativo, a arte da fotografia se oferece 
como outra forma de narrar, assim como dispositivo para sentir e suscitar novos 
olhares para a Educação.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Educação – Autobiografia – Fotografia – Arte – 
Autoformação  



 

 

ABSTRACT 

 

The present monographic text brings together the narratives of the author, 
undergraduating in Pedagogy, in a (autobiographical) research approach. 
Emphasis is given to the experiences of the years in the elementary school up 
to the present moment which, in the text, are evoked and discussed, starting the 
construction of new senses for the act of educating. The reports presented 
dialogs with other authors and translate themselves into experiences that are 
not confined to the context of an individual as well as to a collectivity into the 
educational sphere. The work presents photos that the student took along the 
academic path making connections with the presented narratives. In thid self-
formative process, the art of photography offers itself as another form of 
narration, being in addition a device for feel and raise new looks for Education. 

 KEYWORDS: Education - Autobiography - Photography - Art 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho de conclusão de curso se apresenta no sentido de dar 

visibilidade ao estudante de graduação que, por intermédio da autobiografia, se 

constrói como sujeito da narrativa e, pela qual, problematiza a educação 

escolar e constrói novos sentidos para ser educador. Ganha aqui destaque a 

necessidade de olhar para si e rememorar a sua própria trajetória escolar e, a 

partir disso, valoriza-se a sua história de vida como sujeito/aluno criador. Desse 

modo, vai se configurando um processo de autoformação e dentro do qual a 

arte se mostra fundamental tanto na formação acadêmica do aluno como 

norteadora da busca do seu autoconhecimento. 

 

A lembrança remete o sujeito a observar-se numa 
dimensão genealógica, como um processo de 
recuperação do eu, e, a memória narrativa, como virada 
significante, marca um olhar sobre si em diferentes 
tempos e espaços, os quais articulam com as lembranças 
e a possibilidade de narrar experiências.  (SOUZA, 2007, 
p. 63) 

 
 

A autoformação compreende o conceito de auto-eco-organização que, 

segundo Morin (1992), emerge da auto-organização que se realiza em cada ser 

humano e em novos níveis mais complexos a partir de sua abertura e 

dependência em relação ao meio ambiente, do ponto de vista histórico, social, 

cultural e biológico, ou seja, tudo que ecoa de fora do sujeito, de certa forma, 

interfere no processo constante de auto-organização de si mesmo.  

Para Marton e Silva (2012), a autoformação também se vincula à própria 

natureza da filosofia que estabelece naquele que se põe a filosofar um 

processo educativo de si próprio, uma vez que o ato de pensar não se destina 

ao acabamento, mas é marcado pela abertura sempre.   

 
O valor formador da filosofia não reside então na 

capacidade de produzir uma forma acabada do 
pensamento, mas na possibilidade de jamais acabar um 
pensamento. A autoformação é, pois, a capacidade 
infinita, inacabada de cada um de nós inventar suas 
próprias formas, sejam elas de ser, estar no mundo, 
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relacionar-se consigo e com os outros.  (MARTON e 
SILVA, 2012, p. 137). 

 

Inspirado nesse processo, o foco desse estudo será o próprio 

sujeito/aluno que exercitará o ato de compreender a si pela via metodológica 

da autonarração de sua história. Para Souza (2007), no campo educacional 

destaca-se a importância da abordagem da pesquisa (auto)biográfica, pois ela 

dá o suporte para a construção de si e da prática docente, uma vez que são o 

próprio sujeito, as suas experiências e as relações entre os atores do ambiente 

escolar que, ao serem ouvidos, narrados, escritos e registrados nas suas mais 

diferentes formas, significam e ressignificam a razão de ser da docência.  

Através da narrativa de si o educador questiona e reformula suas ações 

nas práticas cotidianas. Falar sobre si e transformar a narrativa pessoal em 

acadêmica pode revelar certo contexto histórico-cultural e trazer 

questionamentos pertinentes àquela conjuntura educacional. “Neste sentido, o 

conceito de si mesmo, é, como todo conceito, uma proposta organizadora de 

determinado princípio de racionalidade” (SOUZA, 2007, p.68). Este caminho - a 

narrativa pessoal - é subjetiva, pois reconhece o ser humano em sua totalidade 

e complexidade, rompendo com qualquer tipo de racionalidade que não 

assume o sujeito em sua inteireza. 

Esse processo de rememoração das próprias histórias pode repercutir 

numa análise pessoal e histórica e fonte de pesquisa onde questões pessoais 

podem ser também coletivas. Souza nos mostra ainda a importância que os 

profissionais da educação têm ao rememorar suas vidas, pois ao fazer este 

exercício pessoal acabamos por “buscar memórias sociais e recuperamos os 

sentidos às vozes ausentes” (SOUZA, 2007, p. 62). 

Este texto monográfico construído entre a narrativa autobiográfica e a 

arte se mostrou fundamental na formação do aluno em via de se tornar um 

professor, contribuindo assim para essa configuração de sentidos e 

significados que as narrativas dos profissionais em educação têm a oferecer. A 

fotografia foi desse modo escolhida, pois atua como outra forma de se narrar e 

expressar, assim como um veículo pelo qual se descobre novas percepções, 

sensações e um convite a novos olhares. Atua como dispositivo artístico que, 

direcionado à educação, visa sensibilizar os profissionais desta área cujo papel 
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é fundamental na construção dos sujeitos e, mais profundamente, na sua 

autoformação.  

Segundo Comte-Sponville (2012), o sujeito só toma consciência do 

tempo porque revive seu passado. A fotografia nessa pesquisa entra com a sua 

ação transformadora e reconhece a importância que a foto tem na medida em 

que ela potencializa e cristaliza o tempo da cena e faz com que o sujeito pare 

no seu tempo e reflita sobre ele. A arte de fotografar acompanhou esse 

processo acadêmico e todas as experiências obtidas enquanto professor 

iniciante em sala de aula. A prática docente na educação infantil motivou essa 

pesquisa na fotografia e direcionou um olhar para o aluno, não somente o olhar 

de quem analisa de fora o cotidiano dessas crianças, mas o olhar poético da 

ação voltada para a prática pedagógica. A fotografia, desse modo, mexe e 

comove com o olhar de quem a vê. 

Pretende-se assim com esse trabalho promover a sensibilidade dos 

profissionais da educação pela fotografia; inspirar, pelo exercício da escrita 

autobiográfica, outros estudantes futuros professores a valorizarem a narrativa 

de si mesmos no processo de sua formação; e, afirmar a importância da arte 

para que cada vez mais seja estimulada na educação das crianças, jovens e 

adultos.  

No primeiro capítulo desse texto são narradas algumas memórias 

pessoais do autor com a infância/escola. Nesse processo, se desenvolve uma 

progressão no pensamento suscitando novos sentimentos e o desejo de 

dialogar em torno de ideias a respeito do quanto a escolarização limita o aluno. 

No segundo capítulo, dando continuidade à narrativa (auto)biográfica, porém 

na perspectiva do ensino superior, são questionados alguns aspectos do 

modelo educacional que se traduzem na repetição dos processos de 

escolarização anteriormente problematizados. Em seguida, argumenta-se pela 

educação como criação de si e, nesse sentido, é anunciada a importância da 

arte que, no terceiro capítulo, aparece como um conhecimento que extrai da 

complexidade da condição humana do autor possibilidades para se dizer de 

outras formas, entre as quais, a fotografia. Por fim, no último capítulo são 

apresentadas apenas imagens fotográficas tiradas pelo autor. As imagens 

traduzem experiências de encontro do autor/fotógrafo com suas próprias 
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indagações no contexto educacional e convida o leitor a experimentar 

sensações e novos olhares para a Educação. 
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CAPÍTULO I 

A escola que não me vê  

 

A escola sempre foi um espaço estranho para mim. Por um lado gostava 

de estar lá para encontrar os amigos e me divertir, e por outro não me sentia à 

vontade. Pela minha história de vida e pela minha criação que foi marcada pela 

ausência de uma mãe e um ambiente cheio de repressões, sempre sentia 

necessidade de atenção e protagonismo, o qual eu não tinha em casa e muito 

menos na escola. Tendo estudado numa escola determinada por um modelo 

tradicional e um ensino conteudista, esta acabou se tornando um ambiente tão 

repressor quanto outros que faziam parte desse tempo da minha vida. A 

criança é silenciada o tempo todo no ambiente escolar, não podendo se colocar 

nem ao menos para falar de seus medos, desejos ou frustrações. A violência 

também nela está presente, a começar pela sua própria estrutura física e pela 

maneira que as relações vão se construindo no cotidiano escolar entre alunos e 

professores. Para não ser atacado ou estar vulnerável diante dos outros 

alunos, eu era quem atacava as outras pessoas. Essa era a minha defesa. 

Afinal, inconscientemente eu sabia que não poderia dar espaço para me 

atacarem. Porém, essa “autodefesa” me afastava cada vez mais da minha 

essência justamente por não saber identificar meus medos e frustrações.  

