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Aos jovens potentes, mas incompreendidos 
                                          Terrenas Estrelas com brilhos ofuscados 

Que por culpa de um sistema educacional falido 

Devido ao tempo, concepções e valores 
Estão tristes, caídos, apagados, deprimidos... 
 
Inconformada.... Com eles pesquiso 
Ao encontro do Caminho 
De uma Outra Educação 
Uma Educação diferente 
A Educação Luminosa... 
 
Dialogia entre os Seres 
E a Sinapse dos Saberes 
É o Caminho, o Meio, o Equilíbrio  
Para que dessa Comunhão entre os Seres 
Verdadeira Constelação de Estrelas na Terra 
 
Tenha como projeção 
À construção de um mundo 
Menos mortal e mais vital 
Um mundo luminoso 

                                          Advindo do Saber Transversal 
  
   

(Professora Marginal) 
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RESUMO 

 

OS JOVENS DA CULTURA MARGINAL NO COTIDIANO DAS AULAS 
DE EDUCAÇÃO FÍSICA NUMA ESCOLA ESTADUAL EM DUQUE DE 
CAXIAS, é o título da dissertação a qual contêm 197 páginas. Essa pesquisa é 
a defesa de mestrado apresentado no dia 28/02/2019 cuja autora é MÔNICA 
PARANHOS COELHO, orientada pela PROFESSORA DOUTORA 
MARGARETH MARTINS. Partindo do princípio que a escola se encontra num 
país, cujo processo de colonização se mantém através do conceito de 
colonialidade. Este processo se utiliza dos mecanismos de reprodução da 
cultura hegemônica para manter o atual sistema sociopolíticocultural, através 
da marginalização de outras culturas existentes na sociedade. A pesquisadora 
tem como objetivo apresentar possíveis práticas emancipatórias oriundas de 
observações feitas durante as aulas, nas quais foram observadas outras 
culturas, saberes e formas de organizações dos jovens excluídos do sistema, 
os rotulados de "os que não querem nada", os alunos marginalizados. Uma 
pesquisa voltada para a descoberta, à observação, à provocação, à reflexão e 
à compreensão, com todos os sujeitos envolvidos nela, principalmente o aluno 
jovem de 14 a 17 anos. O aluno adentra na escola com seu capital cultural, um 
tipo de conhecimento não reconhecido pela escola. A pesquisadora aproxima o 
aluno, com afetividade, diálogo e compreensão nas suas aulas de educação 
física, observando sua corporeidade. Através da tênue linha que existe entre a 
educação física e a arte estimula-se a criatividade, esta contribuirá ao jovem 
marginalizado com sua cultura, a construção de uma consciência crítica para 
sua emancipação e à libertação do ser e do sistema. Possibilitando transformar 
ações culturais em movimentos populares que expressam modalidades de 
poder popular. É uma pesquisa-ação, escrita de forma narrativa, com 
apreensões qualitativas e quantitativas, a provocação reflexiva será o âmago 
da metodologia. A pesquisadora com os alunos, tentarão introduzir as várias 
vertentes da cultura marginal, como o skate, o boné, o grafite e a batalha de 
rimas. Das apreensões qualitativas, esta será baseada nas observações da 
pesquisadora sobre as indiretas provocações e reflexões entre os diferentes 
atores educacionais. A mesma será feita com as apreensões quantitativas, de 
onde serão coletados dados para fins de constatação. O jovem perceberá que 
mesmo diante de atitudes de exclusão que vivencia dentro do sistema 
educacional, a escola pública ainda é um lugar propício para o diálogo entre 
culturas e saberes que contribuirão para a construção do seu ser. Esse ser no 
mundo que poderá contribuir para o fortalecimento do seu grupo 
sociopolíticocultural. 

 

Palavras-chave: colonialidade, cultura marginal e emancipação. 
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ABSTRACT 
 
THE YOUNG PEOPLE OF MARGINAL CULTURE IN THE DAILY EDUCATION 
OF PHYSICAL EDUCATION IN A STATE SCHOOL IN DUQUE DE CAXIAS, is 
the title of the dissertation, which contains 197 pages. This research is the 
defense of master's degree presented on 02/28/2019 whose author is MÔNICA 
PARANHOS COELHO, guided by COLLEGE PROFESSOR MARGARETH 
MARTINS. Assuming that the school is in a country, the process of colonization 
continues through the concept of coloniality. This process uses the mechanisms 
of reproduction of the hegemonic culture to maintain the current socio-political-
cultural system, through the marginalization of other cultures existing in society. 
The researcher aims to present possible emancipatory practices from 
observations made during classes, in which other cultures, knowledge and 
forms of organizations of young people excluded from the system were 
observed, those labeled "those who do not want anything", the marginalized 
students. A research focused on discovery, observation, provocation, reflection 
and understanding, with all the subjects involved in it, especially the young 
student aged 14 to 17 years. The student enters the school with its cultural 
capital, a type of knowledge not recognized by the school. The researcher 
approaches the student with affection, dialogue and understanding in their 
physical education classes, observing their corporeality. Through the thin line 
that exists between physical education and art, creativity is stimulated, it will 
contribute to the marginalized youth with their culture, the construction of a 
critical conscience for their emancipation and the liberation of the being and the 
system. Making possible to transform cultural actions in popular movements 
that express modalities of popular power. It is an action research, written in 
narrative form, with qualitative and quantitative apprehensions, reflexive 
provocation will be the core of the methodology. The researcher with the 
students will try to introduce the various aspects of marginal culture, such as 
skateboard, cap, graphite and the battle of rhymes. From the qualitative 
apprehensions, this will be based on the observations of the researcher on the 
indirect provocations and reflections between the different educational actors. 
The same will be done with quantitative seizures, from which data will be 
collected for verification purposes. The young person will realize that even in 
the face of exclusionary attitudes that live within the educational system, the 
public school is still a propitious place for dialogue between cultures and 
knowledge that will contribute to the construction of their being. This being in 
the world that can contribute to the strengthening of its socio-political-cultural 
group. 
 
Key words: coloniality, marginal culture and emancipation. 
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1. CONDIÇÃO EXISTENCIAL DA PROFESSORA E 

EPISTEMOLÓGICA DA CIÊNCIA 

 

 

        Professora há 20 anos na área de Educação Física e com pós-graduação 

Lato Sensu em Gestão Escolar, atuei em escolas privadas, coordenei projetos 

públicos sociais do Estado e do Município do Rio de Janeiro, e há 15 anos 

ministro aulas na Rede Pública Estadual e Municipal. Sou uma eterna 

inconformada com as questões sociais e políticas da Educação Brasileira. Com 

questionamentos acerca de minha prática educacional e social, estava numa 

fase muito reflexiva. Como uma professora revolucionaria uma escola e a 

comunidade em torno dela, saindo do local para o global, sem qualquer 

fundamento teórico, apenas respaldada por observações feitas e experiências 

vividas durante a sua existência? 

Antes que alguém ousasse dizer para mim a antológica frase “De boas 

intenções o inferno está cheio!”, ou antes mesmo de surtar e parar de vez na 

psiquiatria do estado ou da prefeitura, pois eu já tinha feito algumas passagens, 

percebi durante uma das crises existenciais1, que algo estava faltando, que 

precisava imediatamente fazer alguma coisa. Conversando com Renata 

Feitosa, colega de trabalho, amiga e doutoranda da UDESC (Universidade 

Estadual de Santa Catarina), ela disse: 

 

- Mulher, você está pronta para fazer um mestrado!  

 

Uma outra amiga e colega de trabalho, Mariana, doutora da UFRJ 

(Universidade Federal do Rio de janeiro), disse também: 

 

- Já passou da hora! Você vai tirar de letra! Podes crer! 

 

Estranhei, mas pela primeira vez enxerguei no mestrado uma forma de 

tentar encontrar as respostas que não encontrava na escola e na vida.           

                                                             
1  Crise existencial é um momento no qual o ser humano questiona os próprios 

fundamentos de sua vida: se esta vida possui algum sentido, propósito ou valor. Esta questão 

sobre o sentido e propósito da existência é o tema da escola filosófica do existencialismo. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Existencialismo
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Como mestranda, descubro que vivo num período de ruptura epistemológica2 . 

Algo parecido com essa ruptura estava acontecendo comigo, ou seja, uma 

crise existencial do meu ser, segundo a ontologia heideggeriana3, cujo reflexo 

se encontrava nessa ruptura epistemológica, na qual eu não conseguia 

encontrar respostas nem ao menos compreender como fenômeno fora da 

universidade. 

  

Boaventura (2010, pág. 92) afirma que  

 

A condição epistemológica da ciência repercute-se na condição 
existencial dos cientistas. Afinal, se todo o conhecimento é 
autoconhecimento, também todo o desconhecimento é 
autodesconhecimento.   
 
 

Percebo que estou no caminho certo, com meus pares, que não estou 

louca e que é possível, sim, fazer uma escola com uma outra educação, uma 

educação que seja inclusiva e contributiva à formação de seres livres. 

 

 

1.1 “Pesquisador nasce pesquisador e o tema cresce junto com a história da 

gente! ”; “Volta por cima do rastro! ” 

 

Nunca se passou pela minha cabeça que, junto com minha história, foi 

se construindo também a pesquisa. Nas primeiras semanas cursando o 

Mestrado em Educação – Estudos do Cotidiano em Educação Popular da 

Universidade Federal Fluminense, obtive esta revelação. Remeto as falas 

acima à professora orientadora Margareth Martins, e ao professor Valter Filé, 

as quais e dos quais nunca mais esquecerei, enquanto meu ser existir. 

Ou seja, falarei da minha infância e juventude nos bairros da Zona 

Leopoldina do Rio de Janeiro, para que se possa entender melhor os caminhos 

que percorri até chegar hoje no mestrado. Escreverei um breve relato sobre as 

lutas durante a infância e principalmente na juventude. 

                                                             
2  Crise dos paradigmas dominante e emergente 

3  Heidegger, Martin. Ser e Tempo. Petrópolis: Editora Vozes, 1986. 
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Pertencente a uma família de classe média, entre os anos 70 e 90, 

primeira filha e única, num total de três filhos de um dos primeiros comerciantes 

de Vigário Geral, criada em plena ditadura militar, estudante de colégio público, 

fui diagnosticada, no primeiro ano, com seis anos de idade, com “problema de 

fala” (hoje, “dislexia4 e ansiedade”) e assim foram seis anos com psicólogos e 

fonoaudiólogos da rede pública, na qual as sessões eram realizadas junto com 

as crianças autistas e com síndrome de Down, entre outros.  

Uma vez, nestas sessões, estava eu junto com outro menino que não 

“falava direito”, ambos em frente ao espelho, soletrando fonemas. Aquilo me 

incomodou, tinha 8 anos… Quando cheguei em casa, perguntei para minha 

mãe: 

- Sou maluca, mãe? 

 

Pior do que a resposta é a ausência dela: nada disse, mandou tomar 

banho, pois tinha de ir à escola. Tenho discernimento para dizer que fui uma 

menina construída para ser preconceituosa. Mas hoje, adulta, formada e livre, 

posso dizer que consegui desconstruir5 muita coisa, e o que ainda não 

consegui desconstruir, procuro tentar compreender o porquê e refletir sobre 

isso. Afinal, fui vítima de preconceito, e sei muito bem que isso não é nada 

legal. 

Foi muito complicada esta fase. Eu me achava diferente das outras 

crianças, não entendia por que tantos exames, médicos e remédios. Precisei 

de bota ortopédica, pois vivia caindo, precisei de aparelho nos dentes, pois 

eram tortos, cada ano um apelido na escola, e nela, sempre me arrastando no 

português.  

Brigas e gritos de meus pais, principalmente de papai. Este foi um 

homem muito ciumento e machista. Nas horas que ele gritava, a cara dele se 

transformava. Tive terrores noturnos e incontinência urinária até os 15 anos. 

Fiquei uma menina triste. Mas nem sempre fui assim: cantava, gostava de 

                                                             
4  A dislexia é uma perturbação na aprendizagem da leitura pela dificuldade no 

reconhecimento da correspondência entre os símbolos gráficos e os fonemas, bem como na 

transformação de signos escritos em signos verbais.  

5  A desconstrução é um conceito elaborado por Jacques Derrida, como uma crítica aos 

pressupostos dos conceitos filosóficos, que suscita muitas dúvidas devido ao grau de 

dificuldade oferecido pela matéria.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Derrida
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia


 
 

17 
 

dançar, fazer poesias e desenhar. Mas escutar sempre seus pais discutindo 

com ofensas e gritando que sua filha tem problema, é estranho para uma 

menina. Sentava atrás da porta do quarto e chorava. 

Certo dia, a “ignorância” do meu pai me ajudou. Ele dirigiu palavras de 

baixo calão à psicóloga, pois ela insinuou que tanto ele como minha mãe 

precisavam fazer terapia. Nunca mais voltei àquela clínica em Realengo, muito 

menos às terapias, e “descobri”, naquele dia, que quem tinha alguma “coisa” 

eram eles e não eu. Tinha doze anos, sempre fui muito curiosa e esforçada, e 

foi depois desse episódio que se deu o início - se me permitirem - das minhas 

“observações analíticas6” e das ações que cometo perante família e sociedade.  

Além das ações, nossa vizinha, pedagoga formada, e meu avô paterno, 

Sebastião, mais conhecido como Didi, volta e meia discutiam com papai, 

dizendo que eu trabalhava muito e que ele tinha que dar mais tempo para eu 

estudar, e assim poder me dedicar aos estudos. Lembro de papai muitas vezes 

discutindo aos gritos com a vizinha. Ele, às vezes, dizia:  

 

- Deixa minha filha em paz, você é uma mulher livre, solta nesse mundo! 

 

Quando alguém falava assim de uma mulher, logo isto me remetia à 

noção de meretriz. Afinal, os homens com os quais tive contato na minha 

infância, falavam assim. Mas eu ficava desconfiada e ao mesmo tempo 

preocupada, ou meu pai estava enganado ou era eu também uma aspirante à 

meretriz. Claro que logo descobri que papai estava enganado e que eu queria 

ser essa mulher livre.  

O desejo de meu pai era que eu continuasse no balcão do armarinho e 

arranjasse um marido, de preferência comerciante ou militar. O único jeito de 

me livrar daquela situação, seria através dos estudos. Fui em busca, então, 

dessa tal liberdade.  

Passei para, na época, o ensino médio, em 1987, no Centro Estadual 

Interescolar Juscelino Kubitschek (CEIJK). Quando me formei, já era o que é 

hoje, Escola Técnica Estadual Juscelino Kubitschek (ETEJK). Na época, 

cheguei a pedir para a mãe da amiga de turma Lia Márcia, Dona Leda, que 
                                                             
6  Observações analíticas é quando uma pessoa observa algo e consegue analisar, ou 

seja, independente de conhecimento ou condição cultural.  
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fosse comigo realizar a minha matrícula, pois papai não queria fazê-la. Mas 

Dona Leda conversou com mamãe e então, essa foi concretizar a matrícula, 

contrariando papai. Desde então, mamãe se tornou aliada. Eu estava com 14 

anos. 

Meu avô, puxa vida, se não tivesse pulado o muro em 1988, fraturado a 

cabeça do fêmur, se não estivesse a saúde pública em greve, se tivessem tido 

o cuidado de encontrar uma clínica com CTI, não teria morrido, e acho que eu 

não teria passado por tanta coisa. Foi dele que ganhei meus primeiros livros: 

Miréia7 e a então famosa Enciclopédia Barsa. Lembro de seu abraço forte, de 

tirar do chão. Uma vez no balcão do armarinho ele disse para papai:  

 

- Essa minha neta será uma grande empresária, Edison! Invista nessa menina, 

não cometa o mesmo erro que cometi com Marlene! 

 

Ele tinha tanta certeza que um dia iria virar uma empreendedora que me 

deu de presente a minha primeira calculadora. Vovô entra nessa história não 

por acaso, e irei encurtar, pois a família de meu pai daria um livro, cujos temas 

estupro por irmão, abandonos, dinheiro, internatos, separações, abortos, 

prisões, prostituição, alcoolismo e drogas fariam parte. 

Tia Marlene, sua única filha e irmã mais velha de papai e de tio Nilo, foi 

atropelada e morta em frente à igreja de Nossa Senhora da Apresentação, no 

bairro de Irajá, no ano de 1982, e ele não tinha contato com ela havia alguns 

anos, por ela ter se tornado uma “mulher livre, solta”.  Era divorciada e tinha 

deixado os três filhos com o ex-marido. Ela dizia que queria viver a vida dela e 

não a de uma boneca. Lembro bem dos meus parentes dizendo isso. Ela tinha 

42 anos e eu, dez.  

Percebi nova que vovô estava fazendo por mim o que não fez por sua 

filha. Infelizmente, ele morreu com 72 anos, quando eu tinha 16 anos. Eu fazia 

administração. Disso tudo ficou o seu legado: conquistar minha liberdade. 

A liberdade era algo que via na televisão e que desejava. Ouvir os outros 

dizerem no balcão de que como era bom ser livre e que a gente não sabia viver 

por estar preso atrás de um balcão era uma tortura. Queria essa tal liberdade 

                                                             
7  Mistral, Frédéric. Miréia. Coleção dos Prêmios Nobel de Literatura 1904. Editora: 

Delta, 1962. 
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para mim, quase um sonho impossível, pois estava diante de um período 

político complicado, com um pai machista, sem minha tia, sem meu avô, e em 

uma sociedade que era e ainda continua sendo patriarcal.  

O ensino médio foi um período marcado por brigas, discussões, 

agressões físicas e verbais, problemas familiares, e foi no álcool que procurei 

ajuda para tentar esquecer, dormir, sumir… Foi um período bastante 

conturbado. Uma adolescente se posicionar diante de uma sociedade patriarcal 

e opressora é muito complicado e desgastante. Ainda mais, diante de dois 

irmãos doutrinados a serem também machistas, que mesmo contrariando papai 

nos negócios, encontravam neste o apoio para me humilharem. Apesar de 

mamãe me entender e apoiar, a postura de submissão perante papai era maior 

do que qualquer apoio.  

 Após me tornar técnica em administração e mesmo sendo o braço 

direito de papai nos negócios, continuava apenas como uma empregada, uma 

funcionária. Percebi a necessidade de trilhar novos caminhos, pois eu não tinha 

espaço no mundo machista, preconceituoso e arrogante de meu pai e de meus 

irmãos. O foco, então, era o ensino superior. Consegui passar para a UniRio8, 

para o curso de Direito, mas não me encontrava satisfeita. Estava infeliz. 

Aquela rotina de ter que trabalhar todos os dias, desde que comecei a ter altura 

para subir no banco e atender o freguês no balcão, sair de Vigário Geral para a 

Praia Vermelha, depois de um dia de trabalho, estava me cansando e me 

entediando. Não via significado naquele curso. Trabalhava para garantir a 

mesada, e com ela, parte dos meus estudos. 

 Quando a UERJ9 me convocou para Educação Física, não pensei duas 

vezes. Meu pai ficou surpreso, pois não sabia dessa outra opção de sua filha, 

só minha mãe. Larguei a UniRio e “caí de cabeça” na UERJ. Estava feliz, 

horário integral, mas paguei penas duras pela minha emancipação.  

Portanto, contrariando meu pai, tive que ganhar a vida cedo. Comecei a 

estagiar logo no segundo período, e no quarto período, através de seleção, me 

tornei bolsista pelo Programa de Reabilitação Cardíaca da UERJ, e também 

professora do Colégio Gama e Souza, ambos até me formar. Em 1998, fui 

                                                             
8  Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 

9  Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
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convidada para coordenar projetos das Secretarias de Esporte do Município e 

do Estado do Rio de Janeiro. 

Papai não deixou por menos. Além de eu ter de trabalhar sábado e 

domingo, diminuiu a mesada. Diante disso, o meu almoço passou a ser bolinho 

de aipim com carne moída ou pastel de carne com caldo de cana. Isso para 

garantir o dinheiro das xerox, pois, como comentei acima, tenho dificuldade de 

aprendizagem e, portanto, ou escutava o professor ou copiava o quadro. Nunca 

conseguia realizar as duas atividades. Me formei sem ter um caderno. 

 A Educação Física não veio de graça na minha vida. Esta foi uma das 

disciplinas que mais gostava de participar nos tempos de escola, pela questão 

de poder trabalhar o corpo, de brincar, de jogar, de expressar, de me conhecer. 

Lembro que queria fazer balé, judô e jazz mas nunca podia, pois tinha de 

trabalhar no armarinho. Queria ser a Mônica por Mônica e não a Mônica filha 

do Edison. Agradeço à professora Neuza e ao professor Ricardo por me 

apresentarem à Educação Física.  

Percebam que fiz uso de várias ações para poder transgredir esse 

sistema patriarcal em que vivi e que ainda existe nos dias atuais em nossa 

sociedade. Diante das situações de opressão, formas de ações surgiam para 

burlar o sistema de repressão. O único objetivo era minha liberdade. Utilizei as 

sabedorias acumuladas da vida cotidiana10 e somei com as do conhecimento 

científico, tornando-me a mulher livre que hoje sou. De acordo com Boaventura 

(2010, pág.89), 

 

É certo que o conhecimento do senso comum tende a ser um 
conhecimento mistificado e mistificador, mas apesar disso e 
apesar de ser conservador, tem uma dimensão utópica e 
libertadora que pode ser ampliada através do diálogo com o 
conhecimento científico. 

 

Quando entrei na universidade, me deparei com teorias conservadoras e 

progressistas, me encontrando e me apaixonando pelas últimas. A minha 

historicidade se constrói através das experiências que vivo. Vivo numa 

                                                             
10  A vida cotidiana é a vida do homem inteiro; ou seja, o homem participa da vida 

cotidiana com todos os aspectos de sua individualidade, de sua personalidade. Nela, colocam-

se em ‘funcionamento’, todos os seus sentidos, todas as suas capacidades intelectuais, suas 

habilidades manipulativas, seus sentimentos, paixões, ideias e ideologias (HELLER, 2008 pág. 

31). 
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sociedade, segundo Certeau, cujas estratégias existem para manter a ordem, 

mas astúcias surgem para que nessa ordem novas possibilidades e 

oportunidades de construções sejam adquiridas pelo meu sujeito.  

Comungando com os pensamentos de Certeau, de Santos, e com o 

pensamento positivista11, penso que o conhecimento do homem ordinário ou do 

senso comum, atrelado ao conhecimento científico, transforma-se num outro 

conhecimento resultante da soma do infinito das parcelas: sabedoria cotidiana 

e o conhecimento científico, e que estão sendo de tempos em tempos 

construídos aos poucos, no caso aqui, no meu ser, e por ele neste mundo 

aplicado. Um conhecimento difícil de ser reconhecido, justamente por se 

encontrar na linha tensional dos paradigmas. 

Na construção desse conhecimento, recorro à ontologia heideggeriana. 

Heidegger explica a diferença de Ser e Ente, e diz que o Ser foi posto no 

mundo sem sentido para a morte –  tradução de Dasein em alemão. Albert 

Camus diz ser até um absurdo viver num mundo assim (remeto aqui à sua 

Filosofia do Absurdo12 ). 

Heidegger diz que nós construímos o sentido da vida através das 

experiências, mas às vezes somos destruídos, mutilados, enterrados vivos. 

Viramos mortos-vivos, seres massificados devido ao barulho do mundo, nos 

entificamos, deixamos a essência escapar, deixamos de escutar este Ser que 

está sendo construído.  

 

“Não há vida sem morte, como não há morte sem vida, mas há 

também uma “morte em vida”. E a “morte em vida” é exatamente 

a vida proibida de ser vida. ” (FREIRE, 2005, pág.197) 

 

E por não conseguir construir o sentido, se torna um angustiado, um 

perturbado, pois está à procura de algo que não sabe o que é. Ciente de que a 

morte é a única certa. Este angustiado se reclusa esperando dois caminhos 

                                                             
11 O pensamento positivista, da corrente filosófica positivismo, defende a ideia de que o 

conhecimento científico é a única forma de conhecimento verdadeiro. De acordo com os 

positivistas, somente pode-se afirmar que uma teoria é correta se ela foi comprovada através 

de métodos científicos válidos. 

12  No seu livro O Mito de Sísifo, explica sobre a questão do absurdo. 
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possíveis: 1. A Morte13 ou 2. O Acontecimento14 . Acerca do “acontecimento”, 

literalmente algo acontece, algo ou alguém te afeta15 , e com ele, tudo o que 

estava adormecido, esquecido, enterrado, ressuscita como potência, como 

uma força motriz ao concretizar as outras possibilidades de ser. A consciência 

clama sua existência. 

Então, ao percorrer os caminhos, continuo a encontrar novas 

oportunidades, para que infinitas e novas possibilidades de ser possam ser por 

mim apropriadas e com essas viver, tentando compreender a sociedade 

complexa e contraditória na qual estamos. 

Quando estou diante dos jovens do colégio, vejo em cada um deles um 

pouco de mim. Entendo suas angústias, suas aflições, suas rebeldias e suas 

apatias.  

Consigo compreender este jovem frustrado, ansioso, o que tange às 

suas aspirações pessoais, escolares, profissionais e às suas relações 

interpessoais. Tento ligar os fatores intrínsecos e extrínsecos que os levam a 

agir com corporeidade às mudanças de ordem cultural, com enfoque político e 

social. Este jovem de um colégio estadual de Duque de Caxias que me encanta 

desde que lá ingressei. Este jovem morador da Baixada Fluminense do Rio de 

Janeiro, cuja realidade conheço bem, é desassistido pelo poder público, o que 

se tornou cúmplice de uma classe que oprime e reprime nossos jovens.  

A responsabilidade de ser da professora é a de tentar compreender este 

jovem da periferia que temos hoje em Caxias, com todas as suas 

singularidades.   

 

Hoje não se trata tanto de sobreviver como de viver. Para isso 
é necessária uma outra forma de conhecimento, um 
conhecimento compreensivo e íntimo que não nos separe e 
antes nos una pessoalmente ao que estudamos. (SANTOS, 
2010, pág. 85)  

 

                                                             
13  Morte no sentido mental ou físico. 

14  O acontecimento é algo que ocorre com o ser humano através do e com o outro ou de 

algo, intencional ou não, repentino ou não. 

15  O afeto aqui está como figura de apego. Ver Teoria do Apego ou Teoria da Vinculação, 

de Jonh Bowlby. 
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 Compreender o jovem na sua corporeidade e subjetividade diante de uma 

sociedade complexa que o estranha, perceber sua ânsia em lutar pelo que 

acredita e ver que, por vezes, as frustrações podem levá-lo a caminhos 

tortuosos16, e também por não ter sido afetado por alguém no momento certo 

na construção da formação do seu ser.  

A escola que citamos encontra-se num país cujo processo de 

colonização se mantém através do conceito de colonialidade.17 Este processo 

se utiliza dos mecanismos de reprodução da cultura hegemônica para manter o 

atual sistema sociopolíticocultural, através da marginalização de outras culturas 

existentes na sociedade. A pesquisadora tem como objetivo apresentar 

possíveis práticas emancipatórias oriundas de observações feitas durante as 

aulas, nas quais foram observadas outros saberes, culturas e formas de 

organizações dos jovens excluídos do sistema, os rotulados de "os que não 

querem nada", os alunos marginalizados. Uma pesquisa voltada para a 

descoberta, à observação, à provocação, à reflexão e à compreensão, com 

todos os sujeitos envolvidos nela, principalmente o aluno jovem de 14 a 17 

anos do colégio estadual localizado no bairro Jardim Primavera. O aluno 

adentra na escola com saberes e culturas próprias, os quais são descartados 

pela maioria dos docentes, por julgarem como um saber que não qualifica o 

mesmo para sua formação acadêmica. Ao contrário, este conhecimento, seu 

capital cultural18, deveria ser reconhecido e somado ao conhecimento 

acadêmico, transformando em um conhecimento que ajuda a emancipar o 

jovem presente na escola. Podemos, como professores, mudar esta realidade, 

atraindo o aluno com afetividade, estando aberto a novos saberes e culturas 

que o aluno traz consigo, desconstruindo qualquer juízo de valor, em direção 

                                                             
16 

 � O autoflagelo e o suicídio são caminhos às vezes escolhidos pelos jovens por não 

aguentarem as barbáries que o paradigma dominante comete com eles, levando estes à morte 

mental ou física. 

17 

 � É o processo de continuidade do colonialismo através do poder e da cultura em 

países declarados independentes. 

18 

 � Conceito cunhado por Bourdieu afirmando que o indivíduo possui uma vivência 

cultural (familiar e social) antes de adentrar numa instituição educacional. 
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ao enriquecimento do seu processo de libertação. Realizar uma abertura ao 

diálogo de forma que este jovem descubra que, mesmo através da interação 

com o conhecimento acadêmico, imposto pela cultura hegemônica, dentro de 

um processo colonizador, é possível haver outras possibilidades e perspectivas 

para a formação que ele deseja. Com o digno reconhecimento de outras 

culturas e saberes e através da interação entre os diferentes sujeitos do 

processo de educação para emancipação dos jovens, será possível mudar o 

sistema político vigente que se instaurou em nosso país e que tenta reprimir a 

criatividade, o seu senso crítico. A pesquisadora aproxima o aluno, com 

afetividade e compreensão nas suas aulas de educação física, observando sua 

expressão corporal, sua corporeidade19. Valorizando e potencializando, dessa 

maneira, as várias culturas corporais presentes na escola. Existe uma linha 

tênue dentro dessa perspectiva da educação física, que a conecta com a arte e 

com a criatividade. A presença da criatividade e da arte, dentro das aulas de 

educação física, significa um ato ousado, contribuindo o jovem marginalizado 

com sua cultura, auxiliando-o a construir uma consciência crítica para sua 

emancipação e à libertação do ser e do sistema. Possibilitando transformar 

ações culturais em movimentos populares que expressam modalidades de 

poder popular.  

A pesquisa será uma pesquisa-ação, escrita de forma narrativa, com 

apreensões praticamente qualitativas e algumas quantitativas. A provocação 

reflexiva de observação participante será a utilizada. A pesquisadora, junto com 

os seus alunos, tentará introduzir as várias vertentes da cultura marginal, como 

o skate, o boné, o grafite e a batalha de rimas. Das apreensões qualitativas, 

esta será baseada nas observações da pesquisadora sobre as indiretas 

provocações e reflexões entre os diferentes atores educacionais. A mesma 

será feita com as apreensões quantitativas, de onde serão coletadas todas as 

observações para fins de narração. Assim sendo, o jovem perceberá que 

mesmo diante de atitudes de exclusão que vivencia dentro do sistema 

educacional brasileiro, a escola pública ainda é um lugar propício para diálogo 

                                                             
19          É a capacidade de o indivíduo perceber e utilizar o corpo como ferramenta de 

manifestação e interação com o mundo. Ver fenomenologia de Merleau-Ponty. 
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entre culturas e saberes que contribuirão para a construção do seu ser. Esse 

ser no mundo que poderá contribuir para o fortalecimento do seu grupo 

sociopolíticocultural. 