Sempre percebi que os professores mantinham certo distanciamento dos 

alunos. Parece que há um limite ao qual o professor deve chegar e assim 

passar o conteúdo e não falar de sentimentos, de suas emoções. Talvez venha 

daí a minha necessidade de virar professor e mudar esse contexto. Diante de 

toda essa situação, a escola para mim era só mais um lugar no qual tinha que 

cumprir obrigações e que fazia com que me sentisse incompetente por não 

entender as coisas. Era realmente traumático nesse sentido, pois não via 

nenhuma função de estar ali. Só deveria passar de ano e tanto fazia se eu 

sabia ou não as matérias. Poucos momentos eu me sentia à vontade. Na 

maioria das vezes, era nas aulas de Artes que eu tinha expectativa de me 

“expressar” melhor. Mesmo assim, ainda eu sentia que a professora de Artes 

nem queria estar ali. Ou nas aulas de Educação Física, eu ficava inconformado 

com o fato da professora distribuir uma bola aos meninos para o futebol, para 
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as meninas a bola de vôlei e o restante da turma que não se enquadrava 

nessas atividades jogava tênis de mesa ou um jogo de tabuleiro qualquer.  

Ao tentar rememorar minha relação com a escola na minha primeira 

infância, percebo que minhas memórias são vagas ou sem entusiasmo. É claro 

que posso relatar sobre alguma experiência, amizades ou até dizer sobre 

alguns acontecimentos, mas ao mergulhar nesse contexto, tenho a sensação 

de que era estar presente sem presença alguma.  

Entretanto, depois algo diferente ocorreu em minha vida. Foi durante a 

minha 8ª série. Nesse tempo foi aberto um projeto social na escola chamado 

“Escola da Família” onde aconteciam várias oficinas aos finais de semana, 

entre as quais, de música, capoeira, esporte, teatro, etc. Lembro-me de ter 

decidido pelo teatro nessa época. Pela primeira vez, me senti em “casa” e não 

foi em razão da aula de teatro em si. Essa sensação ganhou força e 

intensidade mais adiante, foi na minha relação com a professora de teatro. Era 

ali naquele espaço que eu poderia ser eu, ali eu poderia me colocar no lugar do 

outro, eu tinha voz, era ali que eu poderia falar sobre meus sentimentos e 

emoções. Aquela professora me dava esse tipo de liberdade e me dava a 

atenção que precisava e que não tinha na escola e nem em casa. Depois que 

comecei a fazer teatro, muita coisa reverberou dentro de mim e meu 

amadurecimento foi enorme, pois já nem queria estar na escola e aquelas 

pessoas pareciam mais animais enjaulados para mim. No teatro passei a 

compreender aspectos essenciais de minha existência. Entendi quem eu era, 

sabia lidar melhor com meu sofrimento, com a minha sexualidade e os conflitos 

internos. Não sentia necessidade de atacar ninguém, até porque não faziam 

isso comigo. 

Certo dia, um estagiário de Artes entrou na escola para fazer um 

trabalho e distribuiu diversos tipos de materiais para nós, alunos, como arames, 

papéis, corda, tintas, entre outros. Então, ele pediu que fizéssemos algo a partir 

de algum tipo de material por nós escolhido para nos expressar. Eu escolhi a 

argila e trabalhei as máscaras do teatro - a comédia e a tristeza -, já que toda 

aquela mudança estava tão forte e presente na minha vida. Fiquei até 3 (três) 

horas da manhã fazendo aquele trabalho e lembro-me com nitidez ter sentido 

prazer de estar ali dedicado àquela atividade sem me importar com o fato de 
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ter que acordar cedo no outro dia. Este episódio me marcou muito na época da 

escola, porque o tempo naquele momento fazia sentido, as horas gastas 

“fazendo arte” naquele trabalho eram relevantes, havia muito prazer e 

dedicação em estar ali. A arte ocupou então um espaço fundamental no meu 

desenvolvimento com a escola me permitindo que eu fosse para além dos 

conteúdos, pois era nas aulas de teatro que eu abria espaço para mim mesmo, 

eu me relacionava com meu corpo, com minhas emoções, sentimentos e 

pensamentos e, nesse exercício de reconectar-me com a minha própria 

história, percebi que aquele momento era o mais pleno do meu aprendizado. 

 Foi a partir também da relação de amizade com a minha professora que 

o teatro ganhou ainda mais força, pois comecei a procurar outros cursos de 

teatro por fora a fim de aprofundar mais estas vivências e participei de alguns 

grupos de teatro em São Paulo. No fim do terceiro ano do ensino médio, resolvi 

me inscrever num curso profissionalizante de teatro, me dediquei a fazer a 

prova do curso e pedi para minha professora de teatro me dirigir para o teste. 

Ao fim do teste ganhei uma bolsa integral de estudos para o curso. 

Ao iniciar esta pesquisa de trabalho de conclusão de curso me perguntei 

diversas vezes a razão de fazer de forma (auto)biográfica e por que isto seria 

interessante. Julguei narcisista este caminho e desconfiei dele. Afinal, seria 

baseado na minha própria vida e nas minhas experiências pessoais, sendo que 

a academia é um espaço de concretização de pensamentos baseados na 

legitimação de saberes intelectuais de outrem. Como afirmar então o 

conhecimento individual deste estudante que vos escreve? A resposta mais 

próxima a que chego agora é que justamente nesse exercício (auto)biográfico  

e dentro do qual saltaram as memórias da escola, percebi o seu papel 

aniquilador do pensamento individual, o que “deveria” ou poderia se dar de 

forma contrária.  

Mas a escola escraviza mais profunda e sistematicamente, pois 
unicamente ela está creditada com a função primordial de 
formar a capacidade crítica e, paradoxalmente, tenta fazê-lo 
tornando a aprendizagem dos alunos — sobre si mesmos, 
sobre os outros e sobre a natureza — dependente de um 
processo pré-empacotado. A escola nos toca tão de perto que 
ninguém pode esperar ser dela libertado por meio de outra 
coisa qualquer. (ILLICH, 1985, p. 61). 
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Isso talvez porque o ser humano, dada sua natureza criadora, não cabe, 

não se comporta e nem se adequa a um espaço/tempo institucional que o 

defina, classifique e determine. Não há espaço para dúvidas ou para a criação 

do pensamento, porque na condição de escolarização as respostas estão 

dadas, você só precisa seguir a fórmula. Eis então que a arte rompe com este 

padrão. E é por isso que essa forma de conhecimento cada vez menos está 

ocupando os espaços das instituições de ensino enaltecendo uma problemática 

muito presente na realidade da educação brasileira, que é a Reforma do 

Ensino Médio, cujo objetivo é retirar as matérias de obrigatoriedade que são 

essenciais à formação ética, estética e crítica do aluno, entre elas, a 

Sociologia, a Filosofia e a Arte e também com a PEC - Proposta de Ementa 

Constitucional 241, que determinou o congelamento de verba na área da 

educação e da saúde.  

O professor Paulo Carrano, coordenador do Observatório Jovem do Rio 

de Janeiro da UFF, em entrevista concedida a Fiocruz, em 30/09/20161, já 

afirmava que esta reforma de ensino não promove a educação dos estudantes, 

já que esta foi uma decisão do próprio governo sem diálogo com a 

comunidade. Esta medida provisória retira do estudante o direito de estar em 

contato consigo mesmo, dialogar e questionar a sociedade que o cerca 

promovendo o ensino tecnicista que, segundo as justificativas criadas pelo 

governo atual de Michel Temer, servem apenas para atender a uma urgência 

de melhoria do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). 

Segundo Carrano, 

 

Se a escola é o lugar do conhecimento, também é o local do 
pensamento, e deve contribuir para que o estudante pense 
sobre si, sobre o seu próprio corpo, sobre a sua própria 
consciência de si, sobre a sua relação com o outro e como 
essa relação se insere na sociedade. (CARRANO, 2016). 

 

                                                           
1
  Entrevista disponível no blog do Carrano 

https://paulocarrano.blog/2016/10/03/entrevista-paulo-carrano/ 
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Vivemos ainda no Brasil a insistência permanente na ideia e prática de 

um ensino tradicional voltado à formação de cidadãos técnicos e essa 

problemática aumenta com a nova reforma de ensino. Cabe ressaltar que 

Carrano não descarta a possibilidade da reforma do ensino, só que esta deve 

ser reestruturada com o apoio de estudantes, professores, doutores, 

pesquisadores e entidades científicas. 

Mas, retornando ao meu tempo de escola, vem à tona também em 

minha memória o fato de que no 3º ano do Ensino Médio eu já achava os meus 

colegas muito desrespeitosos uns com os outros e minha escola realmente 

maçante. As portas de ferro me davam aflição, sentia os professores irritados e 

desestimulados. Mas, segui e concluí esse ciclo todo. A importância de 

rememorar a instituição escolar nesse momento está em que amplia a minha 

consciência sobre o grau de violência existente no ambiente escolar, nas suas 

relações e, inclusive, na estrutura arquitetônica. 

A fim então de mergulhar nesse processo interior e pela busca de 

respostas sobre as instituições escolares e a maneira como estas afetam 

nossas vidas, tanto positiva quanto negativamente, revisitei nesse percurso da 

pesquisa monográfica a escola em que estudei por 7 (sete) anos. A estrutura 

física é a mesma, pouca alteração foi feita. Logo de início minha atenção se 

dirigiu a uma parede que continha diversas molduras expostas pelo corredor de 

entrada. As molduras eram compostas por desenhos de mitologia grega. Um 

trabalho bem feito e bem produzido. Ao conversar com a minha antiga diretora 

a respeito, ela me disse que desde que o professor de Artes entrou na escola, 

muita coisa mudou positivamente e que ele despertara em vários alunos o 

desejo de criar. A diretora se sente muito impotente e tenta fazer ao máximo 

para auxiliar nas aulas de Artes, pois a escola não tem muito recurso e verba 

para investir nos materiais para os estudantes. 

Outro fato que me chamou a atenção e de forma bastante negativa foi 

que em cada andar da escola com acesso aos corredores para as salas existe 

um inspetor vigiando os alunos. São dois inspetores por andar, fora os 

inspetores da entrada. Ao entrar na escola e rememorar este espaço, tive a 

confirmação precisa de que a escola é um ambiente torturador. A começar 

pelos próprios inspetores, que mais parecem vigias. Toda a sua estrutura é 
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feita com grades e portões de ferros. Todas as salas possuem cadeados e os 

banheiros também. Como estabelecer uma relação de confiança entre alunos e 

funcionários/professores se os mesmos estão cercados por grades e 

inspetores que os impedem a circulação no ambiente? Se a todo o momento 

sua autonomia e confiança são postas à prova, vigiadas? 

É claro que esta visão de quem vos escreve é de um aluno e este, 

enquanto aluno, pode enumerar diversas inquietações e lamentações sobre a 

sua antiga instituição de ensino. Porém este “ex-aluno” está inserido agora no 

universo da educação. Está do outro lado agora. E o outro lado da história? 

Como professores e funcionários se sentem sabendo que os alunos não 

respeitam o ambiente escolar? Pensam que esses “são agressivos ou mesmo 

desinteressados?” Não percebem (ou percebem, mas estão acostumados a 

ignorar) que por trás de cada indivíduo na escola, há alguém que possui uma 

história, um tipo de relacionamento com seus familiares, e cada um com sua 

intensidade e peculiaridade? Qual o limite da escola/professor em relação à 

construção humanizadora de seus alunos? Os professores querem trabalhar e 

ensinar suas matérias, mas muitos perdem tempo com suas aulas para 

“educarem” seus alunos, e, na maioria das vezes, para que se comportem. 

Afinal, muitos ainda afirmam que isto tem que vir de casa. Será mesmo? Como 

exigir comportamento desse meu aluno se o próprio ambiente o sufoca? Por 

que insistir numa escolarização que limita, que reproduz, que ensina a decorar, 

que faz com que as pessoas se afastem cada vez mais da sua essência 

criadora? 

Foucault nos apresenta detalhadamente em “Vigiar e Punir” (2013) como 

se deu a história da violência e das punições nos últimos quatro séculos e 

estabelece relações entre os métodos utilizados nos exércitos, prisões, 

conventos, hospícios e oficinas de trabalho e as instituições escolares, em 

sintonia com determinada lógica de funcionamento da racionalidade moderna. 

O pensador realiza algumas análises a respeito de aspectos que atuam na 

dominação do sujeito como: o controle do tempo, a rigidez da disciplina, 

postura física, premiações de troca e recompensa, articulação corpo-objeto, 

entre outros.  
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O corpo humano entra numa maquinaria de poder que o 
esquadrilha, o desarticula e o recompõe. Uma “anatomia 
política”, que é também uma mecânica do poder, esta 
nascendo; ela define como se pode ter o domínio sobre o 
corpo dos outros, não simplesmente para que façam o 
que se quer, mas para que operem como se quer, com as 
técnicas, segundo a rapidez e a eficácia que se 
determina. A disciplina fabrica assim corpos submissos e 
exercitados, corpos “dóceis”. (FOUCAULT, 2008, p.133). 

 

Partindo dessa perspectiva do autor e da narrativa anterior, 

notavelmente forma-se uma política de repressões de comportamentos e de 

aprisionamento das ideias, repercutindo diretamente na falta de liberdade de 

expressão. Essa problemática nos faz entender como se dão as relações nas 

instituições escolares que predeterminam a maneira como se deve agir 

seguindo um padrão de normas onde o aluno é condicionado a obedecer, 

servir e acatar ordens, de forma que esse conjunto de ações proveniente de 

uma situação opressora se traduz na repressão do seu corpo e, principalmente, 

atinge a sua alma. Ao mesmo tempo, a partir da análise de Foucault, podemos 

reconhecer que não somente os alunos são capturados por esse tipo de poder, 

pois, segundo o autor, há micro e macropoderes que atuam por todos os lados 

e em todos os espaços e, no contexto escolar, afeta a todos - professores e 

alunos. Outro aspecto ainda mais significativo de suas reflexões é que Foucault 

nos leva a atentar para o fato de que, no interior dessas relações, uns operam 

poder sobre os outros, porém, de forma libertária, podem resistir entre si, 

operar resistências. A manutenção da lógica de ordem e hierarquia no interior 

das relações de poder das instituições escolares é claramente adequada à 

manutenção das classes dominantes no poder em nossa sociedade valendo-se 

assim de estratégias de alheamento dos discentes.  

A escola faz da alienação uma preparação para a vida,   
separando educação da realidade e trabalho da criatividade. A 
escola prepara para a institucionalização alienante da vida 
ensinando a necessidade de ser ensinado. Aprendida esta 
lição, as pessoas perdem o incentivo de crescer com 
independência; já não encontram atrativos nos assuntos em 
discussão; fecham-se às surpresas da vida quando estas não 
são predeterminadas por definição institucional. A escola, 
direta ou indiretamente, emprega a maior parte da população. 
A escola ou retém as pessoas por toda a vida, ou assegura de 
que se ajustarão a alguma instituição. (ILLICH, 1985, p. 59 e 
60). 
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Esse poder que vem de cima para baixo cerca, inclusive, professores, 

causando-lhes a sensação de que estão completamente autônomos, porém, 

não conseguem ou não se direcionam para uma alteração de paradigmas, 

repercutindo nas mesmas práticas. Parece haver uma autonomia que não é 

autônoma, portanto, velada.  

Sentimento e razão integram a complexidade da condição humana, no 

entanto, em nossa sociedade, a escola ainda funciona pela reprodução de 

discursos e métodos que ressaltam o desenvolvimento cognitivo das crianças e 

jovens apartados da dimensão sensível de suas existências. Mas, esses dois 

aspectos podem e precisam estar juntos no ambiente escolar. E porque isso 

não acontece? Porque os profissionais da educação lidam apenas com a 

racionalização do conhecimento teórico e ficam alienados do conhecimento 

emocional?  

Por isso nossas escolas iniciam-nos, desde cedo, na técnica do 
esquartejamento mental. Ali devemos ser apenas um homem 
pensante. As emoções devem ficar de fora das quatro paredes 
das salas de aula, a fim de não atrapalhar nosso 
desenvolvimento intelectual. Os recreios e as aulas de arte são 
os únicos momentos em que a estrutura escolar permite 
alguma influência de nossos sentimentos e emoções. 
(DUARTE JR., 2014, p.11) 

 

Oriunda da Revolução Industrial, a sociedade civilizada organiza-se de 

modo que os meios de produção sejam eficientes, logo, em seu contexto 

educacional há de se preocupar em padronizar o sujeito/aluno como aquele 

que opera, reproduz e repete seus conhecimentos. Há uma distinção daqueles 

que pensam sobre o conhecimento e daqueles que operam/executam o 

conhecimento pensado. Duarte Jr. (2012) esclarece que o conhecimento dito 

intelectual/teórico, no decorrer da história da educação, sempre esteve a favor 

das classes dominantes, enquanto o conhecimento prático, de sua parte, 

sempre fôra exercido pelas classes subalternas. Do ponto de vista econômico, 

é interessante que este modelo continue a se repetir nas escolas, porque, do 

contrário, onde ficariam os meios de produção? Quem executaria? A escola 

tem sua razão de ser e se pauta por ações que façam com que esse 

modelo/sistema continue existindo e ganhando força. Porém, há outras forças 
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que nos movem, estejamos ou não na escola. É a uma dessas forças que me 

dirijo agora no próximo capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

CAPÍTULO 2 

Educar e a criação de si  

 

Logo que saí do colégio, entrei num curso profissionalizante de teatro 

com bolsa integral. Formei-me e demorei cerca de 4 (quatro) anos para entrar 

na universidade. Várias lutas internas aconteceram, desde perceber que não 

conseguiria pagar uma universidade particular de qualidade e, muito menos, 

entrar numa universidade federal, já que meu ensino tinha sido fraco. Foi então 

que o programa SISU possibilitou a minha inserção na universidade pública. 

Mesmo sendo num campus do interior, o que me obrigou a mudar de Estado, 

abracei a oportunidade. Estou há 4 (quatro) anos cursando Pedagogia e, 

recentemente, voltei de Portugal, onde fiz intercâmbio com bolsa integral para 

cursar um semestre fora do meu país.  