A exclusão é algo imanente à pesquisadora, e ao mesmo tempo 

perturbador. Foi excluída pelo sistema, foi excluída por ter nascido mulher, foi 

excluída por ser disléxica, foi excluída pela formação de escola pública, foi 

excluída por morar em Vigário Geral, foi excluída até por escolher a Educação 

Física. Nasceu marginal20 e a marginalizaram ainda mais.  

Mesmo diante de tudo isso, dentro das minhas infinitas possibilidades de 

ser, posso dizer que estou conseguindo viver uma vida autêntica. Sou uma 

mulher independente, livre. Casei porque quis. Amo minha profissão, sou mãe 

de dois filhos e só os tive por ter condições e tempo para cuidar deles. Pratico 

atividades esportivas, culturais, sociais e administrativas, às quais me dedico e 

faço tudo com muito prazer e competência. 

Mais uma dessas possibilidades virá num futuro próximo: a de me tornar 

Mestre em Educação. Até lá, como mestranda, escrevo agora sobre minhas 

potencialidades, experiências e memórias21 durante o curso de mestrado, 

ratificando que o ser é uma infinita possibilidade de ser em si e com o outro, a 

partir de algum momento, cuja consciência desperta as responsabilidades de 

sua existência.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
20 

 � Ponto de vista político do paradigma dominante. 

21 

 � Memória é a base do conhecimento. Como tal, deve ser trabalhada e estimulada. É 

através dela que damos significado ao cotidiano e acumulamos experiências para utilizar 

durante a vida. (Fonte: Wikipédia) 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Conhecimento
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2. MEMÓRIAS E NARRATIVAS DE UMA MESTRANDA DOS 

COTIDIANOS 

 

A narrativa está presente em todos os tempos, em todos os 

lugares, em todas as sociedades, começa com a própria história 

da humanidade. (...) é fruto do gênio do narrador ou possui em 

comum com outras narrativas uma estrutura acessível à análise. 

(BARTHES, 1985, pág.103) 

 

 Após passar pelas disciplinas obrigatórias, precisava, para minha 

formação, cursar uma disciplina eletiva. Escolhi, então, a disciplina Memória e 

Narração – segundo semestre de 2017. A expectativa era grande de estudar 

mais uma vez com a professora Carmen Pérez. Além de ter sido minha 

professora em Epistemologias, olho para a professora e lembro de, antes 

mesmo do processo seletivo da UFF, ter enviado um e-mail (pois durante meu 

vácuo acadêmico22, quem daria importância para uma candidata que ninguém 

conhece?). Neste e-mail, apresentei as ideias e perguntei se, caso passasse, 

poderia ser minha orientadora. Uma vez que na UFF mestrandos não indicam 

orientadores e, imaginava que ninguém fosse me escolher por ninguém me 

conhecer. Pois ela leu e respondeu: 

 

“Prezada Mônica, fico muito feliz que tenha escolhido nosso programa e 
nossa linha de pesquisa e a mim como futura orientadora. Gostei de suas 
ideias e compromissos e terei grande prazer em orientá-la, caso seja aprovada. 
Gostaria de esclarecer que não se trata de uma escolha ou de uma definição 
prévia, tem outros candidatos me procurando, mas, como afirmei, gostei de seu 
trabalho e, caso você chegue à etapa final e seja aprovada, terei grande prazer 
em orientá-la. Abraços, Carmen.” 

 

Encorajada também pela professora Helena Fontoura, que soube, 

durante a minha péssima entrevista na UERJ - São Gonçalo (resultado do meu 

nervosismo) que o projeto tinha sido aprovado na UFF. A mesma disse que o 

projeto era a cara desta universidade, por isso tinha que focar na seleção. A 

Professora Helena foi minha “orientadora virtual23” durante o processo de 

                                                             
22 Termo cunhado pela mestranda por estar longe, desde o seu lato sensu, há exatos 18 

anos da academia. 

23  Termo cunhado pela mestranda ao intitular aquele que orienta e envia mensagens 

positivas virtualmente. 
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seleção da UFF, me parabenizando a cada aprovação no processo seletivo, 

passando dicas de como me comportar na entrevista e focar na questão do 

projeto. Antes da entrevista, a mesma me escreveu: 

 
“Querida, parabéns pela etapa superada. Acho que sua questão está 

pertinente. Não fale muito, tente ouvir a banca e pensar antes de responder. Se 
soubesse respostas, não precisava fazer mestrado. rsrs Sobre orientação, 
quem decide é o Programa. Os dois são excelentes professores. Acho que 
Carrano é uma pedida melhor para seu tema atual, mas não é você quem 
indica isso, a menos que te perguntem. Calma e confie. Boa sorte. Beijo, 
Helena.”  

 
 
Chegada a hora da entrevista na UFF, eram as Professora Margareth 

Martins junto com a Professora Carmen Pérez (esta última, pelo nome ela 

lembrou do e-mail que lhe enviei, o que me fez ficar honrada). Tenho muito 

respeito por essas professoras, pois sou assim também com os alunos, quando 

me procuram, atendo-os com atenção e afeto, pois, de acordo com a linha que 

escolhi, tudo pode acontecer nos cotidianos. 

 

 

2.1  Minhas Memórias - Oficina sobre Narrativas -  Tese “O educador narrador 

– uma trajetória pela palavra e pela escuta” , de Aline Cântia Corrêa Miguel. 

 

 Começamos então o semestre com a oficina de Aline e de Farinhada24 

(imagem 1). Confesso que houve em mim um bloqueio diante da proposta que 

ela deu de cada um escrever suas lembranças e fui a única que não escrevi.   

Tecendo as histórias, contos e narrativas de cada pessoa presente, 

Aline nos fez rememorar, com leveza e imaginação, as memórias atemporais 

individuais e, ao mesmo tempo, coletivas do grupo. Sim, mesmo não tendo 

escrito nada, muitas das narrativas e memórias eram minhas também. Foi 

emocionante. 

 Quando o Farinhada pediu para que dançássemos em pares, me senti 

desconfortável. Não me sentia bem naquele dia, estava com problemas 

pessoais e, diante de dinâmicas desse tipo, em que o toque é preciso, me sinto 

pior ainda. Apesar dessa questão, percebi que o trabalho da Aline era autêntico 

                                                             
24  Educador popular Sebastião Estevão 
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e inspirador, e o mesmo digo do Farinhada, um homem simples, mas com 

muita experiência e sabedoria adquirida através das relações de luta e de 

sobrevivência dos povos de nosso país. 

 
 

Imagem 1 – Oficina com Aline e Farinhada 

 

Fonte: Mônica Coelho 
 
 
 
 
 

2.2 O cotidiano da pesquisa e o documentário “Utopia e Barbárie”, de Silvio 
Tendler.   

 
 

No encontro seguinte, discutimos o vídeo “Utopia e Barbárie”. Um 

documentário bastante, diria, perturbador. A questão posta no documentário é: 

para alcançar uma utopia, esta precisa estar atrelada a uma barbárie? O 

documentário nos mostrava conversas, entrevistas, imagens de momentos 

históricos importantes no mundo. Como a ditadura de 64, em que muitos 

militantes da época revelaram atrocidades para com eles e deles também para 

com os outros, buscando cada um dos lados suas utopias, e sendo estas as 

justificativas para suas barbáries.  

O documentário surgiu num momento muito interessante na vida e no 

cotidiano da pesquisa. Neste mesmo dia, inclusive, precisei chegar atrasada na 
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aula. Estava participando do 3° Congresso da UEDC25 (imagem 2), no CIEP 

Aarão Steinbruch, no dia 15/09/17.  

Os alunos, percebendo o compromisso que tenho com eles, através de 

um trabalho diferenciado e alternativo, me convidaram a participar e, portanto, 

eu não poderia faltar. Afinal, adquiri a confiança desses jovens.  

 

 

Imagem 2 - 3º Congresso da UEDC 

 

Fonte: UEDC 

 

Fui convidada pelos alunos do grêmio26 do colégio no qual estou 

fazendo a pesquisa “CULTURA MARGINAL27 ? NO COTIDIANO DAS AULAS 

DE EDUCAÇÃO FÍSICA: CONTRIBUIÇÕES PARA OUTRA EDUCAÇÃO”, em 

que trabalho com os alunos invisibilizados, marginalizados pelo sistema, os 

excluídos (imagem 3). Neste colégio, este grupo é composto por skatistas, 

rappers, repetentes, grafiteiros, homossexuais, e jovens tutelados devido às 

drogas, ao abandono ou ao crime.  

 

                                                             
25  União Estudantil de Duque de Caxias 

26  Grêmio estudantil – Forma de organização política dos jovens dentro do ambiente 

escolar. 

27  Contracultura dominante. Significa resistência cultural. 



 
 

30 
 

Imagem 3 – Cultura Marginal nas aulas de Educação Física 

 
Fonte: Mônica Coelho 

 
 

 Neste dia, avistei dois senhores na faixa dos 80 anos e, curiosa, fui ao 

encontro deles, perguntar o que estavam fazendo ali no meio daqueles jovens. 

Eles me responderam que faziam parte da ANAPAP28. O senhor Nilson 

Venâncio era o presidente desta associação e o senhor Sebastião Brás era o 

tesoureiro (imagem 4). Ambos relataram que têm por hábito ir a todos os 

movimentos dos jovens de Caxias, pois estão preocupados com a formação e 

organização desses jovens, e estão ali para orientá-los e ajudar a formar uma 

massa crítica29. 

Voltando à UEDC, fiquei encantada ao descobrir que estava diante de 

dois revolucionários de 64, integrantes do MR-830. Conversamos e eles me 

perguntaram o que também estava fazendo ali. Então expliquei sobre a 

pesquisa e eles adoraram o meu trabalho, a minha iniciativa de querer fazer 

algo maior com o mestrado. Eles pediram o meu contato e ficaram de me ligar, 

pois tinham uma “função para mim”.  

                                                             
28  Associação Nacional dos Anistiados Políticos Aposentados e Pensionistas. 

29 Massa crítica é a mentalidade de um grupo em relação a um determinado assunto, 

necessária e suficiente para, em quantidade e qualidade, estabelecer e sustentar determinada 

ação, relação ou comportamento. 

30   Movimento revolucionário 08 de outubro 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mentalidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Comportamento
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Chego à aula depois do vídeo visto e ouvindo a fala da professora 

Carmen sobre a ditadura. Lembrei que uma hora antes havia estado diante de 

dois sobreviventes dessa utopia e barbárie brasileira. Foi mágico! 

 

Imagem 4 – Os senhores Nilson Venâncio (costas) e Sebastião Brás (sentado) no  
3º Congresso da UEDC 

  
Fonte: Mônica Coelho 

 
 
 
 
 

2.3 Aprendendo com Walter Benjamin e Hannah Arendt a escrever e a narrar 

memórias. 

 

Nas aulas seguintes trabalhamos os textos de Walter Benjamin e de 

Hannah Arendt. Trabalhamos no intuito de perceber a escrita narrativa, como 

se escreve desta maneira e para quem escrevemos, de como as várias vozes 

que escutamos durante nossa jornada, a posição social, a cultura e as 

memórias atemporais 31dos indivíduos e do coletivo influenciam nossa escrita e 

nosso saber, com originalidade e propriedade. 

Começamos com “Currículos – Curriculum Vitae”, do livro Escritos 

Autobiográficos, de Walter Benjamin e de Hanna Arendt, e narrando Benjamin 

                                                             
31  São memórias transgeracionais.  
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em Homens em Tempos Sombrios; daí partimos para as narrativas pessoais 

em forma de currículo. Currículo benjaminiano de Mônica Paranhos Coelho. 

(Anexo 1) 

Depois estudamos o texto “O Narrador”, de Benjamin, e com base na 

leitura, mesclamos nossos currículos, formando uma nova narrativa pessoal. 

Seguindo um dos temas oferecidos pela professora, escolhi o tema “brincantes” 

e foi superinteressante como se confirmou a questão da memória coletiva32. 

Através das sensações, percepções, emoções e com um toque de imaginação 

e de muita sabedoria, a trajetória de um ser também pode ser a trajetória de 

todos. Assim construí uma narrativa com o tema “brincantes”, a qual passo a 

transcrever. (Anexo 2) 

Interessante como minhas memórias se entrelaçaram com as de mais 

três colegas: Patrícia, Gisele e Chaua. As brincadeiras de rua, a casa das avós, 

as histórias contadas, o café com conversa fora, as cantorias. Nossas 

memórias foram tecidas e rememoradas33 numa narrativa pessoal. 

 

 

2.4 O Baú das Memórias 34 com Paul Ricoeur. 

 

Durante a disciplina também fizemos a leitura de Paul Ricoeur – “A 

Memória, a História, o Esquecimento”, na qual fomos desafiados a construir 

uma narrativa visual sobre o capítulo que cada grupo escolheu. Meu grupo foi 

composto por mim, Juliana e Marilene. Quando a professora Carmen fez a 

proposta, de primeira, quis o capítulo que falava da memória arquivada e já 

sabia o que iria fazer.  

Mesmo antes de ser técnica em administração e ter de fazer todo o 

trabalho de arquivamento da loja do meu pai, eu tinha mania de colecionar 

coisas: fazia coleção de parafusos, pregos, porcas, molas. Via no chão da rua, 

pegava e juntava nos potes separados por objetos. Arquivava meus desenhos 

e poesias numa pasta por mim confeccionada em papelão. Construí um 

                                                             
32  Memória compartilhada de um grupo de um mesmo momento histórico. 

33  Reviver a memória através do outro ou de algo. 

34  Criação plástica de Mônica Coelho. 
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arquivo mural sanfonado que pendurava atrás da porta para arquivar as notas 

e faltas: as primeiras, para saber a média mínima que precisava passar nas 

disciplinas difíceis; as segundas, para que estas não passassem dos 25%. 

Continuei com essa prática até o término da faculdade.  

A natureza se incumbiu de aguçar minha memória visual e auditiva, 

então, imagem e áudio são os meus fortes, enquanto que, em leitura, escrita e 

oralidade, sou péssima. Possuo habilidades com trabalhos manuais, leitura 

dinâmica35 e sou bastante criativa. Quando sinto que estou sendo desafiada, 

meu cérebro processa de tal maneira que só cessa depois do desafio 

terminado. 

A ideia central era mexer com as sensações e emoções do leitor. 

Apresentar uma narrativa visual, no meu entender, o trabalho deveria afetar o 

leitor, através de um vídeo, de uma arte plástica, de um desenho, de uma 

pintura, de uma cena ou de uma performance muda, por exemplo. Então surgiu 

a ideia do Baú das Memórias. Fiz questão que fosse um baú por este 

representar a guarda de coisas preciosas, como o “tesouro” das histórias de 

piratas, mas neste caso, o “tesouro” aqui, são as nossas memórias. Apesar de 

alguns não concordarem, nada é mais valioso que as nossas memórias. 

Dentro do baú haveria cartões onde as memórias se confrontariam, 

independente do tema. Com muita dedicação todas escolhemos os temas e 

construímos os cartões que faziam o confronto entre o arquivado e o 

testemunho. O arquivo representa aquilo que se guarda segundo critérios 

preestabelecidos, determinados por alguém ou um grupo que geralmente 

detém o poder dentro das relações que existem em nossa sociedade.  

Quando o testemunho ou as lembranças de alguém que viveu um 

período cronológico e histórico se confronta com o arquivo, tanto o testemunho 

quanto o narrador acabam construindo novas narrativas, montando com isso 

um acervo de memórias. Estas memórias passam a ser escutadas, lidas por 

gerações presentes e posteriores que, cientes das narrativas e junto com o 

avanço tecnológico, construirão novas perspectivas de transformação de uma 

sociedade.  

                                                             
35  Leitura rápida; constitui-se de vários métodos que buscam aumentar a velocidade 

da leitura, mantendo o entendimento e a retenção de informações. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Leitura
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Conseguimos com essa dinâmica fazer a interação do leitor com o baú 

das memórias e entre os leitores/narradores, ou seja, memórias foram 

rememoradas, narradas e ouvidas. Dos seis grupos, dois apareceram com a 

proposta de uma arte plástica, mas apenas um, o nosso, foi totalmente visual, 

sem a interferência do narrador. Os outros quatro sentiram a necessidade de 

verbalizar o trabalho.  Foi posto o Baú das Memórias no centro da sala em 

cima da mesa. Anunciei que eles estavam num museu com uma obra de arte 

interativa e que poderiam cada um escolher e pegar um cartão, para depois 

trocar com o do colega e com ele as narrativas. Ao final da dinâmica 

explicamos o que aconteceu. 

Exemplo foi o caso do Fabiano que, quando pegou o cartão do Tivoly 

Parque/Heliponto (imagem 5), sua memória o remeteu a um momento de sua 

vida: sua infância. Fabiano, quando criança, morador de Nova Iguaçu, ouvia 

falar sobre o parque, chegou a ver na televisão, mas nunca o frequentou por 

causa do passado humilde que viveu, achando até que fosse uma 

imaginação36.  

 

 

Imagem 5  - Cartão do Tivoly e Heliponto 

 

Fonte: tripadvisor.com.br e diariodorio.com 

 

 

 

Especificamente sobre memória arquivada37, usamos cartões como o da 

ditadura militar de 64 e o Campeonato da Copa do Mundo de Futebol em 1970, 

                                                             
36  Ver “Memória e imaginação”, de Paul Ricoeur. 

37  Ver “Fase documental: a memória arquivada”, de Paul Ricoeur. 
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com Pelé comemorando (imagem 6), enquanto nos bastidores da cidade do 

Rio de Janeiro, a população contra a ditadura estava sendo reprimida e 

oprimida pelo regime militar.  

 

Imagem 6 -  Cartão Copa do Mundo 70 e Ditadura Militar 

 

Fonte: esporteuol.com.br e resistenciaemarquivo.wordpress.com 

 

 

No que tange às memórias pessoal e coletiva38, usamos o cartão de 

Lúcio Flávio e Esquadrão da morte (imagem 7). Este remetia à minha memória, 

às histórias que meu pai contava sobre o esquadrão da morte que também 

atuava em Vigário Geral e Baixada Fluminense. Quando mataram Lúcio Flávio, 

por ter denunciado os integrantes do esquadrão, minha mãe ficou triste, achava 

uma pena um moço tão bonito, inteligente, mas bandido. Pessoas da minha 

idade ou mais lembraram, os mais novos olhavam o cartão com estranheza. 

 

                               Imagem 7 – Cartão Lúcio Flávio e Esquadrão da Morte 

 

Fonte: famososquepartiram.com e almanaquedosconflitos.wordpress.com 

 

                                                             
38  Ver “Memória Pessoal e Coletiva”, de Paul Ricoeur.  
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 Francilene e Fabiana se emocionaram quando pegaram os cartões, uma 

com os automóveis com capa Fusca e contracapa New Beetle (imagem 8). 

 

                                                 Imagem 8 - Cartão Fusca e New Beetle 

 

Fonte: picstopin.com e motosnovas.com.br 

 

 

O outro cartão foi com a capa idosa assistida e contracapa idosa não 

assistida (imagem 9).  

 

Imagem 9– Cartão idosa assistida e não assistida 

    

Fonte: cartoondealer.com e diariodaweb.com 

 

 

 Ambas rememoraram: uma o pai e a outra, a avó. 

Na imagem 10, o Baú das Memórias, com um dos cartões à vista, na 

capa deste que aparece em destaque, está o estudante Edson Luís de Lima 

Souto, morto pelo regime militar em 1968. O mesmo cartão, quando aberto, 
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presenta imagem de estudantes ocupando uma escola estadual em 2016. 

História e Tempo39. 

 

Imagem 10 – Baú das Memórias com o cartão do estudante Edson Luís morto e a ocupação 

das escolas por estudantes. 

          
Fonte: acertodecontas.blog.br e internet 

 
 
 

 Sobre esta imagem, preciso dizer que tudo isso que está sendo aqui 

narrado é por causa deles, dos estudantes, não teria sentido sem eles, e com 

eles apresento a poesia da aluna Caroline Januário, homenageando o 

estudante Edson (morto no Restaurante Calabouço em 1968) a qual foi 

recitada na Primeira Batalha de Rimas40 do colégio em maio de 2017. 

 

Eles disseram que não tinha grade 
Mas quando você falou 
A bala te perfurou  
A PM te matou  
Mas o estudante te honrou 
O seu sangue escorre em cada grade 
Grade que não é do presídio  
E sim a que separa a escola do pensamento crítico político 
Mas não se esqueça  
Que desde a passeata dos cem mil você tá na nossa cabeça 
E a cada estudante organizado 
A polícia do estado 

                                                             
39 Ver “História e Tempo”, de Paul Ricoeur. 

40  São rappers duelando rimas rodeados de gente geralmente em praça pública. 



 
 

38 
 

Que defende o deputado  
E assassina o enquadro 
Se teu conta 
Que eles matam a pessoa  
Mas a luta continua 
E é por isso que todo dia 28 de março 
Nós ocupamos as ruas    
                                                                   (Caroline Januário) 

 

Na imagem 11, as pessoas que participaram da atividade com o Baú das 

Memórias, após a apresentação dos trabalhos. 

 

Imagem 11 – Grupo que trabalhou com o Baú das Memórias 

 

Fonte: Grupo de WhatsApp - Memória e Narração 

 

 

2.5  Memórias e Rememórias da minha Escola Primária 

 

Voltamos a trabalhar “O Narrador”, junto com um dos textos do livro 

Tempos de Escola: Memórias - Volume 141. Depois desse “intensivão”, na 

disciplina Memória e Narração, acredito que, através da rememoração, ficamos 

mais sensíveis e reaprendemos a escutar, e entendi que o trabalho seguinte foi 

para despertar o narrador em cada um de nós. Pelo menos foi assim comigo, 

                                                             
41  Organizadora: Beatriz T. Daudt Fischer – Oikos Editora 
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algo em mim despertou, principalmente o meu lado poético, que estava 

adormecido há mais de 30 anos. 

Escolhi o texto da professora Nilda Alves, pois na disciplina Temas de 

Pesquisa, com a professora Margareth Martins, li alguns textos seus e percebi 

que são de uma linguagem bem acessível, uma leitura tranquila. Neste texto, a 

professora Nilda narra suas memórias de escola primária, a sua percepção 

perante alguns fatos em um momento complicado de sua cronologia.  

Envolvida com os jovens do rap e da poesia, e sensibilizada devido ao 

“intensivão” da disciplina, comecei a fazer poesias e, empolgada, teci com a 

narrativa de Nilda Alves as minhas memórias da escola primária. Construí a 

narrativa em forma de poesia. Esta seria a quarta poesia escrita em duas 

semanas. 

 

Nilda faz lembrar um passado que muitos já passaram   
O passado de infância, e de muitos outros dos tempos de escola 
Tempos de escola primária, tempos de separações, descobertas e de 

responsabilidades  
Da vovó para a empregada, do subúrbio para zona sul... 
Descobriu pequena a responsabilidade e a descoberta de aprender e de 

ensinar 
Ensinar por exemplo sua irmã caçula o caminho da escola  
Me fez lembrar quando fiz o mesmo para os meus... 
Lembrar desse tempo e olhar para atrás, mas com os olhos de hoje!  
Perceber nesse movimento... O sentido da vida! 
Passando esta pela corrente vital do seu passado, resumida na reminiscência... 
Lembranças de uma sociedade, de uma geografia, de um tempo... 
Mas olhando com os olhos de hoje! 
A Caixa Escolar, a merenda e a sopa, tinham um sentido, mas hoje o sentido é 

outro... 
Para mim este sentido continuaria assim... até ler sua história 
E assim mais uma vez...  
O tempo contribuiu para que a narradora, alcançasse o seu objetivo  
De falar o que não é falado e de escutar o que não é ouvido.   
 

 

                                        Dela, dele, minha... reminiscência  
 

                                                                                 (Mônica Coelho)  
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2.6 A Professora Marginal42 na Revista de Pedagogia Social da UFF e no IV 

Seminário Discente da UFF 

 

A professora Margareth Martins pediu para que escrevesse um artigo 

para a Revista de Pedagogia Social em outubro/17. Pensei no título “Ser uma 

Professora Marginal: escolha difícil e necessária”, que agora faz parte de um 

dos capítulos da dissertação.  

O título é polêmico, pois me coloco na posição de marginal, devido às 

experiências vividas e que ainda estou vivendo. Encontro no outro, eu, sou eu 

nele, e nesse tempo em que vou me construindo, estou sendo esta que agora 

sou, a Professora Marginal. 

Vejo-me na responsabilidade de compreender todo o contexto dos 

estudantes com os quais trabalho e de tentar, com os jovens, mudar este 

sistema reprodutor que exclui por causa do poder, e que se mantém através da 

força opressora. Um sistema que faz de tudo para te manter na margem, ao 

ponto de te destruir.  

Agora, ciente de que esta linha divisória não existe, me assumo como 

Professora Marginal, para provocar ambos os lados, denunciando43 e 

anunciando44, através de uma postura ativa e positiva da minha marginalidade. 

Faço isso pois tem também aquele marginalizado que acha que por ser 

professora não posso me encontrar numa postura marginal. Claro que posso, e 

sabe por que? Porque eu quero e porque sou igual a ele! A única intenção aqui 

é provocar a reflexão. Estamos conseguindo. 

 A professora Carmen também fez um pedido aos seus alunos da 

disciplina que participassem do IV Seminário Discente em dezembro/17. Fiz 

minha inscrição com este mesmo artigo acima. Chegado o dia, horas antes 

fiquei nervosa, pois sou horrível na oratória, mas quando a gente faz um 

trabalho com amor, ele se apresenta para nós de forma intensa e contagiante. 

Foram com essas palavras que o coordenador Marcos Marques e mais duas 

doutorandas e uma mestranda parabenizaram o meu trabalho:  
                                                             
42  Professora Marginal é um termo cunhado pela autora por traduzir o sentido do outro 

em relação a seu trabalho. Forma de resistência cultural. 

43  Denúncia de nocivas práticas educacionais que permeiam o paradigma dominante 

44  Anúncio de novas práticas possíveis e necessárias do paradigma emergente. 



 
 

41 
 

A educação é um ato de amor, por isso, um ato de coragem. 

Não pode temer o debate. A análise da realidade. Não pode fugir 

à discussão criadora, sob pena de ser uma farsa. (FREIRE, 

1999, pág.104) 

 

O professor Marcos Marques recomendou a leitura do livro Poema 

Pedagógico, de Anton Makarenko. Disse que meu trabalho faz lembrar o deste 

autor. Comprei, mas devido à falta de tempo, ainda não o li. Pretendo lê-lo nas 

férias de julho deste ano. 

Estou muito feliz por estar retribuindo à altura todo o esforço empenhado 

pelos professores da UFF. Só tenho a agradecer. Nunca imaginei que meu 

trabalho teria um olhar especial por pessoas tão admiráveis. 

 

 

2.7 O acontecimento como evento 45 – ANAPAP 

 

Durante o semestre, como relatei anteriormente, conheci os senhores 

Nilson e Sebastião, da ANAPAP, e fui ao encontro deles, algumas vezes, na 

Associação. Deparei-me com suas narrativas e fotos, ou seja, verdadeiros 

testemunhos de um passado utópico e bárbaro. Eles me contaram da 

preocupação que ambos possuem em perder essa memória, pois além da 

idade avançada, os documentos são guardados em sacolas plásticas.  

Fiquei angustiada. Diante desse momento em que estava vivendo na 

disciplina Memória e Narração, não tive dúvida de entrar em contato, através 

de e-mail, com a professora Carmen, para que pudesse me ajudar com essa 

questão. O e-mail endereçado à professora Carmem continha a seguinte 

mensagem: 

 
“Boa noite, Professora Carmen! 
 
Desculpa o incômodo... mas acredito que a senhora vai se interessar... 
A minha pesquisa com os jovens de Caxias me fez cruzar com uma rede de 
encontros e de conhecimentos, ampliando minha percepção e minha 
responsabilidade social. Através dos jovens conheci dois integrantes da 
ANAPAP - Associação Nacional dos Anistiados Políticos Aposentados e 

                                                             
45  Um acontecimento de efeito no coletivo. 
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Pensionistas: seu Nilson Venâncio, Presidente da Associação com 83 anos de 
idade, ex-preso político por participar do MR-8, e seu Sebastião Brás, 
atualmente tesoureiro da associação com 85 anos, também participou da luta 
armada, abrigou Stuart antes de ser preso. Desde então nos encontramos na 
sede em Caxias com o objetivo de unir forças das várias frentes dos 
movimentos jovens, negros, mulheres e lgbts. A intenção deles é deixar um 
legado, ajudar a multiplicar com esses líderes a massa crítica.  
Tivemos 3 encontros e várias ligações, e nestes encontros percebo a 
preocupação de seu Nilson em preservar a memória... nas duas vezes em que 
estive na sede ele me apresentou um armário com documentos, fotos, 
arquivos, revistas, jornais etc... além de ele ser o próprio testemunho... de uma 
memória individual e coletiva... Neste último encontro, além do seu Nilson 
também estavam o ex-secretário de educação de Caxias da antiga prefeitura 
de Juberlan, que implantou o 1º concurso público para professor em Caxias, 
seu Jesuíno, da Rádio Ativa 98.7 (uma rádio voltada para assuntos sociais e 
políticos) além de outros integrantes da MR-8. Neste encontro fui convidada a 
participar da mesa na Câmara dos Vereadores de Caxias dia 10/11, na qual 
comentarei sobre a minha percepção e o contexto no qual se encontra o jovem 
com sua cultura marginal na escola pública. 
A minha humilde proposta seria de convidá-los para uma roda de conversas na 
UFF, narrar suas memórias e ver também se a senhora poderia me auxiliar em 
como ajudá-los, propor um grupo de pesquisa, alguém... na questão desse 
arquivo de memórias... pois não sou arquivista e minha pesquisa não tem esse 
objetivo. 
Uma vez a senhora nos deu uma aula sobre o tempo. Acredito ser este o 
tempo Kairós. Precisamos agarrá-lo com unhas e dentes, e a senhora foi a 
primeira pessoa em quem pensei para poder me ajudar a resgatar esta 
memória brasileira. 
Abaixo, a foto do meu primeiro encontro com os dois ex-presos políticos... no 
Congresso da UEDC - União dos Estudantes de Duque de Caxias. 
Obrigada. ” 

 
 

Ao qual a professora Carmen respondeu por email:  

 
 

“Mônica, 
  
Me interessa e muito. Podemos fazer uma roda de conversas com eles em 
uma de nossas aulas. Quanto ao acervo vou entrar em contato com o pessoal 
de Caxias e te dou uma resposta depois. Muito legal esse achado. Esse é o 
barato das pesquisas com os cotidianos, estamos sempre fazendo descobertas 
inusitadas. Valeu. Vamos seguir conversando e ampliando nossas redes de 
memória e narrativas. Obrigada. Bjs. Carmen” 
 
 

 Então ficou marcado para 08 de dezembro, no último dia de aula, o 

“grand finale”, com direito a mesa de guloseimas e troca de poesias, ideia da 

professora quando o Fabiano e eu mostramos nossos hobbies46 na penúltima 

aula.  