Durante este intercâmbio, tive a oportunidade de estagiar na Escola 

Básica Integrada de Aves/São Tomé de Negrelos, popularmente conhecida 

como Escola da Ponte. Esta escola possui grande reconhecimento no meio 

educacional em função do seu método instituído pelo educador José Pacheco. 

A escola é multisseriada, ou seja, não se realiza por meio de divisões por 

séries, e sim núcleos de estudo. Os alunos são estimulados a pesquisarem 

assuntos de seu interesse de forma autônoma e o professor é o mediador 

dessa relação. Outro fator que me chamou muito a atenção foi o seu sistema 

de avaliação. Na escola da Ponte existem alguns dispositivos pedagógicos. Um 

deles se chama: Eu Já Sei, que é usado como recurso para avaliação dos 

alunos. O dispositivo consiste em, quando o aluno se sentir preparado para ser 

avaliado, ele escreve o seu nome e a matéria que sabe numa lista que fica 

pregada na parede. Feito isso, ele é avaliado pelo professor que, caso entenda 

que o aluno não esteja preparado, o estimula a estudar mais. 

Este é um exemplo claro de como é possível fazer com que a avaliação 

seja diferente da forma ocorrida em escolas tradicionais, pois não há uma 

exigência imposta de se estudar para uma prova ou para passar de ano, o que 

causa uma tensão enorme entre os alunos e uma cobrança da parte dos 

professores e pais dos estudantes. Porém, ainda assim penso, em diálogo com 
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Foucault, que não é possível descartar até na autoavaliação algum tipo de 

controle sutil, na medida em que ainda cumpre a expectativa de resultados 

acerca da performance de um aluno para atingir um nível de desempenho, 

dentro de certos critérios. A criança escolhe o momento em que será avaliada e 

ela é vista como responsável por isso. Como exigir essa responsabilidade de 

uma criança?  

Creio que o ensino da Escola da Ponte é muito valorizado porque esta 

escola se destaca quando comparada às escolas de ensino tradicional na 

medida em que o aluno está no centro do processo educacional, o seu espaço 

é respeitado, a sua voz é ouvida, havendo assim uma colaboração ativa entre 

professores e alunos, e não uma hierarquização verticalizada. Porém, tudo isso 

só acontece desde que você se enquadre no sistema proposto pela instituição. 

É preciso também salientar que, em casos nos quais a criança não se 

enquadre nesta proposta educativa, há profissionais que, diante desse 

descompasso, adotam discursos de estigmatização, como frases desse estilo: 

“Ele é assim...”, reproduzindo um tipo de compreensão do humano como 

natureza fixa, imutável e, portanto, dentro de um padrão e forma única de Ser.  

O fato é que a escola pode ser um espaço de aprendizagem de 

conteúdo também. Não descarto essa possibilidade. Aliás, defendo uma escola 

pública de qualidade. As minhas problematizações nesse trabalho se atêm ao 

fato de perceber e, também tendo em vista as minhas experiências, que grande 

parte das escolas públicas tradicionais não consegue ir além do conteúdo, 

sendo que, na maioria das vezes, alunos que têm certo tipo de 

comprometimento social vão a escola e recebem de seus professores mais um 

tratamento de estagnação de seus corpos/espíritos.  

Durante a trajetória acadêmica, me senti muitas vezes de forma análoga 

ao vivenciado em minha infância e adolescência na escola. Claro que hoje me 

encontro com mais maturidade para entender as relações humanas. No 

entanto, muitas vezes com o mesmo desejo que tinha na escola: o de desistir. 

Repressão, hierarquia verticalizada de vozes, professor compreendido como o 

provedor do conhecimento, enquanto o aluno não. Essa problemática me soou 

estranha porque eu imaginava que no interior da universidade, as relações se 

dariam de forma mais harmônica. A toda instante o aluno tem que se adaptar. 
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A repressão ainda existe, porém, há alguma autonomia. Entretanto, a 

problemática ainda é maior quando se trata de estudantes de Pedagogia, ou 

seja, que virão a se formar professores e que, talvez, irão para a sala de aula 

reproduzir a mesma coisa que outros professores já reproduzem há anos: uma 

escola com caráter focado no conteúdo. O futuro pedagogo não se questiona, 

não se conhece, não lida bem com suas frustrações e medos. E por quê? 

Porque a universidade não é o lugar para se falar de emoções e sentimentos. 

 

Temos vivido na escola e na universidade a monocultura do 
ritmo acelerado, deixando de experimentar o tempo do vagar, 
ruminar, degustar os acontecimentos, igualmente importante 
para a nossa formação, carente de sentido e significação. 
(MARTON. 2014, p.207) 

 

A universidade até pode ser um ambiente mais acolhedor para o 

estudante, contudo, não deixa de reproduzir o que o ensino tradicional já vem 

repetindo historicamente, quando o conhecimento fica centrado no 

mestre/doutor e o aluno se adaptando segundo a lógica do pensamento do 

professor. É de se certificar que o conhecimento não é oriundo apenas da 

escola, aliás, a meu ver, muito pouco é. Dados o convívio social dos sujeitos, 

as suas origens familiares, crenças, hábitos, valores e histórias de vida, eles 

trazem consigo conhecimentos que vão além daquilo que se exige e se 

reconhece como conhecimento escolar. Estão além da escrita de um trabalho 

e/ou um artigo acadêmico. Porém, esse processo de escolarização é tão 

naturalizado entre os alunos e até professores, que não percebem o seu grau 

de aprisionamento a tal condição. “A escolaridade não promove nem a 

aprendizagem e nem a justiça, porque os educadores insistem em embrulhar a 

instrução com diplomas.” (ILLICH, 1985, p.26). Quando um professor pratica 

um método de ensino diferente do que é considerado legítimo nos currículos e 

práticas curriculares, é pouco reconhecido. Muitos dos alunos preferem ter 

aulas formais e de extremo conteúdo para passarem no tão esperado concurso 

público e garantirem assim a sua vaga de trabalho. Mas, afinal, para onde vai 

todo esse conhecimento adquirido?  

Estamos na universidade repetindo o mesmo ciclo escolar, com a 

mesma estrutura para então pensarmos num novo tipo de educação? “Somos 
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seres parasitados pela contradição, incerteza e inacabamento” (MARTON, 

2014, p 206). E, contudo, nos distanciamos do nosso potencial de criação 

perante o objeto estudado porque estamos focados no cientificismo da 

academia.  

Há que trabalhar pela superação da racionalização dos 
conceitos, do formalismo excessivo e da ilusória postura de 
neutralidade científica, compreendendo assim que a prática 
científica pode ser subjetivada sem correr o risco de perder o 
rigor e o compromisso ético. Precisamos suscitar entre os 
pesquisadores/educadores o exercício de uma racionalidade 
aberta, de uma postura que dialoga com a complexidade e 
diversidade do mundo e de uma compreensão baseada no 
respeito às diferenças intrínsecas a cada indivíduo e cada 
cultura, ao mesmo tempo unidos na sua condição planetária. 
(MARTON, 2014, p. 214) 

 

Mais uma vez nos distanciamos dos nossos corpos, dos nossos 

sentimentos e do nosso eu subjetivo, porque nos relacionamos de forma 

racionalista e intelectualista com a educação ainda no paradigma cartesiano 

onde pensar é sinônimo de existir. E sentir, o que é? Não é também existir em 

corpo e subjetividade? Há tempos que a educação praticada nas escolas 

prioriza o pensar em detrimento do sentir, do intuir, há uma desconexão entre 

mente e corpo, entre matéria e espírito. Mesmo as escolas consideradas mais 

alternativas e que buscam uma maior integração desta dualidade não acolhem 

quem não se encaixa no padrão proposto por elas. As escolas particulares 

construtivistas e modernas que buscam uma maior interdisciplinaridade no 

aprendizado superaram certos problemas do cientificismo, mas ainda não 

contemplam todos os alunos no seu desenvolver integral, pois muitos ficam à 

margem também de sua proposta que, apesar de ser mais abrangente, ainda 

também tem suas imposições.  

Percebo e me incluo nesta constatação de que os professores de 

escolas mais libertárias e modernas têm um discurso alinhado com as novas 

teorias pedagógicas, de um aprendizado menos verticalizado e orientado para 

buscar a curiosidade e despertar o interesse do educando, mas, na prática,  

ainda reproduzem os modelos antigos de educação com imposições, 

preconceitos, rotulando os alunos que não se enquadram e estimulando de 

maneira velada a competição e etc... Acredito que isso ainda aconteça porque 
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nós, educadores, estamos inseridos nesse sistema como um todo, fomos 

criados desta forma e vivemos numa sociedade que estimula esse 

comportamento.  

As questões são as mesmas. E qual o papel do educador? Atrevo-me a 

responder que o professor já não é e nem precisa ser aquele que dita os 

conhecimentos ou aquele que precisa ensinar algo, pois aprendemos na 

prática. Logo, qualquer um pode ensinar. Depende do que se quer aprender. 

Ainda mais hoje que possuímos ferramentas necessárias para o aprendizado 

autodidata, como é o caso da internet. É claro que os livros também exercem 

essa função e outras essenciais nas quais não irei me deter nesse trabalho, 

porém, a internet hoje atinge praticamente a todos. O que podemos, no 

entanto, problematizar é o fato de que essa ferramenta tecnológica tem servido 

a muitos apenas como uma fonte de entretenimento e distração que anestesia 

as suas mentes. Além disso, muitos confundem os dados obtidos dessa fonte 

com conhecimento, sendo que apenas são informações.  

O compromisso dos educadores, na minha perspectiva, é 

auxiliar/estimular as crianças e jovens a encontrarem o que as/os motivem a 

serem felizes, a buscarem o seu aprofundamento enquanto seres humanos, 

para criarem, participarem e se relacionarem com o mundo e a natureza. Paulo 

Freire, um teórico sensível a esse aspecto da valorização do conhecimento que 

emerge da experiência e contexto de cada ser humano, defendia a educação 

como um ato de libertação, que se realizasse para além dos conteúdos 

acadêmicos, uma educação para a vida.   

Freire, nesse texto autobiográfico e permeado de enorme sensibilidade, 

dá ênfase também ao conhecimento que emerge da relação imediata com as 

coisas, com o próprio mundo, resguardando uma intimidade que, pela 

memória, nos faz voltar às nossas infâncias.  

Ao ir escrevendo este texto, ia "tomando distância” dos 
diferentes momentos em que o ato de ler se veio dando na 
minha experiência existencial. Primeiro, a “leitura” do mundo, 
do pequeno mundo em que me movia; depois, a leitura da 
palavra que nem sempre, ao longo de minha escolarização, foi 
a leitura da “palavramundo”. 
A retomada da infância distante, buscando a compreensão do 
meu ato de “ler” o mundo particular em que me movia - e até 
onde não sou traído pela memória -, me é absolutamente 
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significativa. Neste esforço a que me vou entregando, recrio, e 
revivo, no texto que escrevo, a experiência vivida no momento 
em que ainda não lia a palavra. Me vejo então na casa 
mediana em que nasci, no Recife, rodeada de árvores, 
algumas delas como se fossem gente, tal a intimidade entre 
nós - à sua sombra brincava e em seus galhos mais dóceis à 
minha altura eu me experimentava em riscos menores que me 
preparavam para riscos e aventuras maiores. (FREIRE, 1982, 
p.178) 

 

Existe um ditado popular que diz que as crianças são o futuro da 

humanidade. Posso afirmar que discordo parcialmente deste pensamento, pois 

se tem alguém responsável pela mudança na educação e na construção de um 

mundo melhor para se viver são os adultos. É claro que as crianças serão o 

futuro e podem ressignificar o modo de viver o mundo, mas é fundamental que 

os adultos se aprofundem em si e se conheçam, pois é a partir deles que as 

mudanças irão começar. Precisamos já mudar no presente.  

Se os professores não se conscientizarem de sua responsabilidade pela 

ação eficiente no aqui e agora de uma educação crítica do sistema em que 

vivemos e libertadora de imposições de conteúdos alienantes da experiência 

de estar na vida, só irão reproduzir uma educação desconectada da vida - 

mente completamente dissociada do corpo - e o futuro será mais do mesmo. 

As crianças serão adultos que continuarão reproduzindo o que aprenderam: a 

valorizarem a mente, a reprimirem seus corpos e sentimentos, para que sejam 

máquinas eficientes para servir o sistema econômico pautado na supremacia 

material e na lógica capitalista.  

Estudar para ter uma boa profissão e ganhar muito dinheiro para ser 

feliz! Esse é o slogan, o discurso da educação hoje em dia, principalmente das 

escolas particulares, que lidam com a lógica do sistema capitalista em sua 

própria natureza, cobrando muito caro por esta “receita” do sucesso e da 

felicidade. E quando essa equação matemática não se aplica à complexidade 

do que é ser humanidade? O que teremos? Uma sociedade alienada de suas 

emoções, de seus corpos, tomando remédios, se escondendo atrás do status 

alcançado, mas cheia de profissionais bem sucedidos com licenças 

psiquiátricas e não se questionando, simplesmente trabalhando mais, para 
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consumir mais e continuar se anestesiando com remédios e entretenimentos 

tecnológicos.  

E aqueles que não são privilegiados com uma educação de “qualidade”? 

E a maioria da população brasileira que frequenta escolas públicas e enfrenta o 

lema “De quem aguenta mais a prisão” de frequentar a escola até o fim para se 

formar e depois tentar ter uma carreira que lhe traga o “status quo” vigente? 

Como a escola pública não consegue cumprir nem a tradição de ser 

conteudista, pois ela é falha até com o que nem nos serve mais, devido à falta 

de professores, estrutura, verba, entre outros aspectos, aqueles que se formam 

nessas escolas (os resistentes) têm que se esforçar o dobro para atingir o 

mesmo patamar daqueles que estudaram em escola “tradicional de Qualidade” 

e ainda concorrer deslealmente (em nível de conteúdo) com eles. Além do 

mais, quando não atingem o mesmo “status quo” dessa minoria “privilegiada”, 

se sentem frustrados e infelizes por não conseguirem atingir esse ideal e 

tomam os mesmos remédios que aqueles que conseguiram e não estão 

satisfeitos. 

Em busca de aprofundar mais esses questionamentos sobre a educação 

e sobre o papel que a escola exerce na sociedade, tive a oportunidade de 

conhecer nos últimos tempos a educadora Ana Thomaz que nos propõe um 

processo de desescolarização da escola. A perspectiva de desescolarização 

supõe uma desmassificação do modo que vivemos. Criticamos tanto a maneira 

como vivemos, mas não nos colocamos responsáveis por esse modo de viver. 

Ana Thomaz nos convida a voltar para o nosso processo biológico, à criação 

como parte de nossa história de seres humanos. Estamos a todo o momento 

nos criando em relação a alguma coisa. A escolarização faz o processo 

inverso, pois não nos permite criarmos. Reproduzimos ideias já fomentadas e 

vamos girando em volta desse ciclo. 

A perspectiva de desescolarização de Ana Thomaz propõe uma ruptura 

nos padrões de comportamento oriunda da necessidade de se livrar de crenças 

antigas e de hábitos os quais a sociedade vem impondo. A escolarização não 

está somente na escola, e sim nas diversas instituições que ditam a nossa 

maneira de pensar e sentir. Mas a sociedade é organizada por nós mesmos. 

Ou seja, como responsabilizar o sistema que está dado se nós mesmos o 
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criamos e damos força para que ele permaneça? Para Ana, nós estamos 

inseridos e vivendo atualmente verdades que não são as nossas, pois vivemos 

segundo as crenças e os hábitos de outros. 

Nós não nos responsabilizamos pelos acontecimentos que nos cercam, 

pois sempre responsabilizamos alguém por isso: seja o sistema, as instituições 

ou as próprias pessoas. Não paramos no tempo para dar espaço à criação. 

Apenas reproduzimos o que já nos é dado, vamos modificando em pequenas 

doses e camuflando o que já está imposto. Por exemplo, temos uma instituição 

escolar que apresenta diversos fatores que aprisionam os alunos, como as 

grades, um ambiente fechado, cadeados, paredes sem cores, etc. 

Posteriormente pensamos num espaço mais aberto, com uma proposta 

pedagógica mais “livre”: uma escola colorida, sem grades, mais democrática, 

com acesso a natureza, horta, etc. Mas, a relação professor e aluno ainda é a 

mesma. “Não apenas educação, mas também a própria realidade social tornou-

se escolarizada” (ILLICH, 1985, p.17). A escolarização ainda está presente nos 

corpos/espíritos. Continua: 

 

Dá quase na mesma escolarizar pobres e ricos nas mesmas 
dependências. Pobres e ricos dependem igualmente de 
escolas e hospitais que dirigem suas vidas, formam sua visão 
de mundo e definem para eles o que é legítimo e o que não é. 
O medicar-se a si próprio é considerado irresponsabilidade; o 
aprender por si próprio é olhado com desconfiança; 
organização comunitária, quando não é financiada por aqueles 
que estão no poder, é tida como uma forma de agressão ou 
subversão. A confiança no tratamento institucional torna 
suspeita toda e qualquer realização independente. O 
progressivo subdesenvolvimento da autoconfiança e da 
confiança na comunidade é mais acentuado em Westchester 
do que no nordeste do Brasil. Em toda parte, não apenas na 
educação, mas a sociedade como um todo precisa ser 
desescolarizada (ILLICH, 1985, p.17) 

 

O processo de desescolarização envolve criação que, por sua vez, é 

individual, podendo vir a ser coletivo. Afinal, interesses e saberes são trocados 

entre as diversas pessoas e culturas. Mas, cada indivíduo, em sua 

intransponível singularidade e diferença, portanto, única, sente/sabe o que quer 

fazer. Acontece que a escolarização não abre espaço para esse processo 

nascer, pois a nossa relação com o tempo do ócio, inclusive, é vista como 
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perda de tempo, numa sociedade que a lógica imperativa é “Time is Money” 

(tempo é dinheiro) não se pode desperdiçar dinheiro, nosso bem mais valioso, 

então preencha com tudo que pode o tornar produtivo para ganhar dinheiro e 

não se sobra tempo para se autoconhecer, se autocriar. 