                                                             
46  Poesias. 
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Vivi um susto. Confesso agora que foram tensas algumas horas que 

antecederam a roda de conversa, quando cheguei à ANAPAP e fui 

surpreendida pelo senhor Nilson que tinha uma reunião marcada para cima da 

hora e disse que não poderia ir mais à UFF. Disse que o esperaria, afinal eram 

10 horas e a roda de conversa estava marcada para as 15 horas. Uma 

agitação na ANAPAP, advogados para lá e para cá, e eu ali esperando. Seu 

Sebastião Brás brigava com seu Nilson por causa de mim. Ele dizia assim:  

 

- Ô Tião, como você faz isso com a menina? Ela está te esperando, nem 

almoçar a menina almoçou!  

 

Eu ria pela cena de ver os dois discutindo e de nervoso ao mesmo 

tempo. Já pensou chegar à UFF sem eles? Sair dali nem pensar! Percebi que 

seu Venâncio queria ir ao banco junto com o advogado e já eram 13:35! Foi 

quando o advogado viu a minha insistência e disse:  

 

- Seu Sebastião, pode ir. A menina está esperando o senhor, né? E estou 

vendo que daqui ela não sai sem o senhor!  

 

 Todos riram, os advogados, seu Sebastião, eu, seu Nilson, seu Jesuíno 

e a secretária. Então partimos naquela sexta chuvosa de Caxias para Niterói.  

Chegamos a Niterói em cima da hora e a roda de conversa aconteceu 

conforme previsto. Eles narrando suas memórias do tempo da ditadura, dando 

cada um seu testemunho. A turma adorou, afinal estávamos fechando a 

disciplina Memória e Narração com um “grand finale”. Mal sabe a turma que 

aquela situação quase terminou numa tragédia grega.  

A professora Carmen Pérez (imagem 12) ficou muito satisfeita em ter 

terminado a disciplina, agradeceu e ficou de entrar em contato com outras 

instituições para ajudar a ANAPAP sobre a questão do acervo de memórias da 

ANAPAP47. 

 

                                                             
47  Neste dia foram mencionados a Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, o 

Museu Vivo de São Bento e o Centro de Pesquisa, Memória e História da Educação da Cidade 

de Duque de Caxias e Baixada Fluminense, para ajudar neste acervo. 
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Imagem 12 - Professora Carmen Pérez, eu, seu Nilson e seu Sebastião ao fundo 

 

Fonte: Grupo de WhatsApp - Memória e Narração 

 

E como não poderia faltar no final dos seus testemunhos, ofereci a eles 

uma poesia, como forma de gratidão. 

 

Aos que aqui estão 
E que durante os tempos de repressão 
Lutaram com louvor 
Sem medir as consequências 
Sofrendo todo tipo de horror 
Por bárbaros e tiranos 
Em troca de uma utopia 
Por uma ideologia... Por amor 
Amor a este povo sofrido 
A um país ainda colonizado 
Mas que pode ser libertado 
Precisamos acreditar e lutar 
Por este país que é nosso 
De um povo cheio de cores 
Deste Brasil rico em amores 
E faço dessa poesia a minha homenagem 
A estes que com força e coragem 
Ainda registram na história do Brasil 
Através das narrativas de suas memórias 
O testemunho de um passado 
Um passado que precisamos conhecer 
Para que de novo não se repita 
A barbárie que sofremos um dia 
E fique aqui o ensinamento 
Para que alcancemos a nossa utopia 
O Brasil precisa de cada um de nós 
Na luta do seu dia a dia.                    

                                        

                                                                 O Testemunho 
                                                                            (Mônica Coelho)                                          
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Após a roda de conversa, nos dirigimos para outra sala, onde estavam 

as guloseimas, e logo começamos as trocas de livros e poesias. Pedi para 

começar, pois queria homenagear a professora com uma poesia.  

 

A sabedoria possui vários signos 
A coruja é um dos mais conhecidos  
Sendo esta, a preferida da professora 
Ciente dessa sua escolha  
Faço desta poesia minha humilde homenagem 
A essa que também é filha, mulher e doutora  
A representação da coruja como a da professora, se equivalem na função  
De revelar segredos e mistérios, até em plena escuridão 
Pois para mim foi assim... Estava nas trevas  
Mas com a sabedoria da professora eu vi 
E das trevas consegui sair 
E com sabedoria, justiça e prosperidade 
Procuro ajudar esta nossa sociedade 
Quando alguém se encontra também na escuridão 
Tento fazer igual a minha professora 
Com o poder da clarividência 
Como Atena com sua coruja 
Inspiradas pela ação da lua 
Mostrar àquele que o conhecimento de toda uma vida 
É o segredo alcançado!  
É o sentido da vida! É a Revelação! 
E só tenho a agradecer àquela que já faz parte da minha vida 
Com todo o meu coração 
À Carmen Lúcia Vidal Pérez 
Professora que por nós é tão amada e querida     

   
                                                           À professora  
                                                                          (Mônica Coelho) 

 

 

Após a homenagem, retornamos à troca de livros. Foi quando Aline 

disse para mim:  

 - Você é uma poeta de condição!  

 

 Demorei a entender... depois compreendi... nasci poeta... me mataram... 

mas renasci... 

E confirmando o que a colega disse, Lili me ofereceu uma poesia de 

guardanapo: 

 

- Ei, poeta! 
Porque poetisa é muito comportada 
Façamos da poesia a objetividade da subjetividade 
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Ecoa teus sonhos que também são nossos 
E leva dessa poesia de guardanapo 
A inquietude potente para a nossa sua escola 
De muros porosos...  Leva essa aula de libertação 
Não se conforma... Não nos conformaremos 
                                                                         (Lili) 

 
 
Só tenho a agradecer por este momento único na minha vida! Nunca 

imaginei um dia receber o reconhecimento de ser poetisa. Abaixo a foto do 

“Grand Finale” (imagem 13). 

 

Imagem 13 - Turma da disciplina eletiva Memória e Narração do PPGEUF 

 

Fonte: Grupo de WhatsApp - Memória e Narração, do PPGEUFF 

 

 

2.8 Refletindo sobre minha pesquisa 

 

Com as responsabilidades da minha existência despertada pela minha 

consciência nos momentos dialógicos do meu ser no mundo, e das 

transformações que obtive com essas interações, mais do que nunca, acredito 

no jovem como um ser em potencial48 , em constante transformação, e no 

poder de transformar essa sociedade em que vivemos.  

Tentarei, nessa pesquisa, afirmar a importância do acolhimento49 e do 

afeto como formas de conquistar o aluno, aumentando assim o diálogo e com 

                                                             
48  De força motriz, impulsora. 

49 De hospitalidade. 
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isso proporcionando uma educação humanizada e emancipatória, contribuindo 

para a plena formação e/ou afirmação identitária do ser/aluno, na sua 

integralidade. Uma porta aberta para a sua emancipação e libertação. 

Com o sentimento de pertencimento à escola, o jovem a frequentará 

mais e será capaz de entender as novas articulações, as novas práticas, as 

novas propostas, as novas perspectivas e as novas possibilidades oferecidas 

por ela, que surgirão ao longo de sua vida escolar e que contribuirão na 

construção do seu ser.  

Esse ser no mundo poderá contribuir para o fortalecimento do seu grupo 

sociocultural, através de movimentos culturais, diminuindo a dicotomia entre a 

cultura hegemônica e a cultura popular, no caso dessa pesquisa, a cultura 

marginal.  

O jovem perceberá que, apesar de todos os problemas que possam 

existir dentro do sistema educacional brasileiro, a escola pública ainda é um 

lugar possível de encontro de culturas e de saberes que contribuirão para a 

construção do seu ser. Isso, no entanto, só irá ocorrer se os agentes 

educacionais compreenderem o movimento fora/dentro da escola de 

pluralidade cultural, assim, o jovem se sentirá incluído e valorizado por ela.  

Mostrar os caminhos, por exemplo, do empreendedorismo, acreditando 

ser esta a saída para o caos no qual essa sociedade se encontra. Precisamos 

incentivar o jovem em seus dons, nas suas potencialidades, nas suas 

habilidades, independente de cultura, de religião, de raça e de classe. Tenho 

nos jovens a esperança de um dia essa sociedade ser livre de preconceitos e 

julgamentos, uma sociedade justa, que não dê prejuízo ao ser. 

Mas como tentar realizar um projeto de tamanha magnitude e ousadia, 

justamente numa escola onde o poder emana de uma gestão que apoia e está 

sendo apoiada por docentes reprodutores da cultura hegemônica da classe 

dominante, procurando manter a desigualdade e as diferenças de classes para 

conforto e segurança de ambos? 

 

Foi necessário parar e continuar no cotidiano da pesquisa.... 

 

Passado um tempo, retorno agora à escrita... 
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Precisei terminar ou pelo menos por um fim na pesquisa para entendê-la 

no seu sentido mais complexo. Principalmente, quando a pesquisadora 

pertence à linha dos cotidianos e cujo modelo rizomático50 foi a estrutura da 

pesquisa.  

A grande justificativa para essa pesquisa foi a inquietude da 

pesquisadora quando descobriu que sua existência só faria sentido, se o outro 

o qual se reconhece nele estiver feliz. Esse outro é o jovem da periferia de uma 

escola pública de Duque de Caxias. Foi essa inquietação que a fez despertar 

para várias questões: 

1 - Por que certos jovens continuam tendo o mesmo tipo de tratamento 

por gestores de escolas como aqueles de 30 anos atrás? 

2- Por que certos gestores escolares possuem e continuam com a 

mesma postura de gestores como aqueles de 30 anos atrás?    

3 – Por que certos professores continuam a ministrar aulas e avaliar 

como aqueles de 30 anos atrás? 

4 – Por que certos grêmios não são bem vistos por certos gestores? 

5 – Por que as liberdades de expressão sexual, pedagógica e religiosa 

não são bem vistas por certos gestores em pleno século XXI?  

6 - Por que a cultura dos jovens ameaça tanto a escola? 

7 – Por que a cultura das margens, a cultura da periferia, a cultura 

marginal ameaça tanto o sistema local? 

8 – Por que os jovens estão com ansiedade e depressão? 

9 – Por que jovens estão se suicidando? 

10 – Por que a Professora Marginal é uma ameaça potencial e real ao 

sistema? 

                                                             
50         É um modelo descritivo ou epistemológico na teoria de Gilles Deleuze e Félix Guattari. 

A estrutura do conhecimento não deriva, por meios lógicos, de um conjunto de princípios 

primeiros, mas sim elabora-se simultaneamente, a partir de todos os pontos sob a influência de 

diferentes observações e conceitualizações. Fonte: (Wikipédia) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Axioma
https://pt.wikipedia.org/wiki/Axioma
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 Confesso que não sei se consegui responder todas essas questões na 

pesquisa como gostaria, até porque como a pesquisa foi se construindo, foi 

também se construindo o pensamento em conjunto com os grandes teóricos e 

práticos da educação. 

A princípio, achei que o tema fosse o título da minha qualificação: 

Cultura Marginal? Cotidiano das aulas de Educação Física – Contribuições 

para outra Educação. 

Como disse, a pesquisa é rizomática, e devido às questões, acabou 

determinando o tema da dissertação: 

 As ações e reações de uma gestão de uma escola estadual em Duque 

de Caxias quando percebe que a cultura marginal ameaça o sistema local 

através do grêmio estudantil, e as ações e reações desses alunos com o apoio 

da professora de educação física ao tentar abrir a escola e a comunidade para 

a diversidade cultural.     

 Então o título mudou para: 

 Os jovens da cultura marginal no cotidiano das aulas de Educação 

Física numa escola estadual em Duque de Caxias 

 Com o tema definido a pesquisa tem como apresentar que a cultura 

marginal é uma cultura como tantas outras. Não existe cultura pior ou melhor.  

Cultura marginal é um título construído pelo paradigma dominante, uma 

forma de menosprezar o conhecimento do senso comum, a do homem 

ordinário, do povo. Na intenção de manter os que fazem parte dessa cultura, 

distantes do poder. A hegemonia cultural faz uso de artifícios para que esse 

pensamento leve a pessoa a pensar que não é digna, que é incapaz de decidir 

por si mesma. 

 Por outro lado, a cultura marginal, pelo viés do paradigma emergente, é 

a cultura dos oprimidos, dos desassistidos, dos invisibilizados do sistema, a 

cultura dos transgressores, a cultura que pode transformar uma sociedade. 

Trabalhar a cultura marginal na linha de tensão dos paradigmas no cotidiano 

das aulas de Educação Física foi o objetivo principal. 
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A pesquisa é uma pesquisa/ação, já que existe o engajamento do 

pesquisador na resolução de questões que envolvem os sujeitos da pesquisa. 

Mas também é uma pesquisa autobiográfica, biográfica, etnográfica e 

historiográfica. 

Guardar os registros das observações, descrições, narrações, 

comparações, análises e sínteses foram necessários para que haja o rigor 

nessa pesquisa puramente qualitativa. 

 Foram várias as ferramentas utilizadas para abordagem dessa 

metodologia: 

- Análise do contexto 

- Análise do discurso 

- Depoimento/Narrativa 

- Desenho 

- Fotografia 

- Gravador 

- Jogos, teatro, música, dança 

- Vídeo 

- Roda de conversa 

 Tentarei apresentar, nesta pesquisa, ações, observações e interações 

que estão sendo construídas no limiar dos paradigmas, na linha de tensão - o 

sucesso desse projeto que visibiliza, emancipa e liberta o jovem desse sistema 

reprodutor. Com poesia, reflito: 

 

Não nos enganemos...  Vivemos em tempos de cólera 
Cólera entre os que aí estão... 
Devido ao mecanicismo de nossos tempos 
Não escutamos mais...  Não dialogamos mais com o outro 
Ficando este vazio que impera nossos tempos 
Nos enchendo de angústia... 
Às vezes sem saber o que fazer e como fazer 
Tomado por um sentimento de impotência 
No desespero e na urgência de verdades 
Ciente que a morte é a única certa 
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Tenta encurtar o sofrimento 
Se exclui, se distancia, se reclusa...  Viver para quê? 
Mas por uma provisoriedade esperançosa 
Continua permanecendo neste mundo  
Em encontrar outros que aí estão 
Para assim tentar algo descobrir... 
E finalmente o momento mágico dos Seres acontece! 
No outro me vejo e nos aceito 
E por amor a nós 
Nossas existências e nossos devires 
Possuem agora um sentido... Uma Responsabilidade 
E na dialógica dos Seres 
As verdades são passadas entre eles e por eles perpetuadas 
Na intenção de um mundo menos angustiante...  Mais alegre... 
E nessa perspectiva continuam 
Agora com alegria e muita astúcia 
Insistindo, persistindo e nunca desistindo 
De nós e dos outros que aí estão... 

 
                                                     Dialógica dos Seres  

 
                                                                                             (Professora Marginal) 

 

 

3. A CULTURA MARGINAL E AS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 

Para começar esse capítulo preciso escrever sobre o que é cultura 

marginal. 

A cultura marginal é um movimento, uma produção, ou manifestação 

artística fora dos padrões ditos tradicionais, é a cultura da periferia. 

Considerada uma cultura maldita justamente por querer revelar a realidade nua 

e crua de uma sociedade marginalizada pela classe dominante e sua cultura 

hegemônica. A cultura marginal existe para anunciar a realidade de um povo, 

questionando valores ditos centrais, instituídos pela classe detentora da 

hegemonia.  

No Brasil, pode-se considerar que o surgimento da cultura marginal ou 

contracultura se deu início na Semana de Arte Moderna de 1922, quando 

vários artistas de variadas vertentes quiseram romper com os padrões 

europeus. Desde então, esse ideário de romper com padrões vem crescendo a 

cada década. 
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Nos anos 60 surge um dos maiores movimentos da cultura marginal: o 

movimento hippie. Um movimento articulado por jovens universitários com 

posições anárquicas contra o sistema, e que viviam gerando protestos contra 

valores, conceitos e leis impostas pela sociedade capitalista. Outros 

movimentos surgiram, como o punk e o hip-hop, e será neste último que focarei 

a minha pesquisa. 

Deste que ingressei no estado, ministro aulas há 15 anos neste colégio, 

no bairro de Jardim Primavera, em Duque de Caxias, município do estado do 

Rio de Janeiro. Durante esse período, três diretores passaram por essa escola. 

A primeira diretora já se encontrava no cargo quando entrei para esse colégio, 

uma diretora que não fazia “política”, agia em prol da escola e da comunidade, 

respeitava outras culturas, outros saberes que viessem adentrar na escola. Dita 

por muitos professores e ex-alunos como a melhor diretora que o colégio já 

teve. Concordo. Mas no ano de 2013, muitos diretores que não respondiam ao 

perfil do sistema político da época, foram afastados, inclusive essa diretora.  

O segundo diretor então foi convocado para o cargo e, percebendo o 

movimento político dentro das escolas, o tratei com certa “desconfiança”, mas 

depois se mostrou um diretor bastante compreensivo tanto com os professores 

como com os alunos. Infelizmente, o poder é algo que desumaniza as pessoas 

e não demorou muito para que manobras políticas dentro e fora da escola 

fossem cometidas para que esse diretor também viesse a ser afastado. Não 

chegou a completar dois anos no cargo. 

A terceira diretora, que tomou posse no final de 2014 e que se encontra 

até hoje nessa escola, era a adjunta do seu antecessor. Com pouca 

popularidade, mas com muita influência, vai se estabelecendo no colégio.  

Certos movimentos políticos, através de projetos “sociais” dentro do 

ambiente escolar, em vez de melhorar, ajudam a piorar ainda mais a educação, 

excluindo ainda mais aqueles que precisam ser incluídos na vida! Percebo uma 

tentativa de elitizarem a escola, através de projetos financiados por instituições 

privadas, como a Coca-Cola (imagem 14). Para que isso aconteça, os agentes 

educacionais agem de forma incompreensiva, desrespeitosa, preconceituosa e 

indiferente com os alunos que não seguem um padrão.  

Só vejo exclusão, de parte da maioria dos docentes, sendo poucos os 

que agem de forma compreensiva e respeitosa, sem juízo de valores e também 



 
 

53 
 

de forma afetuosa com nossos alunos. Fomentando o preconceito aos que não 

se encaixam no perfil dos “Projetos Sociais” (em troca de uma “utopia”) e, 

claro, em troca dos favores recebidos pelos projetos como, divulgação do corpo 

administrativo da escola na mídia e nas redes sociais, prêmios administrativos, 

entre outras coisas.  Acredito que certas políticas fomentam a evasão através 

da opressão e repressão para que a escola se torne uma escola modelo51. As 

duas perguntas que não querem calar são: 1) Modelo para quem?; 2) Os 

excluídos vão para onde? 

 

Imagem 14 – Projeto financiado pela Coca-Cola 

 

Fonte: Grupo no Facebook do Colégio  

 

 

  Para que alcancem os objetivos, utilizam-se várias formas de manter os 

alunos “problemáticos” literalmente “excluídos” da escola, através das 

seguintes atitudes: aluno que chega atrasado não pode entrar na escola 

(imagem 15). Concordo que é preciso ter certo controle do portão, já que não 

temos porteiro, mas se em um turno se toma esta postura e no outro não, faz-

me pensar que existe uma questão a ser resolvida. Lembrando que esses 

alunos estudam na Baixada Fluminense, em Duque de Caxias, onde o 

transporte público é deficiente, muitos moram longe e não conseguiram obter 

ou tiveram seu RioCard cancelado. Penso que a escola pública deveria ter um 

olhar menos engessado para a questão da pontualidade.  

                                                             
51  Escola modelo a qual se refere é encontrada no paradigma dominante. Conceitos 

como exclusão, evasão, opressão e repressão são barbáries praticadas na escola por uma 

utopia.   
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Há ainda outros motivos que impedem o aluno de entrar na escola: - 

Aluno sem uniforme ou de chinelo não entra na escola (em muitas escolas do 

interior o aluno vai sem uniforme e até mesmo descalço); - Aluno de calça 

rasgada não entra na escola; - Aluno com skate não entra na escola (muitos 

alunos utilizam o skate como veículo de transporte, assim como a bicicleta); - 

Aluno com boné não entra na escola. Acessório dos skatistas e que pertence à 

cultura marginalizada do hip-hop.  Há ainda alunos sendo suspensos por 

situações ridículas, como desrespeitar a inspetora com sua simples, humilde e 

crítica opinião. Alunos críticos são estereotipados como “problemáticos”. 

Essa questão do atraso é antiga, sempre fui contra. O problema é que 

certos agentes educacionais se acham donos da escola e da “verdade”, 

passando por cima de ordens até de antigas direções. Quando encontram 

direções que acatam suas “verdades”, estes se tornam verdadeiros opressores 

do sistema educacional, ainda mais quando encontram uma direção que não 

respeita a cultura do aluno, mandando pintar de azul, sem antes consultar os 

alunos, um muro inteiro de uma escola que antes era toda grafitada por eles. 

Aumentando os muros da escola e colocando câmaras de vídeos em todos os 

ambientes internos e externos dela, inclusive na sala dos professores. Me 

fazendo sentir como dentro de um panóptico52 de Foucault. 

Voltando à questão do aluno fora da escola, a minha grande 

preocupação é que a mesma fica ao lado de uma praça. O aluno, em vez de 

retornar à casa, sente-se atraído a ficar na praça, o mesmo estando a 50 

metros da escola. Portanto fica inviável seguir a ordem sobre a questão do 

atraso. Se o aluno chegou, que seja colocado para dentro e depois resolva a 

questão com o aluno ou seu responsável. Cansei de buscar aluno na praça 

bebendo vinho em garrafa de Grapette e cachaça em garrafa de Sprite, 

fumando cigarro e outras coisas53. Sou incapaz, como outros dizem, de não ter 

a obrigação de “correr” atrás de aluno. Muitos professores dizem que não vão 

perder tempo com isso. Não fazem dentro da própria escola, imaginem se iriam 

“correr” atrás do aluno fora dela, como faço! 

 
                                                             
52  Ver em Vigiar e Punir, de Michel de Foucault. 

53  Uma vez, busquei onze alunos dentro de uma lan house próxima à escola. A outra vez, 

fui parar o ônibus logo que saiu do ponto perto da escola e fiz descer nove alunos.  
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Imagem 15 – Alunos na frente do colégio 

 

Fonte: Mônica Coelho 

 

 

Sobre o dia retratado tenho um relato a fazer. Os alunos foram proibidos 

de entrar às 12:58, no dia 11/09/2017. O horário de entrada é às 12:45. A 

professora marginal também chegou atrasada e encontrou o portão fechado. A 

professora alegou que o mesmo direito que ela tinha de chegar atrasada e 

entrar deveria ser concedido ao aluno também, porém, a mesma foi ignorada, 

como sempre. Quando o porteiro abriu para somente a professora entrar no 

colégio, esta utilizou a sua moto para “atrapalhar” o fechamento do portão, e foi 

dessa maneira que todos que estavam do lado de fora entraram na escola.  

Outra forma de exclusão acontece quando alunos que querem compor 

uma chapa para se candidatarem ao grêmio precisam passar primeiro por uma 

espécie de seleção54. Quando a direção percebe que uma chapa pode dar 

“problemas” à escola, ela convence os alunos de que eles não possuem o perfil 

adequado ao grêmio. Com desculpas de calendário, atrasando a eleição e com 

discursos de que o grêmio demanda muita responsabilidade e compromisso, 

desmotivam o aluno a participar, tirando a chance deste aluno crescer 

politicamente. 

Outra forma de exclusão é negar o direito aos passeios realizados pela 

escola aos alunos considerados “problemáticos”. A questão é cruel, pois nem 

eu, que já organizei festas, passeios, para esta mesma escola, em outras 

gestões, sou mais convidada. Sabem que eu não compartilho essa linha de 

                                                             
54 Manobra de poder e censura 
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pensamento, uma vez que sempre fiz a seleção através de sorteio, pois 

acredito ser esta uma forma mais democrática e menos cruel. A escola procura 

realizar os passeios nos dias em que não me encontro lá para garantir que tal 

perversidade aconteça. Aluno bom é aquele que aceita o “manda quem pode, 

obedece quem tem juízo”. Mas se o aluno já é “bom”, em que o passeio vai 

acrescentar a ele? Acredito que o ganho seria muito maior para aquele 

considerado “ruim”, pois seria uma forma de cativar o aluno através do afeto e 

da confiança e, claro, elevando sua autoestima. Valorizo muito mais o 

crescimento de um aluno 3 para 5 do que de um aluno 8 para 10.  

São muitos os mandos e desmandos, e não sou apenas eu que assisto 

às injustiças cometidas. Os alunos também assistem, as situações são 

desmascaradas, aumentando, com isso, a revolta deles por certas pessoas da 

comunidade escolar. Alguns agentes educacionais agem de forma cruel e 

desrespeitosa com nossos alunos, excluindo-os da escola, marginalizando-os.  

A marginalização é desencadeada por um processo de exclusão. Além 

de o aluno ser marginalizado pelo sistema macro, pelo estado de direito, este 

também é marginalizado por um sistema micro, pelas pequenas células de 

poder. Esses avanços, desse poder micro e desse ideário extremista nessa 

escola de horrores, fazem com que o aluno conviva todos os dias com 

repressões de todos os tipos. Desde gritos, suspensões, recriminações, 

julgamentos, e até eliminações.  

 Observo nos corredores da escola, conversas e comentários dos 

jovens, e pude observar que eles não conseguem ter pela escola nenhum 

sentimento de pertencimento, destruindo bens materiais como murais, lixeiras, 

carteiras, paredes e outros bens públicos. 

    Junto à atual condição sociopolítica do país, estes jovens não conseguem 

enxergar na cultura escolar um degrau para a sua mobilidade social. O que 

fazer então? Discriminá-los pela sua cultura? Puni-los pelo seu comportamento 

e descaso? Tenho certeza que não! Precisamos compreendê-los dentro da sua 

cultura, da cultura marginal, no caso, do skate e do hip-hop e, principalmente, 

dentro do seu paradigma emergente! Somos nós, professores, os responsáveis 

pelo papel de compreender este jovem e contribuir para a formação de seu ser.  

Como pesquisadora, tenho a obrigação de visibilizar estes jovens para 

toda a comunidade escolar e a sociedade. Mobilizando-os para ações 
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conjuntas, como futuros campeonatos de manobras de skates, batalhas de 

rimas e exposições de grafites, fora e dentro do ambiente escolar. Contribuindo 

para a sua autonomia, e através de tais iniciativas eles perceberão outras 

possibilidades de construção do seu ser, além das oferecidas pela cultura 

escolar. Apresentar outras possíveis formas de atuação nos/dos/com os 

diferentes mundos que atuamos independente do sistema capitalista neoliberal 

que escraviza o ente, impedindo a construção de sua autonomia. 

Como professora, estava percebendo a necessidade de oferecer um 

espaço e um tempo, ou seja, as minhas aulas de educação física, para os 

alunos se expressarem tanto corporalmente como verbalmente, na tentativa de 

promover o diálogo com essa cultura diferente, o diálogo entre a cultura 

marginal e o corpo docente. Mas, como o próprio nome diz, é marginal, e, 

portanto, excluída, mas não pela Constituição nem tão pouco pela LDB55. A 

proibição vem daqueles que os alunos menos esperam e, como denunciado 

nesse texto, está sendo cometida pelos próprios docentes, pois não há nada 

que proíba a cultura do skate, do hip-hop e do funk de ser trabalhada dentro 

das escolas.  

Confirmando o parágrafo acima, eis aqui as Competências Gerais do 

Currículo Mínimo do Governo do Estado do Rio de Janeiro da Secretaria de 

Estado de Educação, que nós professores de Educação Física devemos nos 

orientar. O documento orienta: 

 

“- Reconhecer e valorizar as diferentes manifestações culturais, 
especialmente aquelas que se expressam pela linguagem corporal, 
entendendo-as como representações e simbolizações do espaço geográfico e 
do patrimônio sociocultural brasileiro e de outros povos e nações.  

- Identificar lógicas competitivas e cooperativas em situações cotidianas, 
demonstrando capacidade de posicionar-se e resolver conflitos a partir da 
reflexão crítica, ética e estética que tenha como parâmetro o repúdio a 
qualquer forma de injustiça ou discriminação baseada em diferenças culturais, 
de classe social, de crenças, de sexo, de etnia ou outras características 
individuais e sociais.  

- Compreender, criar e apropriar-se das diversas linguagens corporais, 
reconhecendo-as como meios de expressão, comunicação e produção de 
multiplicidades de movimentos e ritmos, valorizando e respeitando as 
diferenças de desempenho e expressividade.  

- Conhecer as regras, as técnicas e os sistemas táticos dos diferentes 
jogos, lutas e modalidades esportivas, reconhecendo o caráter histórico e 

                                                             
55  Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
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sociocultural dessas manifestações, valorizando-as como atividades lúdicas, 
coletivas e identitárias.  

- Desenvolver e aperfeiçoar habilidades motoras básicas necessárias à 
prática das atividades físicas, valorizando-as como possibilidades de 
movimentos corporais, individuais e coletivas a serem realizadas durante o 
tempo livre.  

- Analisar e posicionar-se sobre questões de orientação sexual, de 
ética, de estética, de saúde, de violência, de inclusão e/ou de exclusão em 
situações esportivas como praticantes ou espectadores, diferenciando as 
especificidades do esporte educacional e de rendimento.  

- Compreender as regras dos diferentes jogos, modalidades esportivas 
e rítmico-expressivas, apresentando capacidade de alterar e interferir em suas 
formas convencionais, demonstrando autonomia para discutir e adaptar regras 
no intuito de favorecer a inclusão.  

- Adotar atitudes que promovam a ampliação permanente da qualidade 
de vida, reconhecendo a saúde como aspecto humano que envolve questões 
biológicas, políticas, econômicas e socioculturais.  

- Analisar padrões corporais, estabelecendo relações éticas e estéticas 
contextualizadas e historicizadas, demonstrando capacidade de apreciação 
crítica dos seus usos mercadológicos e midiáticos.  

- Reconhecer, valorizar e praticar atividades corporais individuais e 
coletivas como forma de ampliar a capacidade de pertencimento a grupos 
identitários e culturais, assumindo postura crítica e pró-ativa diante dos 
conflitos gerados pelo mundo do trabalho e do lazer, fazendo uso autônomo e 
responsável de seu tempo livre”. 
 