Segundo Ana, precisamos voltar ao processo biológico do ser humano, 

nos colocar em criação a algo. Essa forma de pensar recruta ao que Maturana 

e Varela investigam acerca de autopoiesis. 

Para o médico e sociólogo Humberto Maturana e o biólogo Francisco 

Varela, o conceito autopoesis supõe o “auto” - si mesmo e, “poesis” - criação. 

Foi esse conceito construído a partir da necessidade de se explicar como os 

seres vivos criam a si mesmos. Esse processo se realiza mediante a relação 

contínua entre organismo e meio. Acontece por meio das interações entre os 

seres vivos que, dotados de estruturas próprias que integram aquele sistema 

de autocriação, passam a reinventar novas estruturas. Essa transformação 

acontece de forma contínua devido à interação que nós, seres vivos, estamos a 

estabelecer sempre com o meio e à conjuntura em que vivemos. No entanto, 

mesmo que os micro-organismos vivos reproduzam a si mesmos e em 

constante produção desde que o mundo é mundo, isso não significa afirmar 

que “sejamos determinados por uma estrutura biológica, essa determinação 

estrutural não implica num reducionismo biológico, pois o meio interfere na 

forma com que iremos interagir com as nossas próprias estruturas” 

(ANDRADE, 2012, p. 99). 

Se o meio interfere nas nossas estruturas e, a princípio, quando somos 

crianças essas interferências estão dadas, como nos colocar em criação em 

relação a essa condição? Considerando o que tenho argumentado acerca da 

escola, por exemplo, se essa instituição, a todo o instante, dita o que deve ser 

feito, se o interesse do aluno não é disparado uma vez que não importa o seu 

prazer, mas o dever dar respostas àquilo que vem do exterior a ele, como pode 

acontecer a criação? A escola já assume esse papel de oferecer respostas 

prontas, porém, o que a escola não assume é exatamente a complexidade 

existente nas relações emocionais e, pelo que vimos a partir de Maturana e 

Varela, nas interações biológicas e sociais entre as pessoas. A todo instante 

nos distanciamos desse processo dentro do qual “viver é interagir, e interagir é 
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conhecer, por extensão, viver é conhecer” (ANDRADE, 2012, p 100). Continua 

Andrade: 

Entender, pois, que viver é conhecer torna ainda mais 
necessário os estudos epistemológicos por ressaltar a 
importância do conhecimento, como algo constitutivo da própria 
existência. Nisto consiste uma análise que considera a vida, e 
toda a complexa rede que a envolve, como a linguagem, a 
razão e a emoção, enquanto objetos de estudos da 
epistemologia, a partir da experiência do homem na linguagem 
e, por conseguinte, nas relações humanas. (ANDRADE, 2012, 
p.100) 

 

Voltando às minhas indagações acerca do meu processo autoformativo, 

penso que, de algum modo, eu queria estar na educação, pois indiretamente 

ela estava em mim. A princípio não era o curso de Pedagogia que eu queria, 

pois gostaria de ter entrado em Licenciatura em Artes Visuais ou Educação 

Artística. Porém, nesse tempo de graduação, eu vivi experiências 

extremamente gratificantes e significativas do ponto de vista do 

autoconhecimento que suscitaram em mim o desejo de ser educador: a 

possibilidade de uma outra educação com Ana Thomaz e o reconhecimento de 

que me educo pela arte.  

Tenho a convicção de que o papel da educação precisa ir além do 

conteúdo, pois, como seres complexos que somos, sinto que os profissionais 

da educação precisam identificar a necessidade dos alunos, seja emocional, 

intelectual, a vida precisa entrar na sala de aula de forma sistêmica, com tudo 

que nela engloba. Quando falamos do planeta em que vivemos, de 

sustentabilidade e ecossistema, estamos falando de algo que une toda 

humanidade numa mesma consciência e responsabilidade, uma visão do todo. 

A arte sempre foi pioneira em ter visão do todo em integrar as disciplinas à vida 

de modo a elevar nossa compreensão a seu respeito. Ela permite acessar 

outras formas de conhecimento, pelo sentido, pela emoção e estas outras 

formas não podem ser descartadas ou menosprezadas e sim valorizadas, no 

sentido de dar suporte à emergência de algo essencial: a sua criação, a sua 

liberdade de criar a si e a sua própria vida.  

 E ao descobrir o sentido que a vida tem na própria prática de vivê-la e 

conhecê-la e, consequentemente, refletir sobre ela, poderemos criar relações 
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mais saudáveis, criativas e sustentáveis de estar no mundo, respeitando as 

diferenças e encontrando a essência que nos une a ela. Por isso, a vida na 

escola deve ser incorporada não somente no seu sentido biológico, realista e 

pragmático, mas também no sentido metafísico, subjetivo e filosófico, de forma 

integrada, para que essas dualidades se complementem e libertem os 

indivíduos a fim de se autocriarem, se autoconhecerem e, dessa maneira, se 

responsabilizarem pela criação e, consequentemente. pela própria vida. Pois, 

se não criamos nada e só repetimos mecanismos e fórmulas dadas, como nos 

sentirmos responsáveis pelo que foi feito por outros? A menos que a escola 

possa ensinar que o que já foi feito por outros foi feito para nós também e 

somos todos responsáveis por esta criação. Se, com o estímulo ao 

pensamento crítico, percebermos que certas estruturas e formatações que já 

foram criadas agora estão em crise e ficaram estagnadas, que a escola tenha 

capacidade e liberdade para motivar a criação de novas formas de viver e de 

estar no mundo. 

Acredito pela minha própria experiência que a arte é uma das pontes 

que podem abrir o caminho para a liberdade de expressão e unificação dos 

nossos corpos/espíritos. 

 
 A arte, então não está regida por regras e convenções 
rígidas, explicitamente formuladas, como a linguagem. Se a 
arte, de certa forma simboliza sentimentos, ela o faz de 
maneira diversa da simbolização linguística: ela simboliza 
apenas e tão somente os sentimentos que existem nela 
própria, engastados em suas formas. Ela não nos remete a 
significados conceituais, mas a sentidos do mundo dos 
sentimentos. (DUARTE JR., 2014, p.47) 

 

A arte permite este acesso no despertar da sensibilidade, pois é nela 

que o ser humano se expressa e se liberta para a criação. A escola deve ser 

um espaço onde o aluno reflita sobre si mesmo, sobre o papel do ser humano 

na sociedade e sobre sua relação com o mundo e a natureza. A arte tem um 

poder transformador imenso e que pode fazer com que as pessoas se tornem 

mais amáveis umas com as outras, aceitando as diferenças e dando valor a 

subjetividade e singularidade de cada ser humano. Utilizando de todo esse 

potencial que a arte faz emergir é que pretendo trabalhar ajudando outras 
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pessoas a se colocarem na busca e, principalmente, na consciência de 

responsabilidade de criar dos seus próprios caminhos. Assim como eu, mesmo 

sabendo que não há garantias futuras. 
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CAPÍTULO 3 

A arte que educa 

 

Como narrado no decorrer dos capítulos anteriores, a arte se fez muito 

presente na minha vida. O teatro foi necessário, as plásticas e o desenho, por 

sua vez, ganharam força em minha adolescência e, na universidade, não foi 

diferente esse meu vínculo essencial com a arte nas suas diferentes 

manifestações. Ao narrar minhas vivências pessoais nesse caminho de escrita 

(auto)biográfica, notei o quanto a arte assume um espaço significativo na 

minha vida. É como se ela me acolhesse e me convidasse para olhar de 

maneira diferente as experiências da vida.  

Diante das descobertas novas com a universidade, com as escolhas que 

tive que assumir, entre as quais, morar em outro estado e me deparar com 

muitas inquietações sobre a educação, fui experimentando a arte de outros 

modos. Comecei a fotografar. A fotografia passou a ocupar este espaço do 

aluno universitário, do sujeito que se insere num contexto distinto do que vivia 

até então e que se vê diante de novas possibilidades. 

A fotografia é uma ferramenta artística que possibilita reviver momentos 

que se congelam no tempo. Mas, em nosso contexto histórico atual, a nós são 

oferecidas novas tecnologias midiáticas que apagam essa possibilidade, 

trazendo assim uma nova relação com o tempo. É o caso de alguns recursos 

da fotografia, por aplicativos como Snapchat, Instagram, WhatsApp e 

Facebook, nos quais há postagens de fotos que se apagam em 24 horas. 

Percebo que elas passam, percorrem no tempo e descartam a peculiaridade da 

rememoração, uma vez que não se fixam. Porém, uma das grandes 

singularidades da fotografia é justamente tornar único o tempo da imagem e 

como oportunidade para se reviver sensações.  

A necessidade da fotografia se tornou algo muito presente na sociedade 

moderna, sendo o registro pela foto um ato que se torna demasiado. Registra-

se foto com as pessoas, com os lugares, com as comidas numa tentativa de 

tornar concreto o tempo presente.  
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A necessidade de confirmar a realidade e de realçar a 
experiência por meio de fotos é um consumismo estético em 
que todos, hoje, estão viciados. As sociedades industriais 
transformam seus cidadãos em dependentes de imagens: é a 
mais irresistível forma de poluição mental, [...] Hoje, tudo existe 
para terminar numa foto.  (SONTAG, 2004, p.34 e 35) 

 

Devido a esta demanda do tempo da fotografia descartável, como 

afirmar o sujeito através da foto? “O passado já não é, o futuro ainda não é: só 

há o presente, que é o único tempo real. Todavia não é assim que vivemos” 

(Comte-Sponville, 2002, p.117). Penso que esse é um dos desafios maiores da 

complexa existência humana: viver o tempo presente, estar conectado com o 

tempo real. A nossa mente é tão poderosa que cria cenas perfeitas de um 

futuro projetado ou então nos prende ao passado do qual por vezes não 

conseguimos nos libertar. Viver o tempo presente é realmente complexo. 

 
Nós somos prisioneiros do futuro e dos nossos sonhos: de 
tanto esperar amanhãs que cantem, perdemos o único 
caminho real, que é o de hoje. No entanto é preciso viver e 
lutar: partir para o assalto ao céu, mesmo que esse céu não 
exista. Precisamos inventar uma sabedoria para o nosso 

tempo. (COMTE-SPONVILLE, 2002 - contracapa) 
 

A fotografia então ganha força neste momento da minha vida. Poderia 

ser a música ou a poesia, ou ainda a dança. Mas, o que de fato permanece é a 

arte em mim. Algo que abre espaço para a autocriação em relação ao 

momento presente, aos momentos importantes que um sujeito recorda e, assim 

fazendo, se pensa, repensa, se transforma, se valoriza e se afirma através da 

arte.  

Porém, as inquietações pessoais não se restringem somente àquele que 

vive a arte. “Quando se diz que a arte é a concretização de sentimentos, isso 

não significa estritamente que o artista, aos construir um objeto estético, esteja 

apenas e tão somente exprimindo seus próprios sentimentos.” (DUARTE 

JÚNIOR, 2014, p. 55). Obviamente que as minhas experiências individuais e a 

minha visão sobre o objeto da arte são também baseados nos meus próprios 

sentimentos, “mas afirmar que em sua obra o artista exprime apenas os seus 

sentimentos, é empobrecer o sentido de sua práxis (de seu trabalho.)” 

(DUARTE JÚNIOR, 2014, p.55 e 56).  
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Ele é um artista não tanto em virtude de seus próprios 
sentimentos, quanto do seu reconhecimento intuitivo de formas 
simbólicas, do sentimento, e sua tendência a projetar 
conhecimento emotivo em tais formas objetivas. Ao manipular 
sua própria criação, ao compor um símbolo de emoção 
humana, apreende, da realidade perceptiva à sua frente, 
possibilidades da experiência subjetiva que ele não conhece 
em sua vida pessoal.  (LANGER apud DUARTE JR., 2014, 
p.56)  
 

Mas, como iniciou então o meu interesse em fotografar? A princípio fazia 

disso apenas um diário fotográfico para registrar, de maneira informal, os 

acontecimentos da vida. Eis que essa relação ganha muita força quando 

comecei a trabalhar na rede municipal de Angra do Reis como estagiário numa 

creche para os primeiros anos de ensino infantil, com crianças de 0 a 5 anos. 

Trabalhar no ensino infantil me fazia refletir diariamente e passei a ganhar a 

convicção do quanto a escola é massante, porém, disfarçada de um espaço 

acolhedor para aprendizagem. Então comecei a buscar nas fotografias o que 

me inquietava. 

 Ao recolher algumas fotos para este trabalho, investiguei sobre qual era 

o olhar que eu transmitia nas imagens, que tipo de imagem eu buscava, o que 

está além da foto que as pessoas não podem/ou podem ver. Ao analisar as 

fotos, percebi a presença de duas polaridades: de um lado, a extrema alegria e 

sensibilidade em ser criança e, do outro, o extremo silenciamento do ser infantil 

e o controle dos corpos infantis.  

É com base nesta contradição registrada em imagens despertadas pelas 

minhas inquietações e reflexões do fazer pedagógico e, na percepção da 

mesma polaridade entre a teoria e a práxis pedagógica, entre o pensamento do 

educador e a emoção deste mesmo no ato de educar, entre ser educador e ao 

mesmo tempo castrador da potência criativa do educando, que proponho 

reflexões e questionamentos.  

Como educador, questiono este paradigma atual em busca de 

mudanças que integrem melhor essa dualidade praticada na rotina diária das 

escolas com o intuito de resgatar e preservar nas crianças e em todo ser em 

formação a alegria e o prazer de aprenderem, conhecerem e, 

consequentemente, se autoconhecerem para se autocriarem e desenvolverem 
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a verdadeira autonomia e responsabilidade por si mesmas e mais amplamente 

na sociedade em que vivem. E, como artista, registro este momento efêmero 

do ser criança não com a intenção de fazer julgamentos ou apontar erros e 

acertos do processo educativo da escola em questão, e sim para refletir a 

respeito da prática criativa que pode ser também educativa e vice-versa.   

Percebo assim que, ao captar a essência daquele momento através das 

fotografias (o instante presente que tanto se busca, mas sempre nos escapa), 

que mesmo sendo passageiro, o tempo, o presente, ele carrega uma essência 

que, através da imagem, transmite toda a complexidade do ser, toda aquela 

dualidade acima mencionada, mas de forma integrada no todo da imagem, 

como se a oposição de ser uma criança que cria, que vibra, e vive de fato o 

presente com alegria se complementasse com a sombra desta qualidade, que 

é o silêncio, o amadurecer, o controle e a repressão da sua criatividade, da sua 

agressividade, da sua curiosidade, a “morte” do ser “vida” em máxima potência 

no presente, mas que sempre se renova num ciclo de renascimento entre 

criação e destruição. 

 Desta maneira, levanto reflexões e analogias do processo de criação 

artística com o processo de criação de um ser humano, potencializando a ação 

de prender o tempo presente em uma imagem, assim como o ato de educar 

uma criança em estado de potência criativa (presença), o qual exige uma ação 

de limitação e controle dessa liberdade em explosão de vida. É preciso sim, de 

certa forma, limitar para que possa continuar existindo tanto a obra quanto a 

criança. E em oscilações entre estado de presença e construção de memórias 

de finitudes com um passado carregado de sentidos, significados e 

aprendizagem, se concretiza a obra e o ser, a criatura e o criador. Portanto, 

num processo complexo e pleno de vida e morte, a obra de arte precisa se 

concluir e a criança precisa se colocar limites para que se materialize sua 

potência.  

 O que a arte me ensinou neste olhar para a educação da criança e do 

ser em potência foi que, assim como o processo criativo na arte, o processo de 

criar/educar um ser não deve ser um processo de castração, de repressão e de 

desencorajamento, pois assim nada se cria, e sim se atrofia. Quando eu 

fotografo, quero buscar a originalidade, a singularidade daquele recorte do 
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tempo, a representação da criação do meu olhar. Mas, quando educamos uma 

criança, o que queremos? Desenvolvimento? Autonomia? Singularidade? Vida 

em movimento? Felicidade? Alegria ou silenciamento, controle, reprodução, 

medo? Acredito que tudo isso, pois, de certa maneira, se complementam. 

Controle e medo fazem parte da condição humana e são necessários para 

nossa preservação. Mas, qual é o peso/limite que damos no ato de educar a 

cada uma dessas necessidades? Creio que enquanto o pensamento estiver em 

oposição ao sentimento, a teoria em oposição à práxis, ainda teremos uma 

reprodução de uma educação autoritária, castradora, centrada no professor 

como o ditador do que deve ser aprendido, que atrofia o ser para sua 

adequação aos moldes do sistema dominante. 

Através da minha história com a educação e da minha experiência do 

fazer artístico, tive a compreensão de que a educação nas escolas 

(principalmente nas públicas) ainda não consegue praticar a visão do todo que 

a arte nos ensina, a visão sistêmica que integra essas polaridades para um 

desenvolvimento integral do ser. O pensamento complexo ainda não se 

realizou. As teorias e pensamentos sobre a prática pedagógica já vem há um 

bom tempo nos propondo integrar pensamento e emoção, mente e corpo, 

relação professor e aluno como troca construtiva de conhecimento, criação de 

autonomia, livre pensar, pensamento crítico inserido na sociedade, mas a 

práxis continua ainda sendo arcaica, repressora, castradora, carregada de 

preconceitos e comportamentos estagnados. Por que? O que a inclusão da 

educação através da arte representa para o sistema político e social 

atualmente? O que a arte nos permite enxergar e se apropriar que possa 

representar um risco para o sistema econômico vigente? E qual o papel da arte 

nesta mudança? 