Portanto, depende do docente a desconstrução desse sistema 

reprodutor no qual o docente foi também construído para que este fosse e 

agisse de uma dada maneira, uma maneira de excluir ainda mais nossos 

discentes. O docente precisa ter um pensamento dialógico, ou seja, livre de 

dogmas, isento de qualquer tipo de preconceito, para que a educação faça o 

seu papel, o de libertação. Sendo para isso necessário que os professores se 

tornem dialógicos, que trabalhem nas escolas provocando a reflexão nos 

agentes educacionais e em toda a comunidade escolar. Reconheço ser um 

trabalho árduo e que requer tempo, mas o mesmo é absolutamente necessário. 

Precisamos compreender esse mecanismo que o jovem enfrenta, ao 

conflitar com a hegemonia cultural, imposta pela sociedade capitalista 

burguesa, com sua educação reprodutora. O jovem luta na esperança de viver 

numa sociedade mais igualitária em seus direitos, respeitando a 

heterogeneidade de seus indivíduos.  

Outras formas de organizações emanam da diversidade cultural do 

jovem e cada vez mais se proliferam “fora dos muros da escola”. Uma dessas 

formas de luta, de protesto, de manifestação, se faz através de sua 
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corporeidade, sendo esta a compreensão da consciência e da existência do eu. 

O corpo travestido, o corpo fora do padrão da hegemonia cultural, o corpo 

como mais uma forma de linguagem e expressão corporal. Sendo essa uma 

forma de linguagem transmitida e assimilada pelo jovem, como meio de 

reflexão da sua cultura corporal. 

A cultura corporal do skate e a do hip-hop é uma cultura bem marcada, 

com suas calças arreadas, bonés, camisões. Como são culturas que 

começaram na Jamaica, se espalhando para os EUA e daí para o mundo, 

alguns usam dreads ou dreadlocks, uma forma de se manter os cabelos e que 

se tornou mundialmente famosa com o movimento rastafári, também originário 

da Jamaica. Os piercings e as tatuagens também são algumas formas de 

expressões corporais, utilizadas pelos alunos da escola, advindas de outras 

culturas, sendo estas apropriadas justo por uma parcela populacional que não 

se enquadra no sistema e por isso se sente marginalizada ou é marginalizada 

pela sociedade. 

Acredito que, pelo fato de sermos professores, deveríamos ser menos 

preconceituosos, ou melhor, não se permitir ter qualquer juízo de valor, ainda 

mais quando nosso aluno faz parte da escola pública, onde a pluralidade e a 

diversidade são latentes. No entanto, infelizmente, não são todos os 

professores que pensam da mesma forma. 

Tentar mediar56 esse diálogo entre culturas e gerações está sendo um 

dos meus papéis nessa escola. Trabalhar na linha de tensão me fez refletir 

sobre a minha prática e minha corporeidade diante dela, desafiando-me a 

aceitar a marginal que sou e que o sistema vive lembrando que nunca deixei, 

na verdade, de ser.  

Junto com os alunos implantamos a cultura do skate e a do boné 

(imagem 16) na minha aula. Uma discussão polêmica e, por isso, consegui 

implantar apenas no turno da tarde, pois a escola é outra completamente 

diferente no turno da manhã.  Mas está valendo a pena ver a alegria dos 

skatistas entrarem com seus longs57 e trads58 na escola para depois praticarem 

                                                             
56  Mediar no sentido de trabalhar na linha abissal, conforme cita Boaventura de Sousa 

Santos no seu livro Epistemologias do Sul. 

57  Modelo de skate para percorrer grandes distâncias. 

58  Modelo de skate tradicional. 
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suas manobras na minha aula, e até mesmo me proporcionarem o aprendizado 

de andar de skate já com meus 45 anos. 

 

Imagem 16 – Alunos usam skate e boné na escola 

 

Fonte: Mônica Coelho 

 

 

               A outra ação foi permitir o uso de calça rasgada, até porque se não 

deixassem os alunos entrarem deveriam barrar a professora, pois a mesma 

também usa essas vestimentas em forma de protesto pacífico. Professora 

Marginal em ação.           

Interessante perceber que, conforme os alunos assistem e participam 

dessas ações junto com a professora, eles ficam afetados, motivados, 

querendo trocar informações, pensamentos e valores. Com isso, senti a 

necessidade de montar um grupo na rede social Facebook, intitulado “ 

Educação Física Progressista – Colégio MG – Professora Mônica Coelho”59 

(imagem 17). Neste grupo, posto mensagens, informes, fotos, vídeos do 

cotidiano escolar do aluno, nas aulas de educação física ou em eventos em 

que estávamos presentes., atualmente estamos com 154 membros. 

 

 

 

 

                                                             
59  Necessidade de apresentar uma nova concepção de Educação Física. 
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Imagem 17 – Grupo de Progressista – Mônica Coelho – CEMG 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mônica Coelho 

 

 

 

Outra necessidade foi a de montar meu perfil público da Professora 

Marginal na rede social60 Facebook, como forma de reflexão para a cultura 

marginal (imagem 18). 

 

 

 

 

 

                                                             
60  Necessidade de divulgar ao outro que você é ele e vice-versa. Tentativa de 

desconstruir o termo marginal da cultura hegemônica. 



 
 

62 
 

Imagem 18 - Perfil da Professora Marginal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Fonte: Mônica Coelho 

 

 

 Outra ação está sendo a Batalha de Rimas (Imagem 19). Organizada 

por um grêmio altamente politizado e “rappeiro”, cujo objetivo é implantar a 

cultura das rimas do rap na escola. Um movimento que já acontecia fora da 

escola desde julho de 2016, numa praça (para mim algo desconhecido) mas 

que através desse grêmio tomei ciência. Juntos conseguimos trazer esta 

manifestação cultural (e também forma de organização) dos jovens para dentro 

da escola em maio de 2017. Mas depois do sucesso da primeira batalha, 

tentam agora boicotar tal manifestação cultural dentro da escola. 

Mas o que é Batalha de Rimas? É uma batalha de rap cujo discurso 

rítmico é constituído de rimas e poesias, que surgiu no final do século XX, entre 

as comunidades negras dos Estados Unidos. São dois os tipos: Batalha de 

Sangue e a Batalha do Conhecimento. 



 
 

63 
 

A Batalha de Sangue é organizada por um mestre de cerimônia ou MC 

administrando a batalha. Cada rapper tem até 3 minutos para declamar sua 

rima para quatro jurados que dão notas de 0 a 10. A menor nota é descartada e 

as outras somadas para posteriormente serem comparadas com as notas dos 

outros poetas. Com eliminatórias, quartas de finais, semifinal e final, com direito 

ao som de um DJ, que dá o beat 61do rap. Nesse mesmo evento ainda pode ter 

a Batalha do Conhecimento, na qual dois rappers disputam entre si, 

improvisando, cada um dentro de um minuto, rimas escolhidas pelo público 

com assuntos específicos: negritude, violência, educação, saúde, religião e 

política. Ganha aquele que o público julgar melhor através do grito ou do 

aplauso.    

 

Imagem 19 – Batalha de Rimas 

 

Fonte: Grupo no Facebook - Grêmio Construção Coletiva  

 
 
 

Além disso, o evento oferece oficinas de stencil62 (Imagem 20) e grafite 

para o público externo e para o local. Os integrantes levam os moldes e tintas e 

o público leva sua camisa ou qualquer coisa que queira pintar ou oferece 

espaço para grafitar. Maravilhoso de ver e de participar dessa energia que 

contagia. Percebi nesta primeira batalha um mundo de possibilidades que cada 

aluno poderia ser: verdadeiros artistas, pintores, compositores, poetas, 

grafiteiros, skatistas, empreendedores etc. São tantas as perspectivas que vi, 

que não pudemos deixar apenas na primeira versão. 

                                                             
61  Ritmo, compasso. 

62  É uma técnica usada para aplicar um desenho ou ilustração que pode representar 

um número, letra, símbolo tipográfico ou qualquer outra forma ou imagem figurativa ou 

abstrata, através da aplicação de tinta, aerossol ou não, através do corte ou perfuração 

em papel ou acetato. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Desenho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ilustração
https://pt.wikipedia.org/wiki/Número
https://pt.wikipedia.org/wiki/Letra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tipografia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Papel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Acetato
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Imagem 20 - Oficina de stencil 

 

Fonte: Grupo no Facebook - Grêmio Construção Coletiva  
 
 
 

Os alunos se organizaram e me convidaram para a 2ª Batalha de Rimas 

do Colégio, que aconteceu no dia 31/08/17, numa quinta-feira, no turno da 

noite. Com relação a esse evento, preciso fazer algumas considerações:  

1 - Como professora apoiadora da iniciativa de seus alunos, as Batalhas 

de Rimas foram realizadas fora do meu dia, tendo de comparecer à escola fora 

de meu dia de trabalho para estar no evento; 

2 - Devido à repercussão do sucesso da 1ª Batalha em 10/05/17, no 

turno da tarde, senti certo desconforto por parte de alguns membros da 

Comunidade Escolar, e certos obstáculos para a segunda batalha, como falta 

de som, falta de comunicação com os professores, e falta de prêmio ao 

campeão, por exemplo. 

Percebi isso logo quando cheguei à escola, auxiliando cinco alunos de 

outras unidades escolares e integrantes da UEDC com o mural do Slam 

Resistência63 (imagem 21), que estavam ali para ajudar na Batalha. Eles 

                                                             
63  Abreviação do inglês poetry slam, que traduzido significa batida de poesia. Através da 
participação e competição de spoken world (campeonato de poesias faladas) no Slam da 
Guilhermina, o primeiro Slam de rua do Brasil e segundo Slam do país, Del Chaves (idealizador 
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estavam tentando jantar, mas ninguém sabia orientar. Assisti à cena e 

imediatamente levei-os para o refeitório. Foi quando descobri que não tinha 

mais comida e pedi para uma merendeira parceira fritar alguns ovos. Ali 

mesmo, no refeitório, jantamos todos juntos. 

 

Imagem 21 - Integrantes da UEDC e Correnteza 

 

Fonte: Mônica Coelho 

 

Conversando com eles, descobri que dois são ligados ao Movimento 

Correnteza, da UFF. Ficaram encantados por saberem que uma professora e 

mestranda da UFF está apoiando esse movimento de Batalhas de Rimas, 

nessa escola em Caxias. Depois da janta, fortalecidos, fomos então organizar o 

evento. Puxamos mesas e cadeiras para o pátio externo, fixamos a faixa, 

recolhemos papéis e canetas para os jurados, os quais foram convencidos por 

mim a participarem. Os membros da direção não conseguiram convencê-los. 

Quando os alunos pediram o som, este estava trancado numa sala e a chave 

estava na casa de um funcionário que se encontrava ausente.   

 

Professora Marginal:  

- Como assim? Como fazer então? Na garganta?   

 

                                                                                                                                                                                   
do Slam Resistência), junto aos protestos que tomaram as ruas em 2013/2014, sentiu o 
chamado pra começar esta nova modalidade de intervenções poéticas num local de reuniões 
de movimentos sociais, com o intuito de potencializar tanto os protestos quanto os 
poetas/poetisas desta cena emergente. Acontece toda primeira segunda do mês na Praça 

Roosevelt, no escadão da Roosevelt com a Rua Augusta, às 18h. 
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Essa foi a minha reação quando os alunos me disseram. Afinal, para um 

evento programado, ciente de que iríamos usar o som, era para este estar 

disponível.  Mas vida que segue.  Pensei e, nesse intervalo, uma aluna que faz 

parte do movimento estudantil e do grêmio dá a solução: 

 

Aluna:  

          - Tenho um megafone professora! Mas será preciso comprar seis pilhas 

grandes! 

  

Fui então à procura de algum estabelecimento à noite para comprar 

pilhas com recursos próprios. Ninguém da direção se prontificou a dividir o 

valor. Depois de compradas as pilhas, começamos a Batalha, que foi 

maravilhosa!  

Os professores, quase que intimados pela minha pessoa a se tornarem 

jurados, amaram o evento e entenderam a proposta da Batalha de Rimas. O 

marido de uma professora jurada, que a esperava para levá-la para casa, que 

também é professor, mas da rede de Petrópolis, assistiu e adorou. Disse antes 

de ir embora que levaria essa ideia para sua terra petropolitana.   

É desse jeito que a colmeia cresce, com suas abelhinhas pulverizando o 

mel da melhor qualidade. 

Não posso deixar de relatar que foram os alunos que organizaram a 

questão do prêmio ao campeão. A campeã da 2ª Batalha foi Caroline Januário, 

então presidente do grêmio estudantil.  

Os alunos, com dificuldades financeiras e sem apoio, decidiram que o 

prêmio seria um desenho feito por uma aluna em lápis grafite do rosto de um 

rapper americano muito famoso (imagem 22). 
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Imagem 22 – Prêmio da 2ª Batalha de Rimas – Desenho do rosto de um rapper americano 
 

 

                                            Fonte: Mônica Coelho 

 

 

Sensibilizada por essa iniciativa, pela arte, pela organização e pela 

cumplicidade que existe entre eles, ofereci como outro prêmio, o passeio que a 

escola programava fazer à bienal, mas a aluna não tinha dinheiro para pagar. 

Solicitei então à direção que reservasse o seu lugar no ônibus pois me 

prontificava a pagar o passeio (imagem 23).                

 

 

Imagem 23 – Foto na Bienal do Livro 

 

 

Fonte: Mônica Coelho 
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Eis uma das rimas que levaram Caroline Januário ao título de Campeã 

da Batalha: 

Eu vim aqui trazer a eterna e a única máquina de escrever / Começa com estu 
termina com dante – ESTUDANTE / Senta a bunda na cadeira pra copiar o 
dever! / Mas tia é pra copiar o dever? / Me desculpa aluno, mas aqui a sua 
única função é ser máquina de escrever / Aqui o currículo é mínimo, mas tão 
mínimo que não me deixa ensinar pra você / Ensino crítico nem pensar! Você 
tá aqui pra escutar! / Então fica assim você é o futuro do nosso Brasil / Você é 
um ALUNO do latim sem luz / Nesse túnel você é o que você produz / Mas 
pode deixar eu não sou de acatar / Máquina de escrever nem pensar! / Sou 
ESTUDANTE e o meu dever é de incomodar / Incomodar pra melhorar e a 
educação revolucionar! 

                                                                                    (Caroline Januário) 

 

Sobre o verso em vermelho, preciso dizer que foi pela primeira vez que 

ouvi esse significado para a palavra aluno. Depois em casa fui verificar e 

constatei que é fake. Na escola expliquei para ela o verdadeiro significado de 

aluno – alumnus, de criança de peito, discípulo, de alimentar, de nutrir. Mas 

mesmo ciente do verdadeiro significado, a poesia de Caroline tem seu valor 

para o contexto social, político, cultural e econômico. É o sentimento sendo 

expressado através do movimento cultural juvenil! 

Sobre a relação da direção com a presidente do grêmio, reservarei 

”algumas folhas” dessa pesquisa à parte.  

Alguns conflitos surgiram após a batalha. Especulações por parte da 

direção, de cunho religioso, moral e político, tentativas de boicotes a meus 

projetos, estão sendo alguns desses conflitos. Por isso achei conveniente 

retornar e me delegar ao SEPE64; participar de outras associações, como 

Educação Democrática, Professores Contra a Escola Sem Partido e ao MLB65. 

Se queremos mudar esta sociedade que aí está, devemos, como professores, 

ser mais sérios. Se depois disso tudo chegamos a este ponto, ao ponto de 

incomodar, acredito que algo revolucionário está acontecendo debaixo de 

nossos narizes! Não posso permitir que isso acabe! Precisamos de ajuda! 

                                                             
64  Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do Rio de Janeiro 

65  Movimento de Lutas nos Bairros, Vilas e Favelas 
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Nesse momento, faço aqui uma reflexão a partir de uma analogia que 

Certeau escreveu em seu livro “Cultura no Plural66”, quando diz que a cultura 

hegemônica acha bonito, belo, aquela cultura que está longe ou morta, como, 

por exemplo, o folclore. Mas quando está próxima denunciando o sistema do 

qual a cultura hegemônica partilha, passa de bonito e belo para feio, tornando- 

-se uma cultura maldita, uma cultura marginal. 

E assim vou transgredindo o sistema, não seguindo padrões estéticos 

nem éticos. O livro “Pedagogia da Autonomia” me fez refletir sobre esta 

questão.  

Só os seres que se tornaram éticos podem romper com a ética.  
(FREIRE,1996, pág. 52).  

 

 

Para me posicionar a favor de algo em que acredito é preciso me impor. 

Também existe uma ambiguidade no termo “ética”, pois se defendo a cultura 

dos oprimidos, dos excluídos, dos marginalizados, não posso estar de acordo 

com a “ética” que nos é passada, partindo do princípio que todos esses valores 

morais foram construídos pelo saber da classe dominante opressora, do 

paradigma dominante, cujas ações estão deteriorando nosso povo e a nossa 

nação.  

Não procuro o confronto como um marginal de fronteira, como um 

cangaceiro defendendo um território, minhas ações estão mais para o 

entendimento entre as partes, através da observação, da análise, da 

compreensão, com um toque de ousadia e coragem, trabalhando na tensão, 

com provocações reflexivas, tirando os docentes da linha de conforto, 

despertando-os das mesmices de suas práticas aplicadas na escola, 

contribuindo, quem sabe, para o despertar de outros professores, ajudando a 

emancipação de nosso aluno e, consequentemente, a libertação do ser.        

Insistindo, persistindo e nunca desistindo, focamos então na 3ª Batalha 

de Rimas. Sendo agora no turno da manhã, a intenção era de divulgar para os 

três turnos esse movimento cultural e revolucionário dentro da escola. Fiquei 

receosa, pois é no turno da manhã que se encontra a inspetora, como dizem, 

linha dura. Até nas minhas aulas a mesma queria intervir. Sempre fomos 

                                                             
66  Ver capítulo Beleza do Morto 
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amigas, mesmo questionando tais proibições, respeito a sua função, mas não 

compreendo tais atitudes, tendo o aluno a Constituição, a LDB e o ECA67 ao 

seu favor, em troca de um regimento escolar. 

Pois bem, ficou marcado para o dia 05 de dezembro, às 10 horas. 

Convidamos os alunos da tarde e da noite, e apenas dois integrantes do 

Grêmio Construção Coletiva estiveram presentes, pois a inspetora não 

autorizou a entrada de duas alunas por chegarem atrasadas na aula, Caroline 

Januário (então ex-presidente do grêmio, militante e campeã da 2ª Batalha) e 

Ísis Anjos (presidente do grêmio e grafiteira). Sobre Caroline, como disse 

anteriormente, tecerei mais algumas observações adiante. 

Dessa vez, foi muito mais organizado. Usamos o som da escola e 

conseguimos revelar um DJ que, com isso, passou a ser o DJ oficial da escola, 

o aluno Gabriel Ávila. Escolhemos o nosso cantinho para as rimas, a única 

parede grafitada que ainda sobrou da escola. Tomamos o muro como lugar de 

resistência, tudo que precisa ser dito ou expressado tem o muro como 

palco/cenário (imagem 24). 

 

Imagem 24 – Único muro grafitado que sobrou da escola 

 

Fonte: Mônica Coelho 
 
 
 

Apesar da organização e do “apoio” da direção, somente os alunos das 

três turmas para quem ministro as aulas puderam participar, uma forma de 

censura, ficando os outros reclusos nas suas salas de aula com seus 

                                                             
67  Estatuto da Criança e do Adolescente 
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professores. Mesmo assim, alunos “fugiam” das suas aulas nos procurando 

para rimar. Um deles disse:  

 

-  Aí prof., só a senhora pra entender e fazer isso pra gente! Posso rimar 

rapidinho, antes que a inspetora veja? 

 

A Professora Marginal respondeu:  

           -  Aqui você pode, o que não pode é deixar de ser expressar! 

 

Nessa Batalha, preciso comentar sobre o aluno Brenno Amorim. Este 

aluno vivia cansado, não entrava na sala, dormia nos corredores, um “aluno 

invisibilizado”. Pois bem, quando soube da batalha, este apareceu e 

surpreendeu com suas rimas. Inclusive uma rima direcionada a um amor não 

correspondido, que emocionou todos que ali estavam. Sua ação em expressar 

em público esse sentimento, repercutiu de tal forma que uma pessoa o 

correspondeu. O interessante disso tudo é que ela faz parte daqueles alunos 

“queridinhos” do sistema. A meu ver, houve aí um encontro, um acontecimento 

como evento entre dois paradigmas: o dominante e o emergente, através da 

dialógica dos seres (imagem 25). Eis a rima do aluno Brenno Amorim: 

 

Mas eu falei / Mas quando essa semana acabar tudo vai mudar /Vou sumir / 
Espero não ser fraco ao pondo de voltar / Não sou certo pra ninguém / Talvez 
eu não seja nem para mim mesmo / Meio sem jeito / É esse jeito de vida que 
me dá sossego / Dia após dia tento sair da realidade / E levar comigo toda 
minha maldade / Tento me apostar o mais rápido possível / Para que as 
pessoas não caiam no meu próprio precipício / Busco ficar o mínimo possível / 
Conversar o básico / Para não marcar a vida de quem não me merece como 
um fardo / Minha meta é ganhar o oceano  / Não me apaixonar em anzol / 
Quero poder ver o sol brilhar mais do que meu isqueiro / Respirar um ar que 
não seja de cigarro  / Que a cada trago me sinto mais calmo / Mas ao mesmo 
tempo me sinto mais fraco / Foi mal pelas promessas que não irei cumprir / 
Mas é um preço que eu corro / A droga mata / Mas sem ela eu morro / Na 
madrugada fria só penso no meu passado / Por onde caminhei mesmo com 
pés machucados / Vejo um futuro de solidão / Mas não tão obscuro ao ponto 
de me deixar agir pelo coração / A única coisa que coleciono / É a imagem de 
cada uma que me deixou um engano / Onde chegava a sonhar ter uma vida 
sem os meus demônios / Hoje ela diz que não sente ódio / Mesmo assim não 
me olha mais nos olhos / Faz 4 meses que acabou / 4 meses que ela 
encontrou um novo amor / Complicado / Mas estou pagando o preço pelos 
meus pecados. 
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Imagem 25 - Aluno Brenno Amorim na Batalha de Rimas 
 

 

Fonte: Mônica Coelho 
 
 
 

Outros alunos também rimaram ou recitaram. Enquanto isso, escrevi e 

recitei essa poesia (imagem 26), para canalizar minha indignação em relação 

às alunas que não puderam entrar na escola, ou em relação aos alunos que 

não puderam participar de uma forma ou de outra deste evento. 

 

Neste mundo conheço 
Pessoas de vários gostos 
Gostos diferentes 
Uns gostam mais de bicho 
Outros gostam mais de gente 
Alguns gostam de gente do mesmo gênero 
Outros de gênero diferente 
Às vezes gostam de ambos 
E aí me pergunto 
Qual a relevância disso para a gente? 
Independente do que goste 
Deixo aqui a minha sorte 
De que gosto de tudo e de todos 
Do que não gosto? 
É de gente que não gosta de gente! 

 
 

                                                     A minha sorte  
                                                               (Professora Marginal) 
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Imagem 26 – Professora Marginal na Batalha de Rimas 
 

  
 

Fonte: Gabriela Batista 
 
 
 
 
 

3.1  Ser uma Professora Marginal: escolha difícil e necessária 

 

O termo marginal na sua concepção mais popular e usual está ligada à 

ideia de delinquente, contraventor, fora da lei, ao ladrão, ao assassino e ao 

estuprador. Mas existe uma ambiguidade nesse termo.  Se pensarmos um 

pouco mais sobre os sentidos atribuídos à palavra, constataremos que o 

cangaceiro também é marginal, o ribeirinho também é marginal, o malandro do 

samba também é marginal. Todos aqueles que vivem à margem das grandes 

cidades, à margem da cultura hegemônica, à margem do poder, são marginais. 

Nós somos marginais, o povo é marginal. Identifico certo estranhamento em 

relação a esse termo. No entanto, adoto esse termo para caracterizar algum 

tipo de resistência ou de manifestação.  

A cultura que predomina nas escolas e na sociedade é reprodutora do 

saber dominante. Assim denuncia o livro “A Reprodução: teoria geral do 

sistema de ensino” (BOURDIEU E PASSERON, 1970), que analisa e critica a 
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escola francesa e a define como um espaço de reprodução e legitimação das 

desigualdades, por meio do legado econômico familiar de cada aluno, ou seja, 

seu capital cultural.  

A escola trata seu corpo discente com relativa igualdade tanto em 

direitos como em deveres, aumentando as diferenças econômicas, culturais, 

etc. de cada aluno, oportunizando dessa maneira, somente aqueles que 

possuem “privilégio” de berço, um capital cultural, a sua herança cultural. Os 

que o têm conseguem adentrar às camadas mais abastadas, passando pelas 

eliminações e seleções por toda uma vida escolar e acadêmica. Atingindo e se 

infiltrando na cultura hegemônica da classe dominante, mas, ao contrário do 

que se possa pensar ou perceber, acabam estes se tornando, 

inconscientemente, mais alguns peões desse jogo social.  

Os que chegam a este patamar acabam reproduzindo tudo aquilo que 

aprenderam durante sua vida escolar e acadêmica, passando a atribuir juízos 

de valores sobre aqueles que não conseguiram chegar ao mesmo nível, 

alegando haver “falta de esforço”. Essa lógica acaba reforçando o conceito de 

que a escola faz a pessoa ascender socialmente, ou seja, a escola dá 

oportunidades, cabe à pessoa aproveitá-la ou não. A chamada meritocracia. 

Este tipo de pensamento vai ao encontro do que o liberalismo dita sobre a 

igualdade, quando diz que somos iguais, que todos possuem as mesmas 

oportunidades, com seus direitos e deveres perante a lei. A escola, em vez de 

diminuir a desigualdade, ela aumenta, fomentada pela eliminação e seleção 

dos capitais culturais presentes em cada aluno nas salas de aula. A escola 

enfatiza ainda mais a desigualdade, reproduzindo o processo de 

hierarquização da cultura nas classes sociais. Segundo Bourdieu: 

 

Com efeito, para que sejam favorecidos os mais favorecidos e 
desfavorecidos os mais desfavorecidos, é necessário e 
suficiente que a escola ignore, no âmbito dos conteúdos do 
ensino que transmite, dos métodos e técnicas de transmissão e 
dos critérios de avaliação, as desigualdades culturais entre as 
crianças das diferentes classes sociais. Em outras palavras, 
tratando todos os educandos, por mais desiguais que sejam eles 
de fato, como iguais em direitos e deveres, o sistema escolar é 
levado a dar sua sanção às desigualdades iniciais diante da 
cultura.  (BOURDIEU, 1998, p. 53) 
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Pessoas que conseguem ascender socialmente acabam reproduzindo 

tudo aquilo que aprenderam. Significa, por um lado, que elas deixam para trás 

um legado cultural, o qual não podia fazer mais parte dessa bagagem, nessa 

nova viagem no mundo social. Tendo de deixar para trás, ou até mesmo tendo 

de esquecer suas raízes culturais e familiares, suas lutas, sua história, 

esquecem que um dia pertenceram ao “lado marginal” dessa estrutura social, 

desse atual sistema neoliberal que aí se encontra. Esquecem que já foram 

marginais, pois agora fazem parte do jogo, não estão como expectadores de 

uma partida de xadrez, mas sim como jogadores, mesmo que manipulados. O 

campus social68 mudou e com ele o seu habitus. Este conceito, também 

utilizado por Bourdieu e Passeron (1970), apresenta como os componentes de 

uma estrutura social se movimentam dentro do campo social, percebendo 

nestes a necessidade de mudanças de comportamentos, linguagens, etc. 

 

... constrói relações objetivas (isto é, econômicas e 
linguísticas), que estruturam as práticas e as representações das 
práticas (ou seja, o conhecimento primeiro prático e tácito do 
mundo familiar), ao preço de uma ruptura com esse 
conhecimento primeiro e, portanto, com os pressupostos 
tacitamente assumidos que conferem ao mundo social seu 
caráter de evidência e de natural... (Bourdieu,1983, pág. 46) 

 

Nasceu em 1972, passou os anos 80/90 em Vigário Geral, subúrbio do 

Rio de Janeiro, filha de comerciante local e à mercê de um sistema patriarcal. 

Estudou em escola pública, a mesma que se encontrou em parte dentro de um 

sistema ditatorial. Filha de comerciante que adorava a ditadura, nasceu e 

cresceu sob os preceitos da obediência, da disciplina, da ordem, da moral e da 

violência.  Foi criada no balcão. Até os cinco anos moravam nos fundos da loja, 

depois passaram para uma casa, perto do armarinho. A rotina era sair de casa 

para a escola e da escola de volta para casa almoçar. Pegava a marmita de 

seu pai e caminhava até a loja e lá permanecia até as 21 horas. Trabalhavam 

de domingo a domingo. Na maioria das vezes estudava no balcão, quando 

dava. Leitura literária escolar? Não passava do resumo da contracapa. 

                                                             
68  A teoria proposta por Pierre Bourdieu representa um espaço simbólico, no qual lutas 

dos agentes determinam, validam e legitimam representações. É o poder simbólico. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pierre_Bourdieu
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Poder_simbólico&action=edit&redlink=1
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 Acredita que sua compreensão e escrita foram prejudicadas devido ao 

pouco tempo que tinha para ler e estudar. Mesmo com todas as dificuldades 

neurológicas, junto com a falta de tempo, foi petulante em adentrar em duas 

universidades públicas, contrariando o sistema, seu pai, que não queria que 

estudasse, e todos aqueles que achavam que não conseguiria.  

A Educação Física proporcionou a fuga daquela pressão/prisão, daquela 

responsabilidade administrativa, contabilística. Mas de cara percebeu o 

estranhamento da turma, suburbana de fronteira com a baixada, não tinha 

histórico esportivo e todos os 24 alunos eram ou haviam sido atletas. Os mais 

“engraçadinhos” a rotularam de “a última”. Entrou na terceira e última 

reclassificação e somente seu nome constava no Jornal dos Sports69. Sobre 

isso, interessante dizer que, ainda quando encontra com sua turma de 1993, 

surge o apelido. No começo ficava chateada, mas depois de formada não 

ligava mais, foi a última a entrar, mas a única em 1997 a se formar.  

Iniciou o curso no segundo semestre de 1993 e em 1994 aconteceu a 

chacina de Vigário Geral. Chamavam-na de vigarista sobrevivente. Esse termo, 

vigarista, é comum e muito utilizado entre os moradores de Vigário, quando um 

morador de Vigário encontra outro. Com certeza alguém da turma sabia desse 

tipo de saudação e, sobre o termo sobrevivente, apesar de morar longe da 

favela de Vigário, foi utilizado logo assim que chegou à UERJ, no dia seguinte 

da chacina. Naquela época, o conceito de bullying70 não era tão discutido como 

hoje e, sendo do comércio, aprendeu a lidar com todos os tipos de pessoas, de 

diferentes classes sociais, e procurava levar na brincadeira. De fato, a 

incomodava, e quanto mais eles zombavam, mais enfiava a cara nos estudos.   

Já formada e com duas matrículas, filiou-se ao SEPE por Caxias, 

sempre na luta a favor da educação, discursou em assembleias, correu de 

polícia em manifestações, foi cabeça de greve; mas depois de uns três anos 

desistiu da luta. Isso aconteceu após uma ameaça a sua integridade física por 

parte de uma Presidente de Associação quando era Coordenadora de Projetos 

                                                             
69  Primeiro periódico esportivo famoso por suas folhas cor de rosa distribuído de 1931 à 

2008. 

70  Bullying é um termo utilizado para descrever atos de violência física ou psicológica, 

intencionais e repetidos, praticados por um indivíduo ou grupo de indivíduos causando dor e 

angústia, sendo executadas dentro de uma relação desigual de poder. 



 
 

77 
 

Especiais da SMEL-RJ71, e por ter tido uma grande decepção relacionada ao 

SEPE. Não concordava com certas alianças políticas, se afastou. O seu 

primeiro filho estava com três anos de idade, achou melhor sair de cena.   

Tentou agir na militância por outras formas, mas, por mais ativista 

educacional que achava que fosse, não fazia algo realmente revolucionário, 

reproduzia justo aquilo que o sistema queria, era revolucionária 

especificamente no que tangia à categoria de professora reprodutora. A sua 

posição no campo social mudou e com ele o seu habitus.  

Nos sete anos que se passaram, se acomodou, encontrava-se numa 

posição confortável do ponto de vista de professora reprodutora do sistema, 

tanto como mulher quanto mãe. Com duas matrículas, sendo uma no estado, 

em Caxias, e a outra no município, no Rio. Durante esse período, nasce sua 

segunda filha, torna-se vice-presidente da ACAERJ72. Atualmente é parte da 

Diretoria da FECAVERJ73, assessorando campeonatos de Corrida de 

Aventura74 no estado e também como empreendedora na área turística 

hoteleira. 

Mas os acontecimentos, como a greve de 2013 da Rede Municipal do 

Rio de Janeiro, o afastamento de diretores da rede estadual (por muitos deles 

não atenderem o perfil sugerido pelo sistema na época) a morte de seu pai, 

que no final de sua vida reconheceu a força de sua filha e perguntava por que 

não estava participando ativamente destas manifestações a favor da 

Educação, as ocupações das escolas de Caxias, lideradas por alguns alunos 

do colégio no qual trabalha e a solicitação deles de ajudá-los na luta, o avanço 

do movimento das minorias sociais, são exemplos de tudo que a fez refletir 

sobre a sua existência e prática docente.  

Já com vários questionamentos acerca de sua prática, em 2014 

começou a trabalhar também com os jovens do turno da tarde. Por ser rigorosa 

com os alunos, recebeu um pedido da atual direção na tentativa de “melhorar” 

                                                             
71  Secretaria Municipal de Esportes e Lazer do Rio de Janeiro 

72  Associação dos Corredores de Aventura do Estado do Rio de Janeiro 

73  Federação dos Corredores de Aventura do Estado do Rio de Janeiro 

74 Modalidade esportiva oriunda de outras quatro: mountain bike, trekking, modalidades 

aquáticas e técnicas verticais. Geralmente a corrida é feita em equipes sendo o mínimo 

composto por 3 atletas. 
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este turno, por eles serem muito indisciplinados e desinteressados. Mas apesar 

de ela ser rigorosa, é amorosa. Observou que em boa parte dos alunos há um 

distanciamento, um desinteresse com a cultura escolar. Percebeu também que 

os alunos são quase sempre os mesmos, faltosos, repetentes, os 

estereotipados como “alunos problemáticos”. O modo de se vestirem e de se 

expressarem é quase idêntico. Classificados como “galerinha do skate”, tentam 

entrar na escola com seus skates e bonés, mas são quase sempre perseguidos 

por não poderem entrar com esses pertences na escola e, portanto, os 

mesmos são apreendidos pela direção. Como todo jovem, usam das 

artimanhas, passam o skate por cima do muro, escondem o skate, tiram o boné 

depois colocam de volta. Um dia perguntou para dois de seus alunos que 

tinham acabados de serem repreendidos pela inspeção. 

            

           Professora Mônica: 

- Por que trazem então seus skates e bonés para a escola se sabem que 

podem pegar seus pertences, além de ambos levarem uma punição? 

 Jhuan respondeu:  

- Prof se a senhora pode entrar de boné, nós também pode! Se nós podemos 

ser confundidos com marginais a senhora também pode ser marginal! 

Vitor respondeu: 

- Tá mac75 prof...A vibe76 é forte! Palhaçada! Isso aqui é um veículo de 

transporte como a bike! De bike ninguém se mete! A senhora entra de moto e aqui 

nem tem estacionamento, o skate não ocupa espaço, mas isso não pode! Na verdade, 

nós não pode nada aqui! Isso é racismo! E o boné? A senhora usa! Por que nós não? 

 

Dentro de uma linguagem bem peculiar do jovem skatista, percebeu que 

o grande lance é a sensação em transgredir o sistema, desobedecendo-o. A 

postura desses jovens em terem um posicionamento contrário diante de algo 

que é imposto pelo sistema dado como o correto. Conhecemos como fazer 

política! Ou seja, possuem posturas políticas, formas diferentes de 

organizações, são críticos e antenados com o contexto atual.  

                                                             
75  Mac é uma gíria, um termo da cultura marginal, principalmente do hip-hop, que 

significa tranquilo. 

76  Vibe é uma gíria que significa vibração, energia. 
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Atenta a essas pedras preciosas, percebeu que o que eles fazem é uma 

tentativa de mostrarem para esta sociedade que existem pessoas com outros 

valores, culturas e saberes. E é preciso transgredir para serem visíveis à 

escola, à sociedade. Ela conhecia muito bem essa sensação.  

Também foi uma jovem transgressora na sua juventude, precisou se 

empoderar como mulher. Lutou contra o sistema patriarcal e conservador, 

dentro e fora do ambiente familiar, para se tornar a mulher livre que hoje é. 

Triste perceber que o sistema patriarcal continua se perpetuando nas famílias 

brasileiras e que o conservadorismo continua se mantendo na sociedade como 

um todo. Por que isso continua, mesmo depois de décadas de lutas dos 

movimentos feministas? 

 Por que ela poderia usar o boné e eles não? Por quê? Aquela pergunta 

a inculcou, mesmo com uma postura revolucionária sobre assuntos pertinentes 

à educação. Nunca fez algo realmente grande e diferente que fizesse a 

comunidade escolar refletir sobre as práticas perante os alunos. Aquela 

pergunta ficou na sua cabeça, dormiu e acordou com ela por alguns dias. 

Adora correr e foi na corrida que surgiu a bendita resposta. Por que poderia 

usar boné e eles não?  

Porque durante sete anos seu espírito transgressor ficou adormecido, 

devido fatores como, sistema, família, trabalho, comodismo e da “boa 

educação” que recebeu. Deixou-se entificar pelo barulho do mundo, segundo a 

ontologia heideggeriana. Por um período reproduziu exatamente como 

Bourdieu denuncia, em 1975, no seu livro “A reprodução”. Mudou de campus 

social e, com isso, seu habitus da condição de jovem para adulta, de aluna 

para professora, de filha para mãe. O jogo era outro.  

Foi quando se deu conta que poderia ter feito muito mais durante esse 

período nas redes públicas. Poderia ter saído da inércia das suas práticas 

individuais com seus alunos e partir para outras práticas possíveis com o 

coletivo da escola, do local para o global. Agiu por muitas vezes com violência 

simbólica77 frente a seus alunos, de acordo com Bourdieu.  

Observou durante anos no magistério o estranhamento, por parte de 

muitos dos agentes educacionais presentes na escola, inclusive o seu, quando 
                                                             
77  É a imposição de valores e ideias tidas como “naturais”, principalmente nos processos 
educativos, familiares, escolares ou pela própria mídia. 
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confrontados com outras culturas, jovens ou não. Bourdieu afirma que muitos 

agentes são produções de um sistema reprodutor de valores conservadores da 

cultura hegemônica. 

 

Cada agente, quer ele saiba ou não, quer ele queira ou não, é 
produtor e reprodutor de sentido objetivo: porque suas ações e 
suas obras são o produto de um modus operandi do qual ele não 
é o produtor e do qual não tem domínio consciente. 
(BOURDIEU, 1983, pág. 72) 

 

 

A reprodução de práticas pedagógicas e de formas de avaliações exclui 

o jovem com capital cultural diferente da chamada “legítima” cultura 

hegemônica, contribuindo para a meritocracia dentro do ambiente escolar, para 

a conservação das classes dentro do sistema educacional e para a 

manutenção do poderio capitalista neoliberal. O pensamento de Bourdieu e 

Passeron afirma: 

 

Para que o destino social seja transformado em vocação da 
liberdade ou em mérito da pessoa, [...] é preciso que a Escola, 
[...] consiga convencer os indivíduos que eles mesmos 
escolheram ou conquistaram os destinos que a necessidade 
social antecipadamente lhes assinalou. (BOURDIEU; 
PASSERON, 1982, p. 218).  
 
 

 Depois da provocação reflexiva, ou momento de tensão, realizada pelos 

skatistas e refletida pelo seu ser, sua postura como professora de Educação 

Física e usuária de boné precisava mudar. Foi estudar sobre a cultura do skate. 

Depois disso, conversou com os agentes educacionais sobre esta cultura. 

Explicou que faz parte da cultura dos garotos skatistas usarem bonés, como os 

cordões e pulseiras dos jovens roqueiros metaleiros do turno da manhã. Depois 

desse diálogo, ingressou o skate e o slackline78 (imagem 27) nas aulas, por 

entender que tanto um quanto o outro se encontram dentro do currículo mínimo 

da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Mas mesmo assim 

houve questionamento por parte da direção. Pergunta da Direção: 

 

                                                             
78  É um esporte de equilíbrio sobre uma fita elástica esticada entre dois pontos fixos, o 
que permite ao praticante andar e fazer manobras por cima. 
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- Mônica, o skate e o slackline estão no currículo mínimo? 

 

Resposta da Professora Marginal: 

- Estão no currículo extra máximo! 

 

A direção, de tanto perguntar, foi chateando. Escreveu uma poesia como 

forma de desabafo. 

 

O skate, e o boné entraram sem pedir na minha vida 
Como se não bastasse, veio com eles também o rap 
Dando um ritmo, um beat diferente 
Nas aulas de educação física 
Nas mesmas que muitos acham que devo ensinar regras 
Regras para quê? 
Se na minha escola não tem quadra 
Regras para ensinar...A disciplinar? A condicionar? 
Qual o sentido então de tal ensinamento? 
Aproveito a falta da quadra e adapto as regras  
E anuncio que como elas, também nos adaptamos à vida 
Como o skate e o slackline se adaptaram às aulas 
E novos conhecimentos estão sendo revelados! 
Como o de poder ser livre! 
O skate e o slackline proporcionam essa sensação de liberdade 
Afinal o objetivo de todo ser deveria ser a sua libertação 
E com os seus longs e trads aprendemos e ensinamos uns aos outros 
Cooperação, solidariedade e alteridade são estes os sentidos da vida  
E por isso anuncio que 
Minhas aulas não seguem o currículo mínimo, mas o extra máximo! 
Querem regras?! 
Podemos construí-las... 
Não para disciplinar e nem condicionar 
Mas para durante nossa existência 
Saber que possuímos a liberdade de sim ou não, segui-las... 
 

                                             

                                                                      Currículo Extra Máximo 
                                                                                          (Professora Marginal) 
 

 

 

 

Agradeço aos skatistas o seu despertar...  

Eles a acordaram para a vida e vida é luta!  
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Imagem 27 – Atividades inseridas na escola pela Professora Marginal 

       

Fonte: Mônica Coelho 

 

 

 Segundo as ideias apresentadas por Bourdieu (1970), percebe que a 

mesma reprodução que cometeu perante sua prática, continua em nossa 

sociedade e no sistema patriarcal em que vivemos.  

Mas por que conseguiu mudar, e a sociedade como um todo e o sistema 

ainda não? Será que é porque conquistou a autonomia e com ela a liberdade 

de mudar sem medo, ou melhor dizer, com coragem? Ou porque descobriu que 

para sermos livres precisamos uns dos outros e somente no coletivo 

encontramos significado para viver com decência (segundo Boaventura)? Será 

que os vários seres presentes neste mundo ainda não são autônomos e por 

isso não conseguem a mudança?   

Será que o que movimenta a sociedade conservadora é justamente o 

medo do novo, achando que este vai substituir todas as premissas, axiomas 

até agora construídos? Será que o que justifica o sistema patriarcal é achar 

que as mulheres vão tomar o poder, tornando a sociedade matriarcal? Ser 

contra um sistema patriarcal não significa que a mudança seja o sistema 



 
 

83 
 

matriarcal e vice-versa. Há sociedades e sociedades, cada uma com suas 

peculiaridades, e será através da dialógica que chegaremos ao bom senso, 

que é justamente o contrário do totalitarismo no qual vivemos.  

Pode ser que sejam as respostas para o que está acontecendo em 

nossa sociedade e a este sistema. A verdade não saberia responder, nem se 

atreve. A única coisa que sabe é que esta tensão, ou linha abissal dos 

paradigmas dominante e emergente, que Boaventura tanto comenta em seus 

trabalhos, está mais do que nunca presente em nosso cotidiano. 

Por isso precisamos estar atentos aos momentos e aos lugares onde 

essa tensão acontece. Essa tensão é a tentativa de passagem ou não de algo 

regulador para emancipador, do paradigma dominante para o paradigma 

emergente. Esses momentos acontecem em lugares diversos e estão 

acontecendo o tempo todo. Precisamos estar atentos, pois são momentos que 

podem passar despercebidos, mantendo dessa maneira a ordem vigente. 

 Para que as mudanças aconteçam em uma sociedade são necessários 

seres autônomos. A autonomia deve ser o objetivo de uma educação 

libertadora. A autonomia confere uma independência, mas também um dever. 

Um dever que confere a si o dever de estar com o outro. Podemos perceber e 

afirmar que no mundo no qual hoje vivemos são poucos os seres que estão 

com o outro. Sendo assim, a maioria dos seres ainda não é autônoma, 

produtos do paradigma dominante, o qual se vê nessa pesquisa ameaçado 

pela potência do paradigma emergente, através da dialógica cultural79. 

Usando a dialógica como ponte entre os paradigmas é possível 

transformar o sistema educacional em prol do aluno, principalmente o 

marginalizado. São momentos como estes que não podemos deixar escapar 

dentro do cotidiano da escola. Perceber e agir, para tentar mudar! 

Foram com estes acontecimentos ocorridos desde 2013 que se deu 

início o divisor de águas da vida dessa professora. O despertar da marginal. Os 

questionamentos dos seus alunos foram como um tapa na cara sem mão que 

levou deles e, desde então, se dedica a estes grupos dos marginalizados da 

escola na qual trabalha. Os grupos dos skatistas, dos grafiteiros, dos rappers, 

dos reprovados, dos homossexuais, dos excluídos da escola. A professora 

                                                             
79  Diálogos entre os saberes das diferentes culturas. 
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reprodutora se transforma na Professora Marginal (imagem 28), atuante com 

os alunos em busca de uma sociedade mais igualitária, mais humana, mais 

democrática.  

 

Imagem 28 – Professora Marginal em ação  
 

 

Fonte: Grupo no Facebook - Grêmio Construção Coletiva   
 
 
 

Estava indignada e não conseguia encontrar as respostas para tudo que 

estava acontecendo, se sentia angustiada. Sua primeira opção seria um cargo 

à direção, na tentativa de abrir a escola para as várias culturas presentes nela 

e colocando o aluno como protagonista do processo. A proposta seria de ficar 

por um único mandato apenas, porque a escola se encontra bem longe de sua 

residência. Mas também não seria o suficiente, via a necessidade de fazer algo 

grande, fora do sistema, algo que pudesse contribuir não só com a escola, mas 

com a sociedade como um todo. Queria sair do local para o global. Sentiu a 

necessidade do conhecimento teórico, percebeu que isso lhe faltava, precisava 

da teoria para respaldar sua prática. 

Algumas ações, conseguiu compor, mas queria fazer mais e não sabia 

como. O sistema te impede quando não acha conveniente. Estava presa, como 

uma marginal, querendo sair da prisão, almejando a liberdade. Precisava gritar 
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aos quatro ventos e apresentar aos seus alunos que a educação pode ser 

diferente sim, que não existe apenas essa cultura reprodutora da escola, que é 

possível trabalhar as várias culturas que estão nela presentes, como forma de 

resistência e de libertação desse sistema que aí está.  

Como apresentado nesta pesquisa algumas ações estão sendo 

realizadas na escola, mas não integralmente. Mesmo depois de algumas 

reuniões, conflitos e entendimentos, o turno da manhã está sendo o único que 

não deixa passar o boné e o skate, porque a inspetora da manhã, com aval da 

direção e do corpo docente, não concorda com o uso destes materiais.  

 Uma forma que a professora marginal encontrou para protestar 

pacificamente está sendo utilizar o boné nas aulas da manhã, junto agora com 

a calça rasgada. Ficou ciente de que a inspetora não deixa entrar calça com 

rasgo, mesmo quando o aluno vem de tão longe. Interessante neste episódio é 

que, depois de sua atitude, houve questionamento por parte da inspetora 

acerca da manifestação da professora. Pôde então a professora explicar os 

motivos de achar que boné, skate e essa ou aquela vestimenta não são uma 

espécie de falta de respeito, mas sim parte da cultura deles, dos seus 

diferentes saberes, da sua corporeidade. Depois disso, percebeu no turno da 

manhã, algumas calças rasgadas e bonés...  Insistir, persistir, resistir e nunca 

desistir!  

 
Não há saber mais, nem saber menos: há saberes diferentes. 
(FREIRE, 1987, Pág.68) 

 

 

Outra ação foi a Festa Junina LGBT80 do colégio em julho de 2016. Essa 

ideia surgiu depois que duas de suas alunas revelaram o desejo de 

participarem do casamento na roça como casal homossexual. Conversou com 

a coordenação, que não concordou muito com a ideia, mas poderia realizá-la 

desde que não fosse divulgado publicamente. A professora marginal então não 

divulgou o tema da festa através de faixas ou panfletos, usou o “boca a boca”. 

Essa foi a sua estratégia. Utilizou o elemento surpresa para provocar a reflexão 

da comunidade escolar. Foi um sucesso! Só pelo fato de ter tido duas moças e 

                                                             
80  Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros 
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dois rapazes se casando dentro de um colégio, foi algo revolucionário, ainda 

mais contando com uma direção nova que possui fortes laços com a Bancada 

Evangélica81. O casamento aconteceu, mas as fotos com os dois casais não 

foram encontradas. Somente as fotos do casal heterossexual, antes da troca 

de casais. Estamos articulando com os alunos, à procura dessas fotos, ou 

gravar um testemunho sobre tal acontecimento.  

Na imagem 29, o 1° casal da fila formou com este da frente os dois 

casais LGBT. 

 

Imagem 29 - Festa Junina LGBT  

 

Fonte: Mônica Coelho  

 

 

Essa junção de fatos, ações, memórias, saberes e reflexões a fizeram 

querer retornar ao mundo acadêmico. Percebeu que precisava fazer algo 

diferente, distante, a princípio, para ela, porém revolucionário. Acredita que 

cada existência é única nesse plano terreno e seria muito egoísmo não 

passarmos adiante as ações dessa existência, das experiências vividas. 

Acredita que todos nós temos algo para mostrar, um legado, tanto pessoal 

                                                             
81  É um termo aplicado a uma frente parlamentar do Congresso Nacional do Brasil 

composta por políticos evangélicos de partidos políticos distintos. 
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quanto em outras áreas em que vivenciamos. Respaldada pelo embasamento 

teórico, saberia como agir, por isso decidiu retornar ao mundo acadêmico. 

Tornou-se a professora dos marginalizados, dos excluídos. A professora 

marginal estava angustiada e desesperada pelo tempo de aprendizagens 

acumuladas no seu baú das memórias. Queria abrir o baú, mas não sabia 

como. Ciente de que precisava de uma chave mestra para abri-lo, procurou nos 

lugares onde poderia encontrá-la. A chave mestra se encontrava no mestrado. 

Estava como uma marginal desesperada no meio de um confronto e não 

querendo morrer, sem antes deixar um legado, uma reflexão à sociedade, uma 

marca, como fazem os pichadores, ou os grafiteiros, um trabalho, um projeto, 

como fazem os pesquisadores. Em agosto de 2016, diante do confronto, dos 

sete tiros disparados, sete seleções, num período de quatro meses, entre o 

estudo teórico e construção do anteprojeto, três alvos foram atingidos. Mas foi 

para UFF82 o tiro certeiro, e lá se encontrou. Agora percebe que sua existência 

tem sentido. No mestrado, descobre que outros autores já falavam por si, os 

mesmos que estão ajudando a construir sua pesquisa e a compreender o 

sistema com os jovens de Duque de Caxias. 

 Adentra o mestrado com um projeto considerado visionário, mas 

perigoso aos olhos do poder. Justamente pela intenção de promover a cultura 

marginal na escola, trabalhando nas tensões entre docentes e discentes, 

colocando em pauta questionamentos sobre criticidade, criatividade, 

independência, autonomia e liberdade. Um projeto que não tem a intenção de 

anular a cultura reprodutora (até porque não teria como) mas sim penetrar nela, 

trabalhar dentro do campo do poder83, apresentando outras perspectivas e 

outras possibilidades de ser nessa existência.  

 

Gosto de ser homem, de ser gente, porque não está dado 
como certo, inequívoco, irrevogável que sou ou serei decente, 
que testemunharei sempre gestos puros, que sou e que serei 
justo, que respeitarei os outros, que não mentirei escondendo o 
seu valor porque a inveja de sua presença no mundo me 
incomoda e me enraivece. Gosto de ser homem, de ser gente, 
porque sei que minha passagem pelo mundo não é 

                                                             
82  Universidade Federal Fluminense 

83  Teoria proposta por Pierre Bourdieu que representa um espaço simbólico, no qual 

lutas dos agentes determinam, validam e legitimam representações. É o poder simbólico. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pierre_Bourdieu
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Poder_simbólico&action=edit&redlink=1
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predeterminada, preestabelecida. Que meu "destino" não é um 
dado, mas algo que precisa ser feito e de cuja responsabilidade 
não posso me eximir. Gosto de ser gente porque a História em 
que me faço com os outros e de cuja feitura tomo parte é um 
tempo de possibilidades e não de determinismo. Daí que 
insista tanto na problematização do futuro e recuse sua 
inexorabilidade. (FREIRE, 1996, p.30)  
 
 

Ciente da sua responsabilidade, aceita e assume a marginalidade, pois 

se faz necessária perante sua concepção e percepção com os outros através 

das experiências vividas. A opção pela marginalidade também traz vantagens, 

te torna livre, você não se sente obrigada a fazer nada que te contrarie, mas é 

preciso estar ciente que podes ter um preço alto a pagar. 

Ser uma professora marginal foi uma necessidade, porque depois que o 

sistema descobre suas intenções, o mesmo te marginaliza, te joga para fora de 

campo, do jogo. Quando tenta implantar com os jovens, trabalhos, projetos 

com eles, para eles e para a comunidade, conflitos surgem, mas para sua 

surpresa, aliados também, e assim vai a professora nessa nova jornada, mais 

determinada do que nunca a enfrentar as injustiças do mundo, com o objetivo 

de que sua existência com as suas experiências, não terão sido em vão.  

Aprovada no mestrado e realizada a eleição do Grêmio da escola, onde 

a chapa Construção Coletiva foi eleita. A 1ª ação realizada pelos alunos do 

grêmio neste ambiente escolar foi a Batalha de Rimas. Os alunos integrantes 

do grêmio são alunos participantes da UEDC, da AERJ84 e da FENET85, alunos 

críticos, foram atuantes nas ocupações das escolas em 2016, ou seja, bastante 

participativos politicamente.  

Com grande dificuldade no diálogo com a direção, o grêmio procurou a 

professora para articular junto a eles a Primeira Batalha de Rimas do Colégio. 

No primeiro momento aceitou, pediu que explicassem o que era isso e também 

pesquisou sobre o assunto. A princípio, apresentaram o nome da batalha como 

“Slam Resistência”. Quando disseram que esse tipo de organização estava 

acontecendo nas praças de Caxias, e numa ao lado do Colégio, claro que ela 

quis trazer essa forma de organização dos jovens estudantes para dentro da 

escola.  

                                                             
84  Associação dos Estudantes do Rio de Janeiro 

85  Federação Nacional dos Estudantes Técnicos 
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E foi assim, a professora marginal junto com seus alunos. Usaram vários 

artifícios, e mesmo depois de muitos trancos e barrancos, conseguiram 

organizar o Primeiro Slam Resistência (imagem 30), ou melhor, Primeira 

Batalha de Rimas do Colégio, no dia 10 de maio de 2017, numa quarta-feira, 

no turno da manhã. Não pôde deixar de observar como são organizados, 

mesmo dentro de toda uma “hiperatividade” eles se entendem.  

Mesmo sendo a professora marginal, ela tem dificuldade em 

compreender alguns termos linguísticos, derivados da linguagem do hip-hop. 

Afinal, a cultura marginal da professora é o rock nacional, a professora é de 

outra geração. Mas ela não se deixa acanhar, pergunta quando não conhece. 

Interessante observar a paciência que os alunos têm de explicar a ela.  

A cultura marginal possui uma linguagem própria, peculiar, a linguagem 

da rua, da periferia, do povo, por isso não está sendo difícil para professora se 

adaptar a essa nova linguagem marginal. A linguagem que a professora 

escolheu desde sempre seguir. 

 

Imagem 30 - Divulgação da Batalha 
 

           

Fonte: Grêmio Construção Coletiva 

 

 

   “Não discuto, 

              com o destino 

                    o que pintar 

                              eu assino”  

                                                      (Paulo Leminski) 
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3.2 Quando a escola excludente e improdutiva ajuda a marginalizar e adoecer 

a sociedade 

 

 

Quando pensamos em escola, imaginamos um lugar onde iremos 

conhecer outros saberes e culturas que irão contribuir com nossa formação. 

Imaginamos que na escola nos tornaremos seres autônomos. Imaginamos uma 

escola “produtora” de seres humanos livres. 

 

Afinal, diz o artigo 205 da Constituição Federal de 1988 que 

 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa86, seu preparo 
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho.  
 
 

Os conceitos básicos: 

A educação é um direito de todos; A educação é dever do 
Estado; A educação é dever da família; A educação deve ser 
fomentada pela sociedade. 
 
 

Os objetivos gerais: 

O pleno desenvolvimento da pessoa; O preparo da pessoa 
para o exercício da cidadania; A qualificação da pessoa para o 
trabalho. 
 

 

E no artigo 2º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 

1996 diz que 

 

A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos 
princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, 
tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho.  
 

 

                                                             
86  É um conceito baseado na ideia de liberdade dos seres humanos, para que estes 

tenham as oportunidades e capacidades de viverem com qualidade de vida e de acordo com 

os seus objetivos. 
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Decifrando os artigos, liberdade significa: 

O direito de agir segundo o seu livre arbítrio, de acordo com 
a própria vontade, desde que não prejudique outra pessoa, é a 
sensação de estar livre e não depender de ninguém. Liberdade 
é também um conjunto de ideias liberais e dos direitos de cada 

cidadão. Liberdade é classificada pela filosofia como a 
independência do ser humano, o poder de ter autonomia e 
espontaneidade.87  
 
 

 

E cidadania: 

É o exercício dos direitos e deveres civis, políticos e 
sociais estabelecidos na Constituição de um país. A cidadania 
também pode ser definida como a condição do cidadão, 
indivíduo que vive.88  

 

 

 Mas quando a escola não trabalha dentro dos princípios da liberdade  

nem prepara para o exercício da cidadania, tornando-se excludente e 

improdutiva, o que ela produz então?  

Antes de responder, apresentarei alguns outros conceitos importantes. 

 

Marginalização: 

 

É um conceito da sociologia que está relacionado com a 

exclusão, seja social, cultural, política, econômica. 

Sendo assim, os indivíduos marginalizados, ou seja, os que 

sofrem o processo de marginalização são chamados 

popularmente de “marginais”, “vadios” ou “indigentes”. Eles se 

encontram à margem da sociedade e não possuem os mesmos 

direitos e acessos à saúde, alimentação, moradia e educação 

que os outros. 

O processo de marginalização ocorre por diversos fatores e 

intensifica as desigualdades sociais. No entanto, vale atentar 

que os indivíduos que compõem o conjunto dos marginalizados 

não escolhem tal posição e, na maioria das vezes, sofrem 

                                                             
87  Fonte: https://www.significados.com.br/liberdade/  
88  Fonte: https://www.significados.com.br/?s=cidadania 

https://www.significados.com.br/liberdade/
https://www.significados.com.br/?s=cidadania
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hostilidades, discriminações, preconceitos e violência que 

causam diversos problemas à sua vida.89  

 

Marginalizar: 

Impedir a integração ou participação de alguém, ou de um 

grupo, no meio social, na vida pública etc.90  

 

Marginal:  

Que foi excluído da sociedade ou prefere viver fora dela91.  

 

Retornando a pergunta, o que a escola produz então, se ela não dá o 

direito ao aluno agir de acordo com sua própria vontade, ou pior, tira, 

arrancando o direito que lhe é dado por lei? 

Parte dessa pesquisa começou com os meus alunos questionando 

atitudes, ditas por eles, “preconceituosas e fascistas” por parte da direção. 

Desde então procuramos ações que vão na contramão desse sistema opressor 

e reprodutor, no intuito de anunciar, denunciando, o que a escola está 

realmente ajudando a “produzir”.  

Uma dessas ações via contramão está sendo a Batalha de Rimas do 

colégio. Esse trabalho cultural e social teve início em março de 2017, quando 

alunos do Grêmio Construção Coletiva me pediram ajuda, pois não estavam 

conseguindo implantar esse projeto por impedimento da direção.  

Mas antes de continuar essa história, preciso fazer algumas 

considerações. 