Considero um momento importante para se falar de arte, afinal, ela vem 

sendo deturpada mais do que nunca no nosso contexto atual. Temos 

presenciado acontecimentos como esses na contemporaneidade e em nosso 

país: exposições e obras que estão sendo barradas de serem exibidas.  A arte 

é sutil e nela os artistas exprimem suas verdades e/ou catalisam as verdades 

de outros, compreendendo, no entanto, que a verdade é, como já dizia 

Nietzsche,  
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Um batalhão móvel de metáforas, metonímias, 
antropomorfismos, enfim, uma soma de relações humanas, que 
foram poética e retoricamente, transpostas, enfeitadas, e que, 
após longo uso, parecem a um povo sólidas, canônicas, e 
obrigatórias. (NIETZSCHE, 2000, p. 34) 

 

Muitos desses artistas expressam de forma mais sutil, delicada e outros, 

de forma mais agressiva, chocante. Ora, mas é claro. Somos diferentes em 

nossas essências. Não podemos esperar comportamentos iguais. O artista, ao 

imprimir sua obra, quer revelar algo que é somente da essência dele e, às 

vezes, justamente com a intenção de provocar um impacto no espectador. E, 

se ele provoca algo, é que catalisa desejos e projeções dos outros, os quais 

em sua obra encontram algum modo de serem vistos. “O que buscamos na 

arte, como no pensamento, é a verdade” (HEGEL apud COMTE-SPONVILLE, 

2002, p. 101) e é na própria humanidade que o ser humano se reinventa e cria 

e, por sua vez, recria, como a natureza que está ali, aparentemente fixa, porém 

é mutável, se transmuta, se adapta em novos padrões, renovando-se sempre. 

O artista, ao criar a sua obra de arte, reinventa a si e exprime sua 

singularidade, por isso não tem intenção de agradar ou de tornar belo. A arte, 

de acordo com Comte-Sponville (2002), “nos ajuda a amar a verdade, pondo 

em destaque – mesmo quando o objeto evocado é feio ou banal” (2002, p. 

108). Continua: 

 

É por isso que necessitamos dos artistas: não para embelezar 
a verdade, o que não passaria de artifício ou de decoração, 
mas para manifestar ou revelar sua beleza intrínseca, para nos 
ensinar a enxergá-la, a desfrutá-la e a nos regozijar com ela – 
a amá-la. Não se trata de fazer bonito, nem de fazer parecido. 
Trata-se de amar sem mentir. (COMTE-SPONVILLE, 2002, 
p.108)  

 

A inquietação que motivou este trabalho e a busca pelas imagens 

fotográficas emergiu da necessidade de perceber o quanto as instituições 

escolares e professores naturalizam as agressões dos espíritos infantis. 

Durante essas vivências na graduação recolhi falas de professores em sala de 

aula e de reuniões/conselhos de classes que permeiam nas escolas: 
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- “Não consegue tadinho”! 

- “Tem nada dentro da cabeça não”. 

- “Manda embora, ela é assim, neurótica”. 

- “Deficiência cognitiva”. 

- “Genética é idêntica, igual do irmão”. (referindo-se a um aluno bagunceiro) 

- “Deixa no corredor em pé”. 

- “Da um berro no ouvido dele! Mostra quem é que manda”. 

- “Olha, é um teste de equilíbrio, viu”! 

- “Se juntarmos os piores dá pra dar descarga”. 

- “Já tomou medicação”? 

- “Com medicação ele fica mais calmo”. 

- “Carrega na cruz”. 

- “Taca remédios neles gente”. 

- “Você não faz nada! Você é preguiçosa”! 

- “Eu quero todo mundo de cabeça abaixada”! 

- “Para brincar você sabe né”? 

- “Ai ela é assim mesmo viu? Muda não.” 

- “Vou começar a escrever errado no quadro pra ver se vocês entendem”. 

 

 Diante das várias observações nas escolas onde estagiei ou trabalhei, o 

que realmente fica claro é que há um adestramento no processo de ensino. 

Fora a naturalização da violência no discurso implícito. A aprendizagem 

raramente se dá de forma prazerosa ou que incite a curiosidade dos alunos. 

Logo, é natural o desprazer em estar ali ou ter que estar apenas por obrigação.  

 Segundo o que dizem Rubem Alves e Dimenstein (2010) num texto 

autobiográfico onde dialogam sobre passagens da sua vida escolar, a escola 

oferece aos alunos algo que eles não querem saborear, pois “o fato é que 

existe um descompasso inevitável entre os programas escolares e a 

curiosidade” (ALVES e DIMENSTEINS, 2010, p. 9) que não vai de encontro 

com os interesses dos alunos. Continuam: “o fracasso das instituições de 

ensino tem a ver com isso: elas oferecem uma comida que os alunos não 

querem comer” (ALVES e DIMENSTEINS, 2010, p. 9). 
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 Este trabalho de conclusão de curso que foi marcado pela inquietude em 

pensar a educação ao mesmo tempo em que diante dela se educa, se repensa 

e se constrói, deixa claro que este caminho sempre estará aberto a novas 

possibilidades. Mesmo porque, considerando que a complexidade do ser 

humano é marcada pelos pólos do imaginário, poético e emocional e do 

racional e lógico, portanto complementares entre si, é preciso admitir que este 

caminho não possa e nem deva ser estagnado. Que professores e educadores 

estejam atentos ao seu próprio caminho de criação-ação para que não 

interfiram no processo pessoal de cada sujeito-aluno e que estas condições de 

papéis “aluno” e “professor” não os definam a fim de que a aprendizagem 

possa ser plural e prazerosa tanto para um como para o outro. 
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CAPÍTULO 4 

Olhares sobre educação  
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CONCLUSÕES? 

Perdi muito tempo na escola… Novos Tempos 

 

 

A pesquisa (auto)bibliográfica foi fundamental nessa trajetória de 

construção do trabalho monográfico ao fazer vir à tona os sentidos que busco 

em educação. Vi-me mais frente a frente com um paradoxo, pois nunca me 

senti à vontade no ambiente escolar e, por outro lado, acabei por ingressar 

num curso de Pedagogia. Esse foi um processo autobiográfico, não marcado 

pelo resgate de outro e nem pela libertação de alguém aprisionado, mas um 

caminho de criação de sentidos que nasceu justamente no interior do paradoxo 

de um ex-aluno da escola que se colocou num lugar novo de estudo, a 

academia, e se relacionou com a educação e tentou reestruturá-la dentro de si. 

Foi um processo também doloroso (talvez) de alguém que chegou à conclusão 

precisa de que perdeu muito tempo na escola. O que isso significa? Significa 

que a todo instante no núcleo escolar tentei fugir dessa escolarização que 

sufoca e que limita o estudante, muitas vezes tentando fugir e escapar do seu 

ambiente torturador. Por isso, a Arte, porque se faz presente no universo 

escolar ressignificando os seus espaços/tempos e propiciando que, na 

afirmação de nossa condição humana, recobremos um tempo de invenção de 

si. 

Compreendi três concepções de tempos - Chronos, Kairós e Aión – dos 

gregos e recentemente investigado por Kohan (2003) para tratar do devir-

criança. O tempo Chronos é o tempo cronológico e biológico, tempo que nos 

determina enquanto natureza biológica – infância, adolescência e velhice, 

passado, presente e futuro, morte. O tempo Kairós, por sua vez, é o tempo 

oportuno, da oportunidade, da oportunidade favorável, que nos traz a ideia de 

tempo/momento presente. Por último, temos o tempo Aión: tempo de vida, 

tempo da transformação/metamorfose que nos apresenta como um tempo da 

invenção/acontecimento. É o tempo intempestivo.  

Ao me relacionar com estes três tempos, ressignifico meu olhar sobre a 

educação. Primeiro porque me reconecto com o meu tempo/passado, o 

Chronos, e trago para o presente minhas sensações e sentimentos relativos à 
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escola, depois porque estabeleço em mim o tempo/presente, o Kairós, ao 

estudar educação e, por ocasião desse trabalho de conclusão de curso, 

encontro o tempo oportuno para pensar melhor de que lugar falo, para quem 

me dirijo, inclusive, para uma escola da qual me diferencio, e por fim, o tempo 

Aión no qual vivencio a transformação, a busca e toda esta experimentação 

para compreender e viver essa intensidade que é a educação, num processo 

de invenção de mim mesmo, no devir.  

O que me faz pensar em todas essas questões é porque justamente 

essa contradição do ex-aluno que odiava a escola e hoje estuda educação é 

que esse tempo revivido por mim reconecta e aprofunda as experiências 

vividas na infância. O Aión, que é uma das possibilidades do meu ser na 

temporalidade, revisita o meu tempo cronológico e busca metamorfosear esse 

tempo de criação perdido no espaço. É então que percebo que a arte 

possibilita essa reconexão com o estado/vida do tempo criativo. Afinal, essa 

frase nunca fez tanto sentido como agora: a arte imita a vida ou a vida imita a 

arte? 

Quando busco entender na minha infância o quanto a arte fez meu 

tempo/passado ser vivido de maneira íntegra com a minha infância e o quanto 

ela me fez/faz sentir vivo é que entendo e trago para este trabalho o que 

espero dos professores e da educação para com as crianças, o tempo da vida. 

Esse que nos é roubado na escola com esse sistema mecânico de 

aprendizagem.  

 A infância é o tempo das descobertas na medida em que ela é a 

exploração contínua pelas coisas e pelo mundo que a cerca. É um processo 

constante de “potência criadora” no processo de aprendizagem. 
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