Para a eleição do grêmio estudantil, em novembro de 2016, foram 

montadas duas chapas: uma delas apoiada pela direção, enquanto a outra se 

encontrava apoiada por pouquíssimos professores. Mesmo assim, devido aos 

argumentos e propostas revolucionárias para a escola, a chapa Construção 

Coletiva venceu a chapa apoiada pela direção, que vinha com uma linha mais 

conservadora e dogmática, tal como a direção. Importante frisar que os 

integrantes do atual grêmio são os mesmos alunos que fizeram parte das 

manifestações de 2016, com as ocupações das escolas em Caxias. Alguns 

                                                             
89  Fonte: https://www.todamateria.com.br/o-que-e-marginalizacao/ 
90  Fonte: https://www.google.com.br/search?q=marginalizar  
91  Fonte: https://www.dicio.com.br/marginal/  
 

https://www.todamateria.com.br/o-que-e-marginalizacao/
https://www.google.com.br/search?q=marginalizar
https://www.dicio.com.br/marginal/


 
 

93 
 

membros pertencem à AERJ e à FENET. Portanto, trata-se de um grêmio 

altamente politizado que acredita na educação laica e plural. Apesar de serem 

bastante críticos e participativos politicamente, são vistos pelos agentes 

educacionais como alunos problemáticos, rebeldes, que devem ser excluídos 

do sistema. 

Como professora desses alunos estou sempre perto de todos os 

conflitos entre grêmio e direção, e sempre procuro dialogar entre as partes da 

melhor maneira possível. Percebendo o grêmio a minha disposição em 

contribuir na formação de seres autônomos, para uma educação que apresente 

novas perspectivas aos alunos, seus integrantes solicitam meu apoio para 

implantar a Batalha de Rimas no colégio. Preciso dizer que está sendo 

bastante desgastante, pois a direção é conservadora e não consegue 

compreender os nossos jovens, chamados por ela de “problemáticos”.  

Quis entender melhor o termo “problemático” que tanto a direção 

comentava, pois são alunos bons, alunos com notas boas, mas mesmo assim, 

reparo certo distanciamento da direção com relação a esses alunos. Pensei 

sobre esse assunto e comentei com a coordenadora. Descrevo daqui em 

diante algumas citações de conversas para melhor compreensão do contexto. 

Conversa do dia 27/03/2017. 

 

Professora Marginal: 

- (nome da coordenadora) estive pensando... todos nós somos problemáticos! 

O que é problemático para você? 

 

Resposta da coordenadora:  

 - Mônica, tem alunos daquele grupinho do grêmio e outros também que já 

tentaram suicídio, fazem automutilação e tomam antidepressivos. 

  

Então, mais que compreender, queria tentar “pescar” algo, que não 

enxergava na escola, mas que estava ali o tempo todo. Porque jovens entre 14 

e 17 anos estão com esse tipo de comportamento?   

            Minha cabeça começou a ferver, tentando colocar meus pensamentos 

em ordem, tanto para a Batalha como também para tentar entender este 

comportamento. Um acontecimento atravessa minha pesquisa. Somente na 
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linha de pesquisa dos estudos do cotidiano da educação popular conseguiria 

surpresas como estas. 

A SEEDUC-RJ92 solicita todo ano, através do PLE93, propostas de 

trabalho, temas para serem trabalhados na escola. Neste ano de 2017, o tema 

escolhido foi bullying. Apaixonada pela corporeidade desses alunos, propus a 

eles que se dividissem em grupos e que representassem cenas do cotidiano da 

escola relacionadas ao bullying. Eles adoraram a ideia, se organizaram, e cada 

grupo encenou casos de bullying que presenciaram na escola e as atuações 

foram filmadas por mim no dia 03/04/17. Várias foram as cenas de bullying com 

tipos relacionados à diversidade de gênero, padrões de beleza, questões 

raciais etc.   

Uma atuação me tocou e desde então olho para esse rapaz com outro 

olhar. 

A cena é referente a um aluno homossexual que adentra em sala e se 

depara com um grupo de alunos machistas e preconceituosos que começam a 

ofendê-lo e agredi-lo. A agressão é interrompida por uma aluna colega do 

rapaz que o retira da sala. Pensando que estivesse terminado, ele surge na 

sala realizando um monólogo, relatando o que ele sente, o que ele acha sobre 

o preconceito, sobre a sociedade e principalmente sobre o suicídio, como 

forma de acabar com o seu sofrimento. Ele chorou. (aluno 1)  

O aluno é um jovem de 16 anos do nono ano do ensino fundamental; a 

princípio, descolado, antenado, faz balé clássico e curso de teatro. Pensei que 

estivesse “encenando”, mas quando acabou a cena, ele veio em minha direção 

e me agradeceu por ter oferecido a ele esta oportunidade na escola, pois ele se 

sente excluído por ela. Desde então me confidencia o desejo de viver da dança 

e me solicita dicas e apoio para ensaios coreográficos (imagem 31).  

        Com o projeto da batalha em andamento, realizando com eles o trabalho 

sobre bullying e acompanhando as timelines94 dos alunos, observei que a 

presidente do grêmio, então com 16 anos no terceiro ano do ensino médio, 

solicitava com certa urgência o livro “O Suicídio”, de Karl Marx. Fiquei curiosa, 

                                                             
92  Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro  

93  Projeto de leitura escolar 

94  Linha do tempo das publicações pessoais no Facebook 



 
 

95 
 

pois já era a segunda vez em uma semana que a palavra suicídio estava me 

rondando. Procurei uma amiga professora, no dia 10/04/17, responsável pela 

sala de leitura e, portanto, pelo PLE. Comentei: 

 

- (nome da professora), consegui realizar com os alunos o trabalho do PLE, 

mas teve uma encenação que me tocou. Uma cena sobre suicídio... o aluno chorou e 

agradeceu... por ter dado este espaço para ele... 

 

Numa voz sorrateira, ela disse: 

- Tem outros casos de alunos e ex-alunos também, Mônica, que já tentaram o 

suicídio, fazem automutilação, mas não gostam que a gente comente por acharem que 

fomenta ainda mais estes pensamentos... eu discordo. 

 

            Professora Marginal: 

- Eu também! Que absurdo! É preciso falar sobre isso com eles!  

  

Fui para casa e no dia 13/04/17 leio uma postagem dessa mesma aluna 

na rede social: 

 
“Faz algum tempo que a ansiedade faz parte da minha vida. Algum tempo que 
o medo e a insegurança tomaram conta de mim. Tem dias que tem muita gente 
perto de mim, mas eu só consigo me sentir sozinha. 
Eu tenho 16 anos, e assim como qualquer pessoa da minha idade que passa 
por isso, fiquei ansiosa para assistir “13 Reasons Why”. O primeiro episódio eu 
assisti na escola, na aula de inglês que abordava o tema bullying. Foi legal, 
acho que meus colegas de turma adoraram. Também gostei, voltei a assistir 
em casa, mas parei no episódio 2 e já tenho 13 porquês para não continuar. 
Como em 2017 o suicídio pode ser tratado de forma tão superficial? 
Eles não se importam com as nossas vidas, eles se importam com o dinheiro. 
E o suicídio é um bom tema para uma grande audiência. Para mim, o suicídio é 
o fantasma da minha vida e da vida de vários outros amigos. 
O sistema me adoeceu e o sistema tá vendendo a minha dor em 13 episódios.”  
   
                                                                                                        (aluna 2)               
 

Percebo que a escola não está conseguindo atender os jovens no 

sentido mais amplo de suas existências, não conseguem ou não querem 

aceitar nestes jovens as suas outras possibilidades de ser.  

No caso do rapaz (aluno 1), ele quer ser dançarino e a comunidade 

escolar quer impor algo que ele não quer, fazendo com que o mesmo se 

angustie e se desespere ao perceber que não é aceito. A mesma o impede de 
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se apresentar para a sociedade em sua total liberdade, excluindo-o desse 

sistema reprodutor, marginalizando-o. Eis aqui o primeiro caso de 

marginalização que apresento nessa pesquisa.  

 

 

    Imagem 31 - Aluno 1 
 

    

                                                 Fonte: Mônica Coelho 

 

 

 

A angústia da aluna 2 (imagem 32), denunciando o sistema neoliberal, 

esse sistema que aprisiona e que não dá perspectiva aos jovens da periferia, 

ainda mais nos dias de hoje, com esse governo que retira direitos conquistados 

e que não está nem aí para a segurança, moradia, alimentação, saúde e 

educação; ainda mais se for para uma jovem crítica, militante e politizada como 

ela, que atualmente não se encontra mais como presidente do grêmio por estar 

doente, justamente pelo fato de não darem ao grêmio e à escola oportunidades 

de crescimento no sentido mais amplo.  
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Imagem 32 - Aluna 2 
 

 
 

Fonte: Página no Facebook da AERJ 
 
 
 

Ao ponto de a mesma aluna me procurar em novembro de 2017, 

solicitando que eu redigisse uma avaliação sobre ela (imagem 33), a pedido de 

sua psicóloga, porque a direção estava demorando a fazer.  Eis aqui o segundo 

caso de marginalização.  

 

Imagem 33 – Avaliação da aluna 2 

 

 

         Fonte: Mônica Coelho 
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Frente ao pedido da aluna, redijo a seguinte avaliação: 

 

“Eu, Mônica Paranhos Coelho, e ex-professora de Caroline 

Januário, considero-a uma excelente aluna, inconformada com as 

questões sociais e políticas de nossa sociedade, por isso sua criticidade 

e autonomia acabam confrontando àqueles que não conseguem ou não 

querem compreender seu posicionamento perante qualquer contexto. A 

aluna Caroline Januário é uma liderança e espero continuar me 

socializando com ela fora dos muros da escola, a mesma que não 

reconhece nem tampouco incentiva tal liderança, desestimulando seu 

convívio escolar, causando transtornos para si própria e para a 

comunidade escolar. Pelo pouco tempo que estive com “Carol”, 

reconheci logo sua postura revolucionária e empoderada. Durante este 

período apoiei projetos de sua autoria, como a eleição do grêmio 

estudantil e da abertura para outras culturas e formas de organização 

dos jovens que ocorrem fora dos muros da escola, como a batalha de 

rimas. Agradeço por tê-la conhecido e por ter ajudado a implantar 

projetos revolucionários dentro da escola, tentando com essas ações 

melhorar a educação. A aluna Caroline Januário é uma dos muitos 

alunos inconformados e incompreendidos por este sistema educacional 

brasileiro. Mônica Coelho.”                                                 
                                              (Texto transcrito da imagem 33) 
 

 

Mais um caso que gostaria de contar, sobre um aluno também do 

grêmio, este com 19 anos (aluno 3), no terceiro ano do ensino médio (imagem 

34). Estava navegando na rede social quando leio o post no dia 17/04: 

 

           Aluno 3:  

          - Alguém a fim de passar esta noite conversando? 

 

           Li e observei dois comentários dizendo que não poderiam.  

 

           Aluno 3: 

            - Mas que noite f*%$#@!!! 
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           Aluno x: 

            - Postar no face não vai mudar nada!!! 

 

           “Curti” a postagem e iniciei a conversa com ele: 

           

            Professora Marginal: 

 - Muda sim!!! Quando tô sozinha e pilhada... nossa tem sempre um amigo que 

curte e fala m*$%# pra mim... kkk faz uma diferença... acordo outra...  

 

Resultado: de dois passaram para trinta os comentários. 

 

Através dessa postagem descobri sua vocação para o desenho (imagem 

35), e esse dom estava adormecido, devido aos problemas que ele vinha 

passando na família e na escola, adepto da automutilação. Desde então o 

estimulo, e a outros colegas também com os mesmos dons, a postarem seus 

desenhos. Estou montando até um portfólio. Percebo que já houve mudanças 

na sua maneira de agir, mesmo com os problemas que ainda podem estar 

acontecendo em casa. Eis aqui o terceiro caso de marginalização.  

 

    Imagem 34 –  Aluno 3º ano do grêmio 
 

                                 

   Fonte: Perfil no Facebook 
 
 
 

Frustrações, angústias, tristezas, são sentimentos que todo o ser 

humano deve passar como experiências vividas e superadas, para que num 

outro momento, ao retornarem com maior ou menor grau, sejam novamente e 

sempre superadas. Faz parte do ser humano essa roda viva, vivemos de 
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emoções, de sentimentos, de percepções. Devemos como professores estar 

atentos para que esses sentimentos, emoções e percepções, não destruam o 

ser que pode estar ao nosso lado, no caso, nosso aluno. Acredito que a escola 

não está conseguindo trabalhar essa questão. Eis aqui uma das suas 

produções artísticas: 

 

    Imagem 35 – Desenho do aluno 3 
 

                 

    Fonte: Timeline Facebook 
 
 

 

Diante dessa postura que a escola tem com relação a esses alunos e 

diante de outros casos que pude comprovar, me senti na obrigação de me 

marginalizar. Tornei-me a professora marginal. Escolhi ser marginal por 

necessidade e compromisso com os meus alunos marginalizados por este 

sistema que não admito e do qual não aceito fazer parte. 

 Tenho ciência de que ocupo um lugar de subordinação e por isso acato, 

mesmo sendo contra o sistema educacional imposto; sendo contra o aluno não 

poder entrar na escola se chegar atrasado; sendo contra não poder entrar de 

boné; sendo contra não poder entrar de calça rasgada; sendo contra o aluno 

não poder expressar nas redes sociais os mandos e desmandos de 

professores homofóbicos e preconceituosos; sendo contra as redes de intrigas 

que as pessoas tecem para se manterem no poder; sendo contra os gritos 

direcionados a alunos e professores, achando que resolverão através da 
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opressão impor a “ordem” e a “disciplina” na escola. Revelando para todos os 

presentes que partilham desses momentos de devaneios, a confirmação de 

que essas pessoas partilham da mesma ignorância e incompetência 

pedagógica.  

Sou contra o neoliberalismo. Sou do povo, porque sou povo. Minha aula 

de Educação Física é diferente. Amo o diferente e amo ser diferente. Desconfio 

do belo, desarmonia me faz bem, detesto o óbvio, amo a diversidade, e agora 

marginal.  

Sou marginal, escolhi ser, quero e preciso me manter marginalizada, 

para poder denunciar e anunciar os mandos e desmandos deste sistema. Eis 

que funcionou, me tornei o quarto caso de marginalização. 

 

...  Se a educação sozinha não transforma a sociedade, 

sem ela tampouco a sociedade muda. Se a nossa opção 

é progressista, se estamos a favor da vida e não da 

morte, da equidade e não da injustiça, do direito e não do 

arbítrio, da convivência com o diferente e não de sua 

negação, não temos outro caminho senão viver 

plenamente a nossa opção. Encarná-la, diminuindo, 

assim, a distância entre o que dizemos e o que 

fazemos... (FREIRE, 1997, pág. 67). 

 

O processo de marginalizar uma pessoa significa que, além de excluí-la 

devido ao seu capital cultural, seu gênero, sua raça, seus ideais etc., o sistema 

neoliberal ainda contribui em aumentar a criminalização, que é uma das 

vertentes do processo de marginalização. Quando o jovem não tem apoio da 

família e muito menos da escola, esta ajuda a levar este jovem ao fundo do 

poço. Culpa desse sistema excludente, opressor e reprodutor que é o nosso 

sistema educacional brasileiro.  

Um caso cruel... 

Em particular, gostaria de relatar sobre o dia 24/04/17. Toda segunda à 

tarde, um aluno do oitavo ano (aluno 4) é alvo de reclamações por parte dos 

professores. Este aluno tem 17 anos de idade e “vive no pátio da escola”, não 

entra em sala de aula, e quando entra é expulso ou sai toda hora. Nunca foi 

meu aluno, mas de vez em quando se infiltra na minha aula. Perdeu a mãe há 

pouco tempo para o câncer, criado por uma avó doente e problemas referentes 

a comportamento. Essas últimas informações chegaram a mim naquela 
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semana, pois eu fui uma das professoras a querer saber o histórico desse 

aluno. Ciente de tal informação, um dia fui à escola na intenção de contribuir 

com a formação desse jovem. Deixei ele jogar o primeiro tempo, quando tocou 

o sinal, o chamei no canto e pedi para que fosse para a sala, mas ele, como 

sempre faz, não foi. Percebendo que os gritos dos coordenadores de turno e 

suspensão são coisas esperadas por ele, fiz o inesperado: enquanto ele 

jogava, fui ao encontro do professor que estava aplicando em sala um trabalho 

em grupo valendo nota. Solicitei então que fosse comigo pedir para que o aluno 

entrasse em sala para realizar o trabalho e que dissesse a ele que só teria 45 

minutos, mas o aluno foi relutante. Pedi um tempinho para o professor que 

voltou para sala.  Foi quando o afetei, dizendo: 

 

- Miguel! Você lembra meu filho, bonito e teimoso! Vou te falar como falo para o 
meu filho! Primeiro o dever para depois o lazer! É chato! Sei que é!  Já fui aluna 
também! Mas é um mal necessário para conseguir a sua liberdade...  Pensa que tu és 
livre cara! Tu não é não... nos tornamos livres quando somos independentes...  O meu 
filho, às vezes, escolhe a disciplina que irá faltar pela tamanha confiança que tenho 
nele. Se você for para a sala, pedir desculpas ao professor, realizar o trabalho na boa 
e toda segunda se comprometer de entrar na sala, deixarei você ficar 30 minutos na 
minha aula às segundas-feiras...  

 
 

Aluno 4: 
 
- Sério? Toda segunda! Beleza professoraaa! 
 
 

 Essa conversa se deu caminhando para o banheiro, fiquei então na 

porta até ele sair, todo cheiroso, e então direcionamos para a sala, lá pediu 

desculpas ao professor, sentou e fez o trabalho. O problema foi convencer a 

direção de que ele precisa desses 30 minutos. Se iria se dar no início ou no 

final do turno, não sei, só sei que teria de oferecer a ele, afinal, foi o jeito que 

encontrei e que deu certo. Como esperado, com a direção não consegui nada, 

consegui com o professor dele fechar esse acordo. O aluno não saiu mais da 

sala, nem na troca de professores. 

 Uma pedra diferente. Essa pedra precisava ter sido observada por um 

olhar diferenciado para que pudéssemos admirar essa beleza ímpar. Sou 

professora, não ensino a ninguém, sempre fui contra este tipo de pensamento, 

digo que contribuo para que algo possibilite a nós nos transformarmos. 
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Precisamos valorizar esses jovens como eles são na sua peculiaridade. O 

termo, valorizar, muito utilizado por mim, mostra como avalio meus alunos, 

tento descobrir a preciosidade, o valor de cada pedra. 

Sempre considerei o ato de avaliar o aluno um ato de muita 

responsabilidade, pois entendo que antes de ser um aluno, ele é uma pessoa, 

um Ser. Com características próprias, com historicidade familiar e cultural 

próprias do seu grupo social. Entender a avaliação como instrumento de 

medição de conhecimento é cruel e desumano. Mas, infelizmente, no Brasil, 

muitos professores reproduzem essa avaliação e ainda ficam felizes quando 

um aluno tira nota baixa ou fica reprovado. Não consigo entender tamanha 

crueldade. Quantas vezes em conselhos de classe, dizem os professores para 

mim: 

- Conseguiu livrar mais um né, Mônica? 

 

 Não consigo entender, os professores postarem várias frases nas redes 

sociais como essa: 

 

- Comprei uma caixa de canetas vermelhas!  

 

 Para mim, avaliar é um termo apenas burocrático, uso porque trabalho 

dentro desse processo, desse sistema educacional. Valorizo o aluno, através 

do diálogo e das observações sobre sua corporeidade, desenvolvimento, 

maturidade, responsabilidade, solidariedade, criatividade, assiduidade, 

respeito, organização, produção e auto avaliação. Vou atribuindo notas e 

conceitos conforme o seu apreço à Educação Física, aos colegas e a toda 

comunidade escolar.  

Sempre fui uma aluna esforçada, sofria para estudar e tentar tirar boa 

nota, sempre fui fraca em português, mas foi em matemática que fiquei 

reprovada no 1º Ano do Ensino Médio. Perder um ano inteiro por causa de uma 

única disciplina e por 0,4 décimos, deixa qualquer um impotente. 

 Devido à minha historicidade e também contra este sistema, “avalio” 

meu aluno partindo do princípio que a nota começa nos 5 pontos ou no regular. 

Não existe aluno zerado! Na minha disciplina, o aluno não fica em dependência 

nem tampouco reprovado. Se o aluno aparece na escola, a mesma que o 
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excluiu, com título de opressora e repressora (e mesmo assim ele está lá) 

participando da aula, diante de todas as dificuldades que pode esse aluno 

enfrentar como família, transporte, falta de estrutura física, de material e de 

pessoal, tomo por base a nota 5 como forma de também demonstrar minha 

indignação contra esse sistema de avaliação. 

Mas não são todos que pensam assim. 

E finalmente, depois de muitos “diálogos” entre direção e grêmio, 

conseguimos editar o Primeiro Boletim do colégio (Imagem 36), com o objetivo 

de divulgar tanto a nova direção do grêmio como a data da 1ª Batalha de 

Rimas – 10/05/17. 

   

Imagem 36 - Primeiro Boletim do colégio 
 

 

Fonte: Mônica Coelho 
 
 
 
 
 

O Grêmio Estudantil Construção Coletiva montou o primeiro evento 

cultural, a Batalha de Rimas. Estas são batalhas de poesias, de rimas, no ritmo 

do hip-hop e rap, cujos temas são variados. No dia dez de maio de dois mil e 

dezessete, foi realizada a 1ª Batalha do Colégio, foi um sucesso a Batalha de 

Rimas! 

Para minha surpresa, estava o aluno 4 (imagem 37), que não entrava 

em nenhuma sala, na escola para participar da batalha. Pois bem, além de sair 
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como campeão da batalha pela qualidade de suas poesias, ele se fez visível 

para os professores, que sorrateiramente me perguntavam:  

 

Professora de Ciências: 

           - Mônica, este é aquele menino que não entra em sala?” 

 

Professor de Matemática: 

           - Mônica, é aquele menino que não quer P&%&* nenhuma? 

  

Professora Marginal:  

- Simmmm! E o nome dele é Miguel Ângelo! 

  

Fiquei muito feliz, pois além de ele se mostrar para o corpo docente, 

ainda recebi uma dedicatória, na frente do público. Isso é sinal de que estou 

navegando para o horizonte, não sozinha, com o barco cheio de gente, mesmo 

muitas das vezes contra a maré. O Prêmio foi uma camisa silkada pelos alunos 

com a frase: “O rap salvou mais moleque que qualquer projeto social ”. 

Digo isso pois não sou sua professora e não tive como ajudá-lo na hora 

em que o eliminaram do sistema por faltas e mau comportamento. Isso porque, 

depois desse evento, vim a fraturar o ombro caindo de moto, ficando afastada, 

e quando volto, o ocorrido já tinha acontecido.  Fiquei chateada, triste, perplexa 

com tudo isso. 

Depois disso, os alunos organizaram mais uma batalha em agosto, no 

turno da noite, e mesmo pedindo à direção para que Miguel Ângelo entrasse na 

escola somente para batalhar as poesias, o meu pedido não foi atendido, muito 

pelo contrário, hostilizado pela maioria do corpo docente. Eis o quinto caso de 

marginalização. 

Imagem 37 - Aluno 4 

    

Fonte: Mônica Coelho 
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Eis uma de suas rimas que o levaram ao título de campeão da Batalha: 

 

 

Caminhando pelo concreto áspero / Pois tô cansado de esperar / Sou 
prisioneiro de mim mesmo e nunca vou me libertar / Mas minha mente é liberta 
/ Eu tenho meu modo de pensar e escolher / Não tô no game pra perder cifrões 
/ Faço poesia com emoções / A cada dia aprendo lições entre razões / 
Conquistando corações nos caminhos opções / Na selva de leões mar de 
tubarões / Céu de passarinhos e gaviões / Tão rápido quanto aviões / Minha 
mãe dizia... / Filho não caia nas ilusões / A verdade é que nós seres humanos 
não somos seres bons / Somos iguais a Transformers então somos 
Decepticons / Vimos do outro lado do universo / Aí tu sabes que meu talento é 
diverso / E pra quem desmerecia confirmou no terceiro verso 

                                                                                 (Miguel Ângelo) 

 

 

Os acontecimentos surgem nas pesquisas do cotidiano e é preciso estar 

atento a tudo e a todos. Contei em outro capítulo que os alunos secundaristas 

do colégio me convidaram para participar do Congresso da UEDC.  

Chegando lá, conheci dois senhores, estavam eles sentados com suas 

pastas, cada um em torno dos 80 anos; me apresentei e nessa dinâmica 

descobri que os dois são ex-presos políticos, Sebastião Brás, que abrigou o 

militante Stuart Angel Jones95, e é atualmente o tesoureiro da ANAPAP; e seu 

Nilson Venâncio, presidente da associação (imagem 38). Conversamos e, 

durante esse período, descobri que foram da MR-8, uma organização política 

de ideologia comunista que participou da luta armada contra a Ditadura 

Brasileira, e tinha como principal objetivo a luta contra a repressão da ditadura, 

com o objetivo final de criação de uma pátria socialista.  

Fiquei honrada, encantada, agradecida, só pensando no que aqueles 

dois passaram nessa vida por uma utopia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
95           Filho da estilista Zuzu Angel. Foi um integrante da luta armada contra a ditadura militar 

no Brasil e militante do grupo guerrilheiro revolucionário de extrema esquerda MR-8, preso, 

torturado, morto e dado como desaparecido político brasileiro.   

https://pt.wikipedia.org/wiki/Luta_armada
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ditadura_militar_no_Brasil_(1964-1985)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ditadura_militar_no_Brasil_(1964-1985)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Extrema_esquerda
https://pt.wikipedia.org/wiki/MR-8
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Imagem 38 – Eu, Sebastião Brás e Nilson Venâncio 

                 

Fonte: Mônica Coelho 

 
 
 

Durante nossa conversa, os dois se mostraram bastante preocupados 

com os jovens e por isso eles estão em todos os eventos dos estudantes que 

os convidam. Longe de quererem promover uma segunda luta armada, 

reconhecem os erros que cometeram no passado, e por isso, tanto um quanto 

o outro, participam de congressos e reuniões estudantis na intenção de orientar 

da melhor forma nas várias organizações das quais os jovens participam. 

Conversamos pouco, mas já estou pensando em marcar uma outra conversa 

na sede deles, os quais já disponibilizaram uma rádio para os estudantes de 

Caxias. 

Tanto eles como eu e outras pessoas, com certeza, partilhamos da 

mesma preocupação, afinal, vivemos numa rede de saberes, vivências e 

conhecimentos. Essa conversa deixou clara a evidência de que se não 

fizermos algo para ontem, nossos jovens serão cada vez mais recrutados pelo 

tráfico, ou pelas forças armadas, principalmente pela polícia militar, a mesma 

que se mostra opressora e repressora para os menos favorecidos, os 

marginalizados do sistema.  

Infelizmente, por falta de perspectiva, para o jovem da periferia acaba 

sobrando esses dois caminhos: um que leva à violência, destruindo o ser; e o 

outro, à repressão de outro ser. O sistema é tão cruel que instintivamente estes 

jovens que defendemos hoje não hesitarão em oprimir aqueles que um dia 

tentaram defendê-los e continuarão tentando. Na lógica da sobrevivência, 

usam a lei do mais forte. 
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Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. 

(FREIRE, 1996).  

 

Dentro do contexto em que que vivemos, esse sistema neoliberal 

alimenta os mercados bélico e o narcotráfico, resultado desse sistema do qual 

vivemos. Essa linha de pensamento rondava minha cabeça, mas quando esse 

mesmo pensamento também se encontra em dois anistiados políticos do 

período da ditadura brasileira, é algo que não devemos desmerecer. É muito 

mais complexo e cruel do que imaginamos. 

É preciso agir em relação ao que se passa com esses jovens, para que 

se libertem desse sistema que os reprime, que os escraviza, que os condena a 

uma prisão interna e perpétua. 

Não seria um dos motivos de esses jovens pensarem em tirar a própria 

vida, justo por não concordarem com tal violência e absurdo? 

Partindo do princípio de que o ser é bom, entende-se que ele é induzido 

a ser mal, mesmo não querendo aceitar, e acaba por cometer as maldades por 

questões de sobrevivência, ou pior, porque deixou a essência.  

Segundo a filósofa Hannah Arendt, em seu livro Eichmann em 

Jerusalém (1963). 

O mal não é uma categoria ontológica, não é natureza, 
nem metafísica. É político e histórico: é produzido por homens e 
se manifesta apenas onde encontra espaço institucional para 
isso - em razão de uma escolha política. A trivialização 
da violência corresponde, para Arendt, ao vazio de pensamento, 
onde a banalidade do mal se instala. (SOUKUI, 1998) 
 

 
Passadas algumas semanas, acabou que foi seu Nilson Venâncio que 

me ligou para marcar uma conversa na sede da associação em Caxias. Como 

foi ótima essa conversa! Queria ter conhecido seu Nilson há mais tempo. Como 

pretendido, ficamos de nos mobilizar para tentar compreender e ajudar os 

jovens a se organizarem com sapiência e paciência dinâmica96, segundo ele.   

Com essa conversa, a experiência de seu Nilson Venâncio me faz 

acreditar que somente através da dialógica e da dialética entre os grupos que 

                                                             
96  Não ser afobado, realizar as coisas com cautela. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ontologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Natureza
https://pt.wikipedia.org/wiki/Metafísica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Político
https://pt.wikipedia.org/wiki/Histórico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Institucional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Violência
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pensamento
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se encontram nessa tensão (estudantes, professores, secretarias, sindicatos e 

políticos) na luta por uma educação que realmente liberte o ser, seremos 

capazes de transformar a sociedade. Mas para isso, precisaremos fomentar 

certos sentimentos os quais estão incorporados na humanidade, porém 

adormecidos devido aos ruídos do mundo: o afeto e a empatia.  

Um dia cheguei à ANAPAP e encontrei seu Jesuíno (atual Rádio SBR), 

Fernando da Rádio Ativa e Ana Leone, da UNEGRO. Contei a eles a história 

de Miguel. Ficaram indignados em relação à escola ter feito o que fez. Por mais 

justificativas que desse, eles disseram:  

 

- Não interessa, o aluno é respaldado pela lei! 

 

Sugeriram então que Miguel recitasse suas rimas na Câmara Municipal 

de Duque de Caxias, pois haveria um evento em novembro de 2017. 

Aproveitaram e me convidaram para participar da mesa por conta da pesquisa 

que realizo, acharam que seria uma oportunidade de dar visibilidade ao rapaz, 

tentando com isso reverter a situação dele na escola. 

Além de Miguel Ângelo, também foi seu maior fã, Jhuan. Este se sentiu 

motivado a escrever poesias depois da 1ª Batalha, tendo Miguel como a 

grande inspiração. Tornaram-se amigos. Mesmo após as tentativas de reverter 

a situação, Miguel não pode sequer frequentar a escola, pois a entrada dele 

está proibida, a pedido da direção. Mas a fama de Miguel Ângelo, essa faço 

questão de manter presente na escola. 

Chegado o grande dia de rimar na Câmara! Antes de entrarmos, fizemos 

um lanche, pois tenho filho adolescente e sei muito bem como esses jovens 

saem de manhã sem tomar café. Por mais aula que eu dê sobre a importância 

do café da manhã97, pirâmide alimentar, é difícil fazer com que sigam a rotina 

(imagem 39). Esses jovens.... 

 

 

 

                                                             
97          Depois de anos realizando o café da manhã na escola, a partir do mês de abril desde 

ano não poderá mais ser realizado, segundo a direção.  
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                                        Imagem 39 - Café da manhã na escola 

 

Fonte: Mônica Coelho 

 

 

Pois bem, lancharam cada um duas vezes. Fase de crescimento. 

Terminados de lanchar, entramos na Câmara Municipal e lá os apresentei ao 

pessoal da ANAPAP e da UNEGRO. Conversamos todos e depois sentamos, 

esperando o grande momento.  

Observei nos olhos de ambos a felicidade de estarem ali, não 

acreditavam que suas rimas poderiam lhes dar tamanha honra.  Eles 

comentaram: 

 

Jhuan: 

 - Professora, nem parece que estou em Caxias! 

 

Miguel: 

- Jhuan, repara na mesa e nas cadeiras... massa! 

 

Começa a cerimônia. Seu Nilson, Presidente da ANAPAP, pede para eu 

compor a mesa. Ele continua chamando um por um: líderes de outras 

entidades, presidentes de outras associações. Quando acaba de chamar, ele 

dá a palavra para cada um, até que chega a minha vez. Faço um breve 

comentário sobre o artigo que escrevi e que foi publicado na Revista 

Pedagogia Social, da Universidade Federal Fluminense, sob o título “Ser uma 

Professora Marginal: escolha difícil e necessária”, fruto deste trabalho que 

realizo com os jovens de um Colégio Estadual em Duque de Caxias.  
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Terminada minha fala, peço para Miguel Ângelo recitar a rima que o 

levou ao título de Campeão da Batalha no colégio (imagem 40) 

 

 

                                             Imagem 40 – aluno 4          

                                                               

 

Fonte: Rádio Ativa            

     

Logo depois, peço então para que Jhuan (aluno 5) recite sua rima 

(imagem 41) pela primeira vez na Câmara dos Vereadores de Duque de 

Caxias:    

   

Machismo neo patriarcal é resultado da falta de projeto cultural / Quem 
tá certo e, quem tá errado, só sei que pro PM é sempre o preto e 
favelado / Ninguém acredita que o ladrão também pode ser branco de 
nariz empinado / Só sei que no passado o preto foi escravizado e até 
hoje não tem metade do direito que lhe é dado / Branco fala que 
entende, mas nunca levou enquadro não podendo falar o que sente /  O 
racismo cresce e o amor diminui, o mundo só vai de mal a pior / Que 
Deus nos ajude, roupa larga e boné é sinônimo de bandidagem / Mas 
esquecem que existe bandido de terno e gravata dirigindo Audi / O 
caminho é difícil, tento não me encher com pensamentos sem raciocínio 
/ Pelos meus direitos tô lutando, e se antes de conseguir, eu morrer, irei 
morrer tentando / Desistir da luta é e sempre foi um defeito / Mas quem 
pode julgar no pais do preconceito / Letra potente que bate de frente / 
Ser magro é só um padrão /Sou pesado sim / Mas só que é peso da 
informação.                                                                            
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Imagem 41 - Aluno 5 

 

Fonte: Rádio Ativa 

 

 

Foi maravilhoso! Eles educadamente deram bom dia a todos e recitaram 

suas rimas. Jhuan não poderia estrear sua rima em lugar melhor. E para Miguel 

recitar de novo a mesma rima que deu a ele o título de Campeão da 1ª Batalha 

do Colégio, na Câmara, foi o máximo (imagem 42). Pena que o mesmo colégio 

que o premiou em maio agora o proíbe de entrar. Por mais que eu procure 

argumentar com a direção, esta retorna com negações e gritos. Fico perplexa 

com tamanho despreparo e abuso. 

Um aluno que nunca ameaçou ninguém, um aluno que simplesmente 

descobriu cedo que é poeta e que quer viver das suas rimas, quer ser um MC. 

Descobriu que não quer se submeter aos desmandos desse sistema perverso. 

Ele está sem estudar. Portanto, respondo, diante de todos os fatos que 

presencio no cotidiano da escola, àquela pergunta do início desse texto: o que 

a escola produz quando é excludente e improdutiva? 
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Produz a marginalização da sociedade! 

          Produz o adoecimento da sociedade! 

 

Como disse, este jovem encontra-se proibido de entrar e recitar suas 

rimas dentro da escola na qual estudou, não entra nem como convidado. Sobre 

isso, tenho um relato: cheguei a convidar Miguel a participar da 3ª Batalha de 

Rimas no dia 21/11/17. Mas, como disse, a direção não liberou sua entrada, 

deixando-o muito triste. 

Somos cercados por dicotomias. O sentimento, no caso a tristeza, pode 

esta levar o Ser a dois caminhos: o caminho da depressão... da morte ou o 

caminho da animação... da vida.  

Após algum acontecimento em que me sinto triste, penso sobre e reajo, 

reajo com força procurando seguir sempre o caminho que anima, que eleva 

minha existência. Portanto, reajo, resistindo e insistindo em viver, na tentativa 

de ultrapassar as barreiras que existem na vida, as mesmas que tentam me 

destruir, mas que na verdade ajudam a me estruturar, me revelando o que não 

quero ser. 

Tento através dessas minhas reações e ações transmitir aqueles este 

pensamento, mesmo que não me entendam no momento, mas num outro 

oportuno, acho que entenderão, refletindo sobre suas escolhas de ser. Como 

diria meu pai com suas frases antológicas: 

 

“Se a vida de der um limão faça uma limonada!” 

 

A Professora Marginal triste com tamanha crueldade que a escola está 

fazendo com Miguel Ângelo, fez dessa tristeza uma poesia. Reação e ação. A 

professora marginal lembrou de sua infância querida e ao mesmo tempo 

maldita, quando não estava trabalhando ou estudando, escrevia poesias sobre 

a natureza, o amor e a vida. Compôs então após anos, sua primeira rima, 

homenageando àquele que a fez retornar a escrever e a recitar poesias. 

Após a Professora Marginal recitar a poesia em sua homenagem, dentro 

da escola, Miguel tomou ciência do acontecido, encorajando-o então a seguir 

em frente, com suas rimas, deixou a tristeza de lado, entendeu que não está 

nessa estrada sozinho, mas para seguir nela será preciso coragem. 
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Essa poesia dedico... 
Àquele que nunca foi meu aluno... 
Mas que poderia ter sido... 
Culpa desse sistema falido... 
Falido pelo tempo, concepções e valores... 
E por isso não recito, grito! 
A esse que nunca foi meu aluno... 
Que podes contar comigo! 
 
 
                                                      Grito de Indignação 
 

                                                                       (Professora Marginal) 

 

 

Imagem 42 – Professora com seus alunos 

 

Fonte: Rádio Ativa 



 
 

115 
 

4. NA LINHA DE TENSÃO POR OUTRA EDUCAÇÃO 

 

4.1 Nos bastidores do Grêmio Estudantil Construção Coletiva 

 

No capítulo intitulado “Quando a escola excludente e improdutiva ajuda a 

marginalizar a sociedade”, cito o caso de uma aluna militante secundarista. No 

texto cito sua militância juvenil nas ocupações das escolas em Caxias, sobre o 

Grêmio Construção Coletiva do qual foi presidente e de sua contribuição à 

implantação das batalhas de rimas na escola.  

As pesquisas dos cotidianos são assim, às vezes devemos chegar ao 

final de um processo para então enxergar o meio. Não que não tenha 

observado, mas poderia ter agido de outra forma. 

Tentarei relatar mais detalhadamente sobre tudo que aconteceu até o 

dia 13/12/17. 

Conheço Caroline Januário (Carol) há dois anos. Em 2016, foi minha 

aluna da turma 2004, e assisti de perto sua luta a favor da educação e do povo. 

Empatia foi imediata. Conversávamos bastante sobre tudo e lembro de como 

ela lutou para que as escolas do Estado do Rio de Janeiro tivessem eleições 

diretas para diretores. Então ela e outros alunos sugeriram que me 

candidatasse para a direção, já que a atual, na época, entrou como indicação 

no lugar do outro que foi afastado. 

Como já estava em processo de seleção no mestrado motivada por 

várias questões, uma delas foi por essa aluna. Não podia me comprometer 

como diretora, professora, mestranda, morando em Jacarepaguá, trabalhando 

em duas redes, com dois filhos pequenos, marido, hospedaria e a ACAERJ 

com processo de federar. Pedi então que esperassem passar as seleções do 

mestrado e se caso não fosse aprovada em nenhuma, eu me candidataria.  

Neste mesmo ano em outubro de 2016, a aluna comenta que iria reativar 

o grêmio. Pediu meu apoio e o de outros professores, então, os alunos 

montaram a chapa. A direção fomentou a necessidade de criação de outra 

chapa, de preferência uma que fosse representar os interesses da direção, e 

assim foi feito. Especulações na tentativa de liquidar com a chapa Construção 

Coletiva foram feitas, mas a Carol é uma líder nata, é uma oradora de primeira, 
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ela sabe do que os alunos precisam e com isso a sua chapa venceu com 

maestria. 

Primeiro passo foi dado pelos alunos, grêmio empossado, partiram então 

para as ações. Eles não queriam perder tempo. Esses adolescentes 

estampavam nos rostos suas euforias de quererem fazer algo transformador, 

mas precisavam de apoio da direção e este, o grêmio não tinha. 

O segundo passo para eles seria eleger uma direção pelo voto, mas 

esse infelizmente não pôde ser concretizado. Eu tinha conseguido passar no 

mestrado. A eleição foi chapa única. 

O terceiro passo, também dado por eles, foi a implantação da Batalha de 

Rimas, que como já disse em outro capítulo, foi um pedido de ajuda do grêmio 

à Professora Marginal, para tentar trazer este movimento cultural de força 

popular para dentro da escola, com o qual a direção não estava colaborando.  

Passada as fases de conhecer o que era “Batalha”, fui então mediar com 

a direção sobre essa demanda dos alunos, já que não era um pedido só do 

grêmio e sim de vários alunos, principalmente dos invisibilizados, dos 

excluídos, que são os skatistas, os grafiteiros, os repetentes, os rappers, “os 

que não querem nada”, os marginalizados do sistema. 

Depois de muita conversa, conseguimos realizar esta ação no dia 

10/05/2017, que culminou na descoberta do Miguel Ângelo, o rapaz que 

também não era meu aluno, faltoso, com problemas familiares e 

comportamentais, apareceu no dia e se tornou o campeão da Batalha de 

Rimas. 

Não entendo muito sobre a política nas escolas nem sobre poder, mas 

percebi que depois dessas ações, o grêmio com a presidente Carol e a 

professora Mônica estavam se tornando uma ameaça ao poder ali instalado. 

Essa minha percepção se concretizou justo num momento cruel na vida 

escolar de Carol. Quando ela presenciou uma cena homofóbica no dia 01/06 

/2017 dentro de sua sala de aula entre uma professora e seu colega de turma. 

Como toda pessoa indignada com tal situação ela o defendeu e foram todos 

parar na direção. 

Não estava presente neste dia. Fiquei ciente através de ações que a 

Carol tomou nas redes sociais, dos seus relatos e de uma professora parceira 

que estava presente e que tentou defendê-la.   
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A situação foi a seguinte: todos foram parar na secretaria. O rapaz que 

foi a vítima, acredito por já ter naturalizado a condição de estar sendo sempre 

apontado pela sua escolha nesta sociedade patriarcal, racista e 

preconceituosa, disse que a professora errou, mas que deixaria para lá se 

pedisse desculpas, e ela pediu. Carol não aceitou, e argumentou dentro dos 

seus preceitos.  

Insatisfeita a aluna postou na rede social: 

 

 “#MinhaProfessoraHomofóbica disse para a turma conversar com o 

aluno pra vê se ele muda o seu jeito” (imagem 43) 

 

 

Imagem 43 – Denúncia de homofobia na sala de aula 

 

Fonte: Perfil de Caroline Januário no Facebook  
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Foi uma maneira que ela encontrou de denunciar, de repudiar o caso 

que ocorreu na sua escola, e que a direção, segundo outros, abafou. Carol não 

citou nomes, mas foi o suficiente para que a direção fizesse da vida dela, 

segundo ela, um verdadeiro inferno, um terror psicológico, chegando ao ponto 

de “convencerem” a presidente do grêmio a renunciar ao cargo. 

Não presenciei o fato, mas copiei seu post, se porventura precisasse 

dele um dia. Como agora estou fazendo. Neste post pedi que ela conversasse 

comigo no privado, foi o bastante para a coordenação me ligar às 1:15 de 

quarta para quinta.  

Sobre isso, preciso comentar a atitude da coordenação. Quando estou 

na escola, muitas ações destrutivas que antes via com frequência na escola, 

não presencio mais. Na verdade, ficam enclausuradas na sala da direção até o 

término do meu turno.  

Mas desde então percebo Carol triste e decepcionada com tudo e com 

todos. Ela simplesmente sai de cena... Carol deixa de ser a Caroline Januário 

para ser mais uma aluna de um colégio estadual da Baixada Fluminense. 

Carol perdeu o ânimo de frequentar a escola, só pensava na luta, não 

via mais motivos de participar das aulas de uma escola que a exclui, que a 

deixa doente, que não a compreende, que a oprime, que a marginaliza. 

Entrou num profundo quadro de depressão, precisou de ajuda 

profissional. A psicóloga Bruna entrou na sua vida. Por indicação de outros 

alunos que também se encontravam na mesma situação, esta acabou sendo 

minha parceira à distância, sobre Carol e outros alunos.  

A ansiedade aumentava em Carol também devido ao ENEM98 , e após 

realizar o exame, ela posta na rede esse texto em reposta a um comentário do 

Ministro da Educação99: 

 

“O ENEM é um exame que exclui a juventude pobre das universidades. O 
nervosismo que senti ao olhar a prova não foi pela prova em si, foi pelo 
nervoso de não ter visto mais da metade no ensino médio, saber que ao longo 
do meu terceiro ano não tive aula de matemática e que durante todo o meu 

                                                             
98  Exame Nacional do Ensino Médio, para o qual o aluno faz prova para adentrar numa 

universidade pública ou receber bolsas em faculdades particulares. 

99 José Mendonça Filho. 
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ensino médio meus professores ficaram meses sem receber ou recebendo 
atrasado.  
Desde o primeiro ano quando organizei o grêmio estudantil da minha escola 
enfrentei direção, SEEDUC e uma c@#$%*&#@ de coisas para poder ter uma 
escola no mínimo mais diversificada e com um pouco mais de qualidade. Fui 
criticada por muitos, e até hoje eu sou, principalmente dentro da minha própria 
escola que hoje ao intensificar o tratamento do meu transtorno de ansiedade 
consigo enxergar que foi e é um dos principais elementos para tal transtorno.  
Enfim cheguei ao terceiro e 2017 foi o pior ano, a conjuntura se acirrou, a 
saúde mental não suportou bem e no final do terceiro ano eu tô no dilema de 
ter que mostrar para a escola que o que eu tenho não é brincadeira ou 
palhaçada. O que mais ouvi era que eu precisava ter forças para ser alguém, 
como se eu não fosse e que Deus iria me ajudar. 
O sistema educacional f%$#@ meu psicológico, e a minha saída foi lutar por 
um novo sistema educacional, um que não gere problemas psicológicos. Um 
sistema em que o nosso conhecimento não seja avaliado por uma prova de 
180 questões, cuja metade não aprendi no ensino médio.  
Sr. Ministro, você serve a burguesia, você não serve os filhos da classe 
trabalhadora. Eu não preciso de foco, eu preciso de uma educação pública, 
gratuita e de qualidade. Coisa que você não está a fim de oferecer, pois você 
me quer longe da universidade”. 
 

                                                               (Fonte: Facebook de Caroline Januário) 
 
 

Diante do quadro de Caroline, a psicóloga me solicitou uma avaliação 

sobre a aluna, já que a direção demorava a fazer. A cópia desta avaliação se 

encontra no capítulo que fala sobre a escola excludente (imagem 33). 

Mediante esta avaliação, a psicóloga solicitou que a direção anexasse 

este documento junto com o do outro professor na ficha escolar de Carol, para 

que na hora do conselho de classe, a aluna tivesse, além do respaldo 

psicológico, o escolar, justificando que mesmo com as faltas, a aluna 

corresponde à altura do desempenho esperado pelo sistema educacional.  

A direção nada declarava, alegando motivos burocráticos, só fazia piorar 

ainda mais a ansiedade, e com isso aumentando a depressão da aluna. Esta 

então procurou alguns professores, para que tivessem um olhar diferenciado 

no conselho, mas nada surtia efeito.  

Então Carol me procurou, e claro, disse que a defenderia no conselho, 

mesmo não tendo o mesmo peso de uma professora da turma, mas que iria por 

várias questões em pauta, se caso sua reprovação viesse a ser mencionada, 

uma delas seria, a própria avaliação psicológica. 

No dia 08/12/2017, numa sexta chuvosa e com muito trânsito, foi 

combinado de eu levar o seu Nilson Venâncio e seu Sebastião Brás da 
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ANAPAP, para uma roda de conversa na UFF. Já comentei como eles 

entraram na minha pesquisa em outro capítulo, e tudo graças aos jovens, 

principalmente a Carol.  

 Neste dia saí de Jacarepaguá para Caxias. Depois com eles, fomos 

para Niterói e voltamos para Caxias, mas acabei ficando em Vigário na casa de 

minha mãe, pois chovia muito, já eram oito horas da noite e estava muito 

cansada.  

Enviei algumas fotos do evento para a Carol via WhatsApp, e logo em 

seguida recebo uma mensagem me convidando para a formatura como 

professora homenageada da turma 3004, mesmo se ela fosse ficar reprovada, 

a turma queria me homenagear. Fiquei muito feliz por ter sido convidada, disse 

que ela não ficaria reprovada, que ela acreditasse. Carol é uma aluna a qual 

estimo muito, a mesma aluna que junto com os skatistas, me inspiraram ao 

meu retorno à vida acadêmica, ao mestrado, para então tentar encontrar as 

respostas às minhas angústias e de também tentar entender e atender as 

demandas destes jovens incompreendidos por esse sistema cruel.  

Senti-me honrada pois não sou professora deles, mas a maioria deles 

foram meus alunos em outros anos. Tenho a consciência de que muitos jovens 

desenvolveram algum tipo de psicopatia, devido à uma série de questões 

familiares, sexuais, sociais, educacionais, vícios, por exemplo. Senti a 

obrigação de tentar compreender as causas e então ajudar dentro das minhas 

possibilidades e por isso não perdi o contato com eles. 

No dia 11/12/2017, chego na escola com a notícia de que Carol tinha 

tentado o suicídio no fim de semana, tomando uma caixa de Rivotril. Ao 

contrário do que possam imaginar, não fiquei perplexa, muito pelo contrário, 

pois havia indícios de que algo assim iria acontecer.  

Convivendo com esta aluna, e que fique bem explicado, este ano ela 

não foi minha aluna, mesmo assim percebi os sinais. Pena que só eu percebia 

isso, cheguei a comentar com a coordenação, mas não me deu ouvidos! 

Os sinais eram claros. Quando percebi o primeiro sinal, foi sobre o post 

da aluna comentado no capítulo 4. Conversei com a coordenadora, que fez 

cara de pouco caso, achando que Carol queria mais era aparecer. Neste 

capítulo contém a cópia do post que ela escreveu no dia 13/04/2017 sobre 
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suicídio, justo na mesma semana em que tomei ciência na escola sobre mais 

dois casos.  

Comentei com outros colegas de trabalho sobre os outros casos, dos 

quais fiquei ciente, mas é como se fosse um assunto proibido de falar. Muitas 

vezes me senti silenciada. Não se deve falar sobre suicídio, automutilação, 

depressão nem homossexualidade na escola. Isso me angustiava, e claro, aos 

alunos também. 

Ciente do ocorrido com a Carol, fui à direção saber de mais informações, 

pois tanto o Facebook quanto o WhatsApp de Carol estavam desativados. A 

direção não sabia dizer muita coisa, só comentou que no sábado ela tomou 

uma caixa de Rivotril, mas segundo informações, foi por causa da família. 

Disse que foi a avó que percebeu. Achou estranho o fato de a Carol não 

responder ao seu chamado, então, arrombaram o quarto, quando viram ela 

caída no chão. 

Olhei para elas e disse:  

 

- Culpa dessa sociedade hipócrita! 

 

Dia 11/12/17, na segunda à tarde, enviei uma mensagem via WhatsApp 

para que se ela não fosse à escola, eu iria à casa dela para conversarmos. 

Mas ela preferiu marcar comigo na escola terça pela manhã.  

No dia 12 estava eu lá esperando Carol para uma conversa franca. Pois 

bem, ela chegou e ficamos numa sala conversando sobre o que aconteceu, e 

ela simplesmente confirmou tudo aquilo que eu já desconfiava. A escola estava 

fazendo mal a ela. 

Comentou que a psicóloga entrou em contato com a escola, 

perguntando se tinham percebido algo, algum sinal que pudesse apontar essa 

tentativa de suicídio. Mas, como sempre, a escola respondeu que nunca 

percebera nada. 

Fiquei perplexa, pois mostrei na mesma hora o post que ela havia escrito 

em abril deste ano, e comentei sobre outros que ela escreveu e disse que levei 

seu caso para a direção na época. Pedi que comentasse sobre isso com a 

psicóloga. 
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E fica minha reflexão: será que só eu percebi o caso dela e de outros? 

Claro que não! Mas por que são indiferentes100 quanto a isso? 

Na conversa que tivemos, ela disse:  

- Não consigo sair da cama e ir para uma escola onde professores são 
indiferentes, onde a escola é excludente, o que vale são os 20 pontos ou 75% de 
frequência, essa angústia, a incerteza da formatura... já tá até paga a professora, mas 
sem previsão de aprovação, pois os outros professores dizem que falta reprova. 

 
 
Começou a chorar...  

Naquela hora, mostrei minha empatia, minha alteridade, disse que ela 

não iria ficar reprovada e acabei contando um pouquinho da minha história. 

 

- Carol, iniciei no álcool com 14 anos de idade, passei por dois comas 
alcóolicos. Com depressão, parei na psiquiatria justo por ser assim, igual a você... uma 
eterna inconformada!!! Pessoas como nós sofrem por não aceitar as injustiças do 
mundo!!! Não será desistindo da vida que iremos mudar, ao contrário, demorei um 
pouco para descobrir, e por isso estou aqui para te dizer, querendo ou não, somos nós 
os responsáveis em mudar o que aí está. Não será desistindo. Essa é a nossa função, 
é o sentido da vida, é a nossa essência e não podemos negá-la. Pessoas como nós 
precisamos canalizar essa energia, essa inconformidade, de outra forma. No meu 
caso, canalizo há 15 anos nas corridas de aventura. Desde que comecei a agir e 
pensar dessa maneira, me sinto em paz comigo mesma. 

 

Parece que ela ficou mais tranquila. Ela nunca deve ter imaginado que 

eu também já tive minhas crises, e continuei dizendo: 

 

 - Carol, continuo tendo minhas crises, mas agora estou ciente do que devo 
fazer para acabar, ou pelo menos, para amenizá-las. Cada vez que não conseguimos 
encontrar respostas, devemos procurar onde elas possam estar. Na minha última 
crise, em agosto de 2016, encontrei as respostas, ou pelo menos o caminho a elas, no 
mestrado. Pessoas como nós, piram nessa sociedade normalizada e normatizada. Só 
através do conhecimento você encontrará as suas respostas. Demorei para descobrir 
e por isso preciso divulgar para os quatro ventos! 

 

Conversamos bastante e rimos. Ela disse num espanto: 

 

- Já sei!!!! Vou voltar para o Muay Thai!!!! 

 

Professora Marginal: 

 

- É bom dar P%$&*#@ no saco de vez enquanto! kkkk 

                                                             
100  Falta de interesse, de cuidado, de atenção com o outro. 
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E se já tínhamos algo que nos unia, esse laço acabou ficando mais 

apertado. Depois dessa conversa, a levei para ALERJ, pois ela, com o pessoal 

da AERJ, tinha uma audiência marcada sobre o Passe Livre (imagem 44). 

 

Imagem 44 – Carol, diretora da FENET, e Ruan - presidente da AERJ, na ALERJ 
     

 

Fonte: Página da AERJ no Facebook                                 
 

 

Chegou o dia 13, a data do COC101. Como prometido, fui para defender 

os alunos, pois não tinha só o caso da Carol. Fiquei ciente de outros, sobre os 

quais ela me falou na conversa que tivemos. 

O conselho começou. Fechados os COCs das turmas 3001, 3002 e 

3003, das quais alguns alunos conseguiram ser aprovados. Junto com outros 

professores, levantamos questões importantes, as quais o conselho acabou 

aprovando. Mas estas turmas são consideradas “boas”, então não foi difícil 

reverter algumas reprovações. Cinco no total. 

A próxima foi a 3004, da qual não sou professora, mas muitos ali já 

foram meus alunos e, portanto, me senti no direito de ficar no COC.  

Quando chegou na avaliação da aluna Caroline Januário, a direção, que 

até então estava muda (pois quem estava realizando o COC era a 

coordenadora), com os olhos fixos na minha pessoa disse: 

 

 - Não temos muito que comentar... a Carol está aprovadíssima!  
                                                             
101  Conselho de Classe 
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Calada estava... calada fiquei com todos os outros professores... tenso... 

Horas depois fiquei ciente, através de uma professora parceira, que a 

psicóloga entrou em contato novamente e que houve uma reunião 

extraordinária entre os professores da turma e direção, antes da minha 

chegada à escola, sobre a aluna Carol. Agora deduzo que tal acontecimento 

gerou o resultado desta reunião. 

Voltando ao momento COC, calada continuava... 

Até chegarem na avaliação do aluno homossexual amigo da Carol, o 

mesmo que foi defendido por ela perante uma atitude homofóbica de uma 

professora que estava presente no COC. Fiz questão de sentar na frente dela.  

O rapaz com 19 anos, repetente de outras séries, com nota para passar, 

mas faltoso com um percentual de 32% de faltas. Estava confirmada a sua 

reprovação.  Foi quando entrei em cena para sua defesa. Eu disse:  

 

 - Se ele faltava para participar das manifestações com a Carol, porque ela foi 

absolvida das faltas e aprovada e ele não? 

 

O clima ficou tenso, mas não tinham argumentos para me 

contradizerem, depois de algumas piadinhas de mau gosto, do tipo:  

 

 - Deixa o rapaz ser feliz sendo cabeleireiro na 25, genteee!!! Assim a gente 

ganha um desconto, amigaaaa!!! kkk. 

 - Melhor deixar passar se não vão chamar a gente de homofóbicas kkk 

 

Foi revoltante escutar, mas consegui “livrar” este aluno. Entretanto, nem 

todos tiveram fins felizes. Vejamos o caso de outros dois alunos: Jhonatan e 

Khristia. 

O primeiro, também aluno da turma 3004, repetente do terceiro ano, foi 

meu aluno nos anos anteriores e participou como noivo da Festa Junina LGBT. 

Participativo e inteligente, mas foi mais uma vez reprovado pelo COC, está com 

19 anos. Um absurdo! Reprovado de novo? Mesmo apontando que ano 

passado este aluno tinha esperança de ir para a Região dos Lagos se tornar 

corretor na imobiliária do seu avô. Com a reprovação, foi tudo por água abaixo.  
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Alegaram que ele não quer nada com algumas disciplinas, mudou o 

comportamento. Mesmo diante dessas “explicações” ainda tentei argumentar. 

Apelei para a idade, para sua educação, falei da perspectiva de ser corretor, 

mas nada adiantou. O sistema o julgou e o reprovou. 

O outro aluno se encontrava na turma 902. Muito educado, mas com 

dificuldade fonética percebível, foi retido em 03 disciplinas. A professora de 

inglês não quis liberá-lo para uma aprovação com dependência. Disse: 

 

- Ele é muito fraquinho! 

 

Não pude deixar de fazer uma reflexão sobre a condição do aluno e 

disse: 

- Como disléxica e com grande dificuldade em aprender outras línguas, tanto 
que não aprendi nenhuma, entendo que ele possua uma dificuldade com a Língua 
Estrangeira e que você (nome da professora) deveria relevar, até porque você vai 
entrar de licença maternidade daqui a dois meses, portanto não estaria com o aluno 
de novo para assistir a uma possível progressão na sua disciplina para o ano seguinte. 
Olha o espírito natalino! kkk 

 
 
 Mesmo a professora de Português, inclusive professora de Espanhol do 

meu filho em outra escola, concordou e fechou comigo nas observações e 

argumentos. Mas de nada adiantou. Reprovado. 

Acabado o “julgamento em tribunal102”, e acabada, literalmente, voltei 

para a casa, pensativa, indignada. Nessas horas utilizo as redes sociais para 

levantar questões polêmicas, como a reprovação escolar (imagem 45), 

acreditando que da forma que é feita, exclui o aluno, aumentando ainda mais a 

desigualdade social. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
102  Termo que a autora utiliza para referenciar o COC. 
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Imagem 45 

 

Fonte: Professores pcrj/sme, no Facebook 

 

 

Como esperado, fui severamente julgada na rede social (imagem 46) por 

um grupo de professores do município do Rio de Janeiro. Total de 28 

comentários e 75 curtidas. Expus aqui alguns dos mais comportados: 

 

Imagem 46 

 

Fonte: Página dos professores pcrj/sme no facebook 
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Tentei me defender...(imagem 47) 

 

Imagem 47 

 

Fonte: Página dos professores pcrj/sme no facebook 

 

 

Até que a Professora Andrea Serpa, da UFF, a qual somente tive o 

prazer de conhecer em dezembro de 2018, fez um comentário (imagem 48) 

sobre o post, indo ao encontro de um pensamento mais crítico sobre o assunto.  

 

Imagem 48 

 

Fonte: Página dos professores pcrj/sme, no Facebook 
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Até que um respondeu ao seu comentário... (imagem 49) 

 

Imagem 49 

 

Fonte: Página dos professores pcrj/sme, no Facebook 

 

 

A RESPOSTA: (imagem 50) 

 

Imagem 50 

 

Fonte: Página dos professores pcrj/sme, no Facebook 
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Fico feliz de saber que estou caminhando, mesmo que a passos lentos, 

ao encontro do pensamento de uma professora de nível acadêmico muito 

respeitada em seu meio. Com esse comentário, praticamente foi encerrado o 

massacre à professora Mônica Coelho.  

Conforme abaixo (gráfico 1), estão as duas colunas representando o 

quantitativo de comentários e de curtidas. Uma coluna mostra os que são a 

favor do modelo de avaliação com reprovação do jeito que é realizada nas 

escolas em nosso cotidiano, e a outra, mostra os que são contra esse modelo.  

 

Gráfico 1 

 

 

 

 

  

 

                                  

 

                                 

 

                              

 

                               Dados: Perfil  de  Mônica Coelho no Facebook 

 

 

Nessas horas em que estou sendo massacrada por professores, ou seja, 

por iguais, sem o mínimo de compaixão, não posso parar de pensar: será que 

estão estes seres na profissão certa? Por que mesmo quando eu estava 

assumindo uma postura de professora reprodutora, eu sempre tive uma coisa 

que hoje poucos vejo ter pelo aluno, empatia. 

Chegada a hora! Abaixo, professora parceira103 Denise, Carol e eu 

(imagem 51) na sua formatura, para a qual ambas fomos convidadas, e 

                                                             
103  Professora simpatizante do paradigma emergente. 



 
 

130 
 

homenageadas pela turma, a mesma para qual não ministramos uma aula 

sequer durante o ano de 2017. 

 

Imagem 51 - Formatura de Caroline Januário 

 

Fonte: Bruna 

 

 

         Como ótima militante e oradora, a Caroline não perdeu a oportunidade de 

denunciar o sistema educacional e leu seu discurso polêmico, mas necessário. 

 

“É preciso falar do Ensino Médio e o quanto ele nos adoece. É preciso falar que 
eu entrei num quadro de depressão e o ensino médio influenciou diretamente 
nisso. É preciso falar. Acabou, porém não posso parar de denunciar a 
educação que nos trata como máquinas e não como pessoas diferentes umas 
das outras, que agem e pensam diferente.  
É preciso falar disso tudo! Mas também é preciso falar que, por mais que a vida 
seja difícil, nós encontramos no meio dessa jornada pessoas que nos amam e 
que estarão com a gente em todos os momentos. Isso mesmo, em todos eles. 
Eu sempre vou falar que 2017 foi o ano em que eu mais amadureci, foi o ano 
em que por várias vezes eu pensei em desistir, mas eu tinha lá pessoas que 
me amam e que de formas diferentes estavam ali para me ajudar, me levantar 
e falar: Resiste, Caroline! Você não é a sua depressão! 
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O meu trio ternura da escola, que me ligava ou mandava mensagem de manhã 
perguntando onde eu estava, porque sabia que muitas vezes eu não tinha 
forças para levantar da cama e ir até a escola. E obrigada, Gabriella, por tudo, 
por todos os momentos com você e com sua família que hoje eu já posso 
chamar de minha também. Te amo.  
Alguns professores faziam o mesmo, e por isso eu só tenho a agradecer. 
Denise e minha Professora Marginal Mônica, vocês são duas grandes amigas 
que a vida me deu e eu levarei para sempre. E nessa dura caminhada contra a 
depressão eu não poderia deixar de falar da minha avó, que fez e vai continuar 
fazendo de tudo por mim. Eu te amo minha incrível supermulher. 
 Minha psicóloga, Bruna, que também em pouco tempo se tornou uma amiga, a 
quem confio os meus piores e melhores momentos, e sei que quando e para o 
que precisar ela estará lá. Você é incrível! E por fim, a todos e todas as 
camaradas do Partido Comunista Revolucionário, vocês me dão forças para 
continuar, para seguir em frente e resistir a esse sistema que nos adoece e nos 
mata.  
Com vocês eu não termino em mim mesma! 
Eu amo todos e a luta não acabou!” 
 
                                                                              (Caroline Januário) 
 

 

Como podem ver, esse sistema educacional reprodutor é cruel e a nossa 

sociedade está servindo de cúmplice desse genocídio cultural juvenil. 

 A sociedade não está conseguindo refletir sobre o que está 

acontecendo devido ao mecanicismo desse sistema que impera no mundo.  

Os nossos jovens estão sofrendo os vários tipos de tortura, a 

psicológica, a física, a intelectual, estão sofrendo as dores que nós estamos 

produzindo. Precisamos refletir e agir sério sobre o que está acontecendo, 

antes que seja tarde demais! 

A professora marginal não podia perder a oportunidade de oferecer aos 

formandos uma poesia, uma homenagem, que ao mesmo tempo serviria de 

reflexão aos presentes que ali estavam, amigos, professores e familiares. 

 

Aos ex-secundaristas                      
O meu agradecimento 
Pois sempre aprendo mais do que 
ensino  
 
Dividimos durante estes anos 
Alegrias, angústias e tristezas... 
Para vocês fiz então essa poesia 
Homenageando e lembrando que... 
 
Vocês hoje encerraram uma etapa 
A etapa do ensino médio 

Não sou hipócrita em dizer!!! 
Serão muitas as batalhas 
Mas importantes para o crescimento 
pessoal  
Ao sentido da vida... ao 
autoconhecimento... 
 
Vivam como se nunca tivessem saído do 
ensino médio 
Emanando alegria, amor, perspicácia e 
coragem 
São estes alguns dos segredos para 
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Finalizando a educação básica 
 
Parte obrigatória do Estado 
Cujo objetivo desta é  
Assegurar a todos os brasileiros 
A formação comum e indispensável  
 
Para o exercício da cidadania  
À progressão ao trabalho  
E aos estudos posteriores... 
 
Portanto #ficaadica 
Não se acomodem!!! 
Ainda não acabou!!!  
Vocês são jovens!!! 
 
Suas famílias e o nosso país precisam 
de vocês 
Façam da energia que todo jovem 
possui  
A força para enfrentar as batalhas 
diárias dessa longa jornada 
 

continuar 
 
Insistindo, persistindo e nunca 
desistindo... 
De um país  
Onde terminar a educação básica 
Ainda é mercadoria de luxo... 
 
Envelheçam sem perder aquilo que todo 
jovem tem na sua essência  
O amor, a esperança e o senso de justiça  
Valores hoje difíceis de encontrar em 
nossa sociedade 
 
E com alteridade 
Ajudar os oprimidos a se livrarem desse 
sistema cruel e desumano... 
 
Até que um dia TODOS adquiram o 
DIREITO 
Que hoje vocês conquistaram... 
 

 

 

Passados alguns dias da formatura, Caroline Januário postou na rede 

social outro texto: 

 

“01 de Janeiro de 2017, Caroline, 16 anos... Ela jamais imaginaria que estaria 
entrando no ano mais difícil de toda a sua vida até então. 
Nos primeiros meses, tive as primeiras crises de ansiedades, tão fortes, eu não 
sabia o porquê e principalmente como passar. Logo depois, vieram as crises 
depressivas, essas foram tão difíceis que eu duvidei e duvido até hoje se 
continuarei conseguindo enfrentar.  
2017 chegou e já causou. A escola foi um inferno. Eu acordava chorando, 
quando conseguia levantar e ir para escola, era chorando também, e na escola 
por várias vezes também chorei. Chegava em casa e tomava remédio para 
dormir porque eu não tinha motivos para ficar acordada. A Caroline que não 
tinha medo de nada, passou a ter medo dela. Pensei em me matar, tentei me 
matar, mas eu tô aqui. A escola tem culpa, foi uma das principais culpadas e eu 
sinto ódio por isso, ódio de um sistema educacional que nos adoece e nos 
mata e por favor, não venham me falar que na faculdade é pior, porque nós 
entramos no ensino médio com 14/15/16 anos. É colocado sobre nós um peso 
que nós não conseguimos carregar, um peso com o qual eu não soube lidar, 
um peso que me adoeceu, e quando eu pude identificar esse peso, eu fui 
massacrada dentro da minha própria escola por várias pessoas. O sistema me 
adoeceu, mas eu tô de pé. 
O ano foi difícil, eu chorei mais do que sorri. Mas todo dia foi uma luta, seja pra 
levantar da cama ou no cotidiano do movimento estudantil. Eu agradeço 2017 
por me ensinar que a Caroline de 16 anos de Janeiro é uma mulher muito forte, 
e que hoje, aos 17, ela precisa entender isso cada vez mais. Agradeço às 
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pessoas que fizeram parte da minha vida e às que conseguiram permanecer. 
Eu aprendi com cada um coisas diferentes que me tornaram hoje quem eu sou. 
A depressão ainda me assusta, mas hoje eu já consigo mobilizar os meus 
sentimentos bons, pegar um megafone e gritar que eu sou mais forte que ela, 
pois não estou só. 
Com o sorriso de nossas crianças e a força do nosso povo, venha 2018. E que 
nesse ano muitas lutas sejam travadas, que mais greves gerais sejam 
construídas. Que possamos ganhar mais jovens e trabalhadores para a luta 
cotidiana contra o sistema capitalista que mata e adoece centenas de pessoas. 
O grande ano da legalização da ferramenta do povo. Que venha 2018 e a 
legalizada da Unidade Popular.  
Seguiremos firmes e venceremos! ” 
 
                                                      (Fonte: Facebook de Caroline Januário) 
 

 

Mesmo contrariando muitos, acredito estar fazendo o correto. Pelo 

menos, tento. Pois bem, a Caroline Januário, essa que a escola marginalizava, 

fazia adoecer e queria reprovar. Sabe qual seu destino hoje?   

 

Dentro da universidade pública!! 

Aprovada em História na Rural e na UFF!! (imagem 52) 

 

 

Imagem 52 – Comemoração da aprovação de Caroline, na Rural e na UFF, em História 

 

Fonte: Timeline no Facebook de Caroline Januário 
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4.2 A ameaça à vida profissional da professora 

 

A história está sendo contada de uma forma outra, uma forma que dê 

leveza à escrita para que não se torne uma escrita rancorosa, amarga, uma 

história narrada pelo outro autor, um autor que ficou ao lado da protagonista 

nos momentos mais felizes e trágicos de sua vida, um autor iniciante, mais 

atento e desejoso de saber detalhes dessa professora, de sua escola, de seus 

alunos, ex-alunos e amigos, um autor preocupado de como será o final dessa 

história, pois cada dia é uma novidade. Serão todos os personagens com a 

nossa protagonista que determinarão o final dela. 

A orientadora perguntou para sua orientanda, professora da educação 

básica: 

- Você quer ser feliz ou ter razão? 

 

Resposta da orientanda: 

- Como uma pessoa consegue ser feliz sem ter razão?  

 

Esse diálogo surgiu devido a um momento delicado da vida profissional 

dessa pessoa em outubro de 2018. Tinha acabado de ser convocada para uma 

sindicância104 em seu ambiente de trabalho.  

Tentarei narrar aqui passagens da vida dessa mulher e das outras 

pessoas que fizeram parte, com ela, dessa história.  

A sindicância foi o resultado de uma série de acontecimentos que 

ocorreram dentro da unidade escolar e fora dela também. Acontecimentos 

esses que levaram a comunidade escolar, digo, pais e alunos, a questionarem 

a escola. Diante disso, a mesma não poderia se dar ao luxo de ser questionada 

por pais, alunos e tampouco por uma professora, cujo papel era dar voz e vez 

aos alunos daquela escola. Ciente por pais e alunos que certas ações da 

                                                             
104  Processo administrativo disciplinar do Servidor Público 
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direção estavam sendo articuladas na tentativa de desqualificar seu trabalho 

docente, a professora tomou as providências necessárias para sua defesa. 

Afinal, ela não iria permitir certas acusações sem qualquer questionamento de 

sua parte. A professora, no entanto, juntou provas de assédio, perseguição, 

abuso de poder, calúnia e difamação, sofridas por ela e executadas pela 

escola.  

Mas como uma única professora poderia ameaçar tanto? Se não tivesse 

razão não seria uma ameaça, certo?  

Pois bem, essa professora tinha passado por uma crise existencial e na 

busca de respostas, se viu no outro, a ponto de querer ajudá-lo e tentar mudar 

o que aí está. Para isso ingressou no mestrado, na tentativa de compreender o 

que estava acontecendo ao seu redor, na esperança de descobrir algo e assim 

se redescobrir. 

Muitas vezes incompreendida por seus colegas e familiares, mas 

sempre determinada nas suas ações. E por isso, criticada e apontada muitas 

vezes, contudo, no conhecimento encontrou as respostas que não eram 

encontradas no seu mundo tão literal.  

Mas o que realmente fez para se sujeitar a responder a uma sindicância 

em 15 anos de magistério? 

Para isso, é preciso refletir sobre as ações que a levaram para tal 

processo.  

Sempre muito atenta aos seus alunos, a professora percebeu que o 

Grêmio Estudantil Construção Coletiva eleito no final de 2016, era um grêmio 

com integrantes ativos e, como ela disse, bastante críticos. Desde então, este 

grêmio tentou implantar alguns projetos, como boletim informativo, oficina de 

silk e batalha de rimas, mas não obtiveram sucesso. A presidente, na época, 

chegou a ser alvo de críticas pela comunidade escolar, por estar “exagerando” 

nas suas falas dentro do ambiente escolar, dizendo haver professores 

homofóbicos, preconceituosos, opressores, e que a direção era autoritária 

querendo impor sua vontade em detrimento do coletivo da escola, por exemplo.  
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Como estes alunos estavam sendo constantemente impedidos de 

realizarem algum projeto, solicitaram então a ajuda da professora. Ela admite 

que aceitou ajudar pelo afeto que tem pelos alunos, e por causa da injustiça 

que estava presenciando contra eles; e também por tentar apresentar um outro 

ponto de vista para os docentes. Foi ingênua, como todos os sonhadores. Ter 

sido ingênua, acredita ela, foi o seu erro.  

 Diante das articulações políticas, dentro e fora da escola, foi gerado o 

conflito. Ela tinha noção das consequências que poderiam acarretar para ela, 

mas mesmo assim continuou acreditando na verdade. 

 

“...não apenas consideramos o conflito como natural e inevitável 

à existência humana, mas lhe conferimos uma característica 

realmente antagônica à concepção tradicional: sua necessidade. 

Com efeito, o conflito não só é uma realidade e um fato mais ou 

menos cotidiano na educação, como também necessário de ser 

enfrentado como um valor...´ (JARES, 2008, p. 146) 

 

 “pois o conflito e as posições discrepantes podem e devem 

gerar debate e servir como base para a crítica pedagógica e, 

evidentemente, como uma esfera de luta ideológica e articulação 

de práticas sociais e educativas libertadoras.” (ESCUDERO, 

1992, pág. 27 apud JARES, 2008, p. 146) 

 

 

No entanto, ela nunca imaginou que poderiam ter sérias consequências 

também para os alunos. O sistema é cruel. A depressão e a ansiedade 

tomaram conta dessa escola. Os alunos se sentiam perseguidos, conversavam 

com a professora, e esta ingenuamente conversava com a direção. Ou seja, a 

direção sabia pelo que os alunos estavam passando, contudo, utilizou-se do 

poder de autoridade para atingir os alunos nas suas fraquezas e assim 

desestruturar o grêmio. 

“Todo homem investido de poder é tentado a abusar dele. ”     

(MONTESQUIEU) 

 

Alunos com problemas de convivência tanto familiar, quanto social, são 

como um estopim quando junta outros problemas relacionados à educação 
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escolar. Além de alegarem perseguição por pertencerem a um grêmio cuja 

proposta era de agregar as várias culturas presentes e abrir a escola para a 

comunidade de forma inclusiva, havia também o fator da falta de perspectiva, 

afinal, estes alunos pertenciam, em sua maioria, ao 3º ano do ensino médio, ou 

estavam em idade acima dos 17 anos, todos preocupados com o Enem e/ou 

com o mercado de trabalho. 

“Boa parte dos estudantes que apresentam problemas de 

convivência nas escolas procede de ambientes desestruturados. 

O sistema educacional não pode reforçar ainda mais esta 

situação. Muitos deles/las estão pedindo que alguém lhes 

estenda a mão. ” (JARES, 2008, p. 131) 

 

Num país como o nosso, onde não conseguem atender os problemas 

em torno da educação dos jovens e do mercado de trabalho. Quais as 

perspectivas dos jovens para essa vida? Percebe-se que, em vez de dizer 

governo, país, ela disse “vida”! Na verdade, esta frase foi dita por uma das 

integrantes do grêmio à professora, dias depois da tentativa de suicídio desta 

aluna, em dezembro de 2017. 

Estamos cientes de que o Brasil precisa melhorar em educação, saúde, 

segurança, etc. e tal. Contudo, mais importante do que isso é a necessidade de 

melhorar as relações humanas. Essa é a base para um mundo melhor sem 

guerras, sem mortes, sem ódio. Só através do amor ao outro, só pela tentativa 

de compreendê-lo dentro da sua cultura e formação, onde a dialética e a 

dialógica sejam inerentes ao diálogo. 

 

Não há vida sem diálogo. E, na maioria do mundo, a polêmica 

substitui hoje o diálogo. (CAMUS, 2002, p. 148 apud JARES, 

2008, p. 32) 

 

Após a tentativa de suicídio, parecia que a escola tinha iniciado um 

período de solidariedade, harmonia e paz. A aluna, afinal, tinha deixado de ser 

perseguida, finalizando assim o ano com sua aprovação na Rural em História, 

e a professora, homenageada pelos alunos na formatura em 2017. Mas foi tudo 

um verdadeiro engano. 
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4.3 Jovens e a cultura marginal:  ameaça real ao sistema vigente 

 

Iniciado o ano letivo de 2018, os alunos, cientes de que não havia mais o 

grêmio, se organizaram para a construção de um outro e solicitaram ajuda à 

direção e à professora, a fim de obterem maiores informações para a formação 

do mesmo. Integrantes do grêmio passado, alunos de outras séries e 

repetentes do 3º ano que formaram o Grêmio Construção Coletiva de 2017, 

quiseram participar e orientar na formação. Sabiam como fazer, desde a 

formação de reuniões, assembleias, comissão eleitoral, estatuto etc...  

Deu-se início então a mais um ano de dificuldades. Os alunos 

perceberam novamente o movimento de perseguição e boicote ao grêmio, 

como por exemplo, de não poderem realizar reuniões dentro da escola. 

Acabaram então solicitando a ajuda da professora. Esta sempre preocupada 

em não interferir na iniciativa e autonomia dos alunos, apenas tentava orientá-

los no sentido de resolver certas questões como: a alternativa de realizar 

reuniões da chapa fora da escola, de terem muita paciência e de nunca 

perderem a educação. Afinal, a professora tinha esperança e acreditava que 

tudo iria se resolver, pois estava tentando fazer a mediação com a direção.  

Interessante foi observar como o grêmio estava sendo construído de 

forma bem articulada, de maneira que não deixavam brecha para qualquer 

eventualidade.  

Esse grêmio queria trabalhar questões, das quais a direção não se 

sentia confortável em trabalhar na escola, como a cultura do hip-hop, do rap e 

do skate. Afinal, o objetivo desse grêmio era o de potencializar uma 

organização com base na pluralidade cultural dos discentes, no caso aqui, 

vertentes da cultura marginal. 

Os rappers, os grafiteiros, os skatistas, não poderiam ficar de fora das 

chapas. Pensaram também, para agilizar o processo de eleição, na montagem 

de duas chapas, ambas com 8 integrantes para começar (imagem 53). Todos 

com a mesma linha de pensamento.  

Fizeram contatos e convidaram antes da direção, os “notáveis” da 

escola, para fechar parcerias e alianças com os integrantes das duas chapas 

(Grêmio no Plural e Grêmio Multicultural). Ficando sólida a base para futura 
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concretização dos verdadeiros interesses da comunidade escolar. Convidaram 

a UEDC para fiscalizar o processo de eleição.  

 
Imagem 53 –  Formando as chapas 

 
 

 

Fonte: Gabriel Ávila 

 

Segundo os alunos, várias reuniões foram marcadas e desfeitas pela 

direção, além do calendário eleitoral e assembleias (imagem 54). 

 

Imagem 54 - Reuniões das chapas em 2018 

 

Fonte: Gabriel Ávila 

 

 

Fico pensando como os jovens aprendem a exercer a democracia se 

não conseguem vivenciá-la nem dentro da própria escola. A professora ficava 

cada dia mais indignada, e como sempre, expunha sua opinião para colegas 

professores e à própria direção, afinal, ela acreditava estar vivendo num país 



 
 

140 
 

democrático cujo sistema não admite censura nem tampouco a proibição à 

liberdade de expressão. 

Cientes de que a direção não teria mais como reunir alunos para 

formação de uma chapa aliada, os alunos então de ambas as chapas, em 

acordo conforme reuniões anteriores, tiveram a estratégia de juntar as chapas, 

no dia da inscrição, formando uma única chapa, a Manos e Minas105. Mesmo 

ocorrida a reunião, votação e inscrição da chapa de forma regular, nada foi 

registrado em ata.  (imagem 55). 

 

Imagem 55 – Chapa única inscrita - Chapa Manos e Minas 

 

Fonte: Gabriel Ávila 

 

 

 “O modelo de direção deve ser compatível com os critérios de 

convivência democrática, diante da evidente influência, nos últimos 

anos, das teorias neoliberais de gestão empresarial que se pretende 

transportar de forma mimética ao campo da gestão dos centros de 

ensino.... Esta ideologia implica novas relações no coletivo docente, 

uma maior hierarquização, outorgando um grande poder aos 

diretores/as. ” (JARES, 2008, p. 133)  

 

                                                             
105 Termo utilizado para referenciar aquele que é pertencente à cultura hip-hop 
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Houve vários questionamentos por parte tanto dos alunos, como dos 

professores, e da UEDC, afinal, estavam desde fevereiro tentando concretizar 

a eleição do grêmio (imagem 56). 

 

Imagem 56 - Calendário Eleitoral 2018 CEMG 

 

Fonte: Gabriel Ávila 

 

 

Com chapa definida, reuniões feitas, campanha, comitê eleitoral, 

calendário eleitoral, nada foi registrado em ata, porque a direção se recusava a 

registrar na ata, mesmo havido todo o processo legal para isso. Alegava vários 

motivos, mesmo com os integrantes das chapas envolvidas solicitando tal 

registro.  

Como pode ser visto na imagem abaixo, a mesma foi recortada para 

evitar exposição de imagem. A aluna solicita a ata à coordenadora para 

registrar a inscrição da chapa. (imagem 57). 
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Imagem 57 - Solicitação do registro em ata 

 

Fonte: Gabriel Ávila 

 

Nesse momento em que a professora confessa seu erro, ela demorou a 

entender que a democracia não é para todos, muito menos para aqueles que 

estão dentro do sistema público de ensino, no qual cada escola é hoje uma 

base de um poder vigente. O seu crime foi confessar que é contra o sistema 

vigente, este que, em vez de dar condições reais aos alunos das várias 

culturas a se emanciparem, priva-se, oferecendo apenas o básico, com o único 

objetivo de manter o poder ao qual cada escola está submetida, neste caso 

aqui, ao poder da Bancada Evangélica, mesmo a escola fazendo parte de um 

Estado Laico106. 

 

“O laicismo contém em seu ideário uma vocação universalista, 

racionalista e civilizadora; e, por tudo isso, postula o movimento 

comprometido com o aprofundamento e a expansão dos direitos 

humanos no contexto de um universalismo civilizatório, com os seres 

humanos como indivíduos e principais protagonistas da história. A 

igualdade e a liberdade que o laicismo reclama é o desenvolvimento 

integral e autônomo da consciência livre como valor supremo do 

processo de humanização e civilização dos povos. Estes valores não 

apenas impõem uma elaboração teórica, mas também uma estratégia. “ 

(OJEA, 2002 apud JARES, 2008, p.37) 

 

Então há de se imaginar como está sendo a perseguição a esta 

professora, já que a conjuntura atual não está favorecendo professores com 

esta linha de pensamento. São tempos difíceis no Brasil e no mundo para 

pessoas com pensamentos democráticos e sociais. Pior está sendo com o 

avanço deste Fenômeno da Extrema Direita no Brasil107 e no mundo junto, com 

                                                             
106  País ou nação com uma atitude neutra no campo religioso. 

107  Movimento ideológico extremista relacionado à ideia de nação e à imigração. Devido à 

crise humanitária e econômica atual, os extremistas acreditam que defender a economia do 
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o Projeto Escola Sem Partido108, apoiado por pessoas da classe trabalhadora e 

de até grandes líderes políticos e religiosos, infiltradas nas várias esferas de 

poder, espalhando o fundamentalismo, principalmente na área educacional. 

“O fundamentalismo não é uma doutrina, mas uma forma de interpretar 

e viver a doutrina. É assumir literalmente as doutrinas e as normas sem 

atender seu espírito e inserção no processo sempre mutável da história, 

que obriga a efetuar contínuas interpretações e atualizações, 

justamente para manter sua verdade essencial. O fundamentalismo 

representa a atitude de quem confere um caráter absoluto a seu ponto 

de vista pessoal...  Quem se sente portador de uma verdade absoluta 

não pode tolerar nenhuma outra verdade, e seu destino é a intolerância. 

E a intolerância gera o desprezo pelo outro; o desprezo engendra a 

agressividade; e a agressividade ocasiona a guerra contra o erro, que 

deve ser combatido e exterminado. “ (BOFF, 2003, p. 25) 

 

Quando a professora descobriu para quem estava trabalhando, já era 

tarde demais. Ela nunca deveria ter dito que era ateia109, que aprovava o 

casamento gay, que era a favor do aborto, por exemplo. Afinal, estava 

trabalhando no colégio mais reacionário do bairro.  Há de se dizer que nem 

sempre foi assim. Essa professora trabalha há 15 anos neste colégio e 4 

diretores passaram por ele, sendo nesta última gestão que ocorreu a maior 

mudança tanto na estrutura política, como na pedagógica e religiosa da escola. 

Interessante descobrir as várias escolas que surgiram dentro do sistema 

público de educação brasileira nos últimos anos. 

Relata a professora que a escola hoje é controlada e vigiada 

constantemente por um panóptico (segundo as premissas de Foucault acerca 

do tema da vigilância). Essa forma de vigilância é chamada por Foucault de 

Teoria da Panóptica110, em seu livro Vigiar e Punir. 

                                                                                                                                                                                   
país só será possível através da proibição de entrada de imigrantes e refugiados, pois estes 

“poluem” a cultura e a economia do país. Esse movimento começou na Europa, EUA e agora, 

América Latina. 

108  Projeto de lei em defesa de expor um cartaz contra o abuso da liberdade de ensinar. 

109  Não acredita em deus ou deuses. 

110  Gerenciamento e autogerenciamento de padrões de comportamentos de uma 

sociedade normativa, onde os indivíduos são divididos entre os que têm o poder de vigiar e os 

que não têm, ou seja, os vigiados. O indivíduo vigiado, muitas vezes, não percebe o controle 

do sistema de vigilância sobre si.  
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 A mesma contou que há câmeras de vídeos nas salas de aula (imagem 

58), inclusive na dos professores também. Elevaram o muro, pintaram o 

mesmo apagando o grafite anterior feito pelos próprios alunos, e agora 

pretendem instalar concertinas111 em volta da escola.  

 

Imagem 58 - Câmera de vídeo no alto da sala 

 

Fonte: Gabriel Ávila 

 

 

Muitas vezes ela e os alunos se veem censurados e autocensurados, ou 

seja, silenciados. O pior foi perceber um certo movimento, um distanciamento 

por parte de alguns alunos em relação a ela, principalmente dos integrantes 

que estavam formando as chapas do grêmio, cujas perseguições por parte da 

direção foram as mais severas. 

Apesar das cansativas perseguições a essa professora, seguiu com sua 

pesquisa de mestrado e conseguiu com muita astúcia, dedicação e coragem, 

                                                             
111  É uma barreira de segurança laminada, de forma espiralada ou linear que possui 

lâminas pontiagudas, cortantes e penetrantes. A concertina foi originada nas cercas utilizadas 

em ações militares que ficavam no chão para impedir a ultrapassagem de um perímetro. A 

concertina é a evolução do arame farpado e geralmente são utilizadas em muros, alambrados, 

cercas, portões, telhados, torres, etc. São feitos de aço galvanizado ou inoxidável e dificilmente 

são cortados por ferramentas convencionais, pois são fabricadas com materiais de alta 

resistência. 
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levar os alunos e ex-alunos à UFF (imagem 59). A princípio, a direção da 

escola não autorizou a saída deles. A professora não se fez por vencida. 

Procurou a Metro V112, que por sua vez, entendeu ser uma oportunidade única 

para muitos alunos de conhecerem uma universidade pública federal, e então 

foi autorizado o passeio.  

A contragosto, a direção da escola acatou e deu-se então o início ao 

processo das 19 autorizações, conforme amostra (anexo 3), e a listagem final 

para controle (anexo 4). Diante disso, não pôde deixar de comunicar, conforme 

amostra (anexo 5), e de convidar, conforme amostra (anexo 6), a ANAPAP – 

Rádio Ativa – UEDC e a Metro V, para sua qualificação. 

 

Imagem 59 - A caminho da UFF 

 

Fonte: Paulina Araújo 

 

 

A sua qualificação de mestrado foi apresentada no Auditório Florestan 

Fernandes (imagem 60) no dia 15/05/2018, na qual estive presente. 

 

 

 

                                                             
112  Metropolitana V – Coordenadoria regional de Educação do Estado do RJ em Caxias.   
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Imagem 60 - Antes da qualificação de mestrado 

 

Fonte: Paulina Araújo 

 

 

Percebíamos a felicidade daqueles jovens, com suas camisas 

personalizadas (imagem 61), com o nome da chapa do grêmio que estavam 

tentando formar.  

A ideia da camisa foi dos próprios alunos, quando a professora, em 

2017, solicitou um trabalho sobre cultura marginal, e diante de um trabalho 

recebido da aluna Paloma do nono ano, em cuja capa estava a obra de arte de 

Hélio Oiticica 113 “Seja Marginal – Seja Herói” 114, não hesitou, fez um 

comentário e perguntou: 

                                                             
113  (Rio de Janeiro, 26 de julho de 1937 - Rio de Janeiro, 22 de março de 1980) foi 

um pintor, escultor, artista plástico e performático de aspirações anarquistas. É considerado um 

dos maiores artistas da história da arte brasileira. Suas ideias produziram uma mudança de 

parâmetros éticos e estéticos, sob um novo prisma. Um inovador no campo da arte e da 

cultura. Sem dúvida, sua obra merece ser sempre repensada e reavaliada. (Fonte: Wikipédia) 

114  Bandeira com a imagem de Alcir Figueira da Silva, bandido que se suicidou em 1966 

quando se viu pego pela polícia após um assalto a banco. Oiticica viveu numa época em que 

os marginais eram alvos de grupos de extermínio paramilitares, o Esquadrão da Morte. 

Promovendo a espetacularização da notícia e da imagem do “bandido bom é bandido morto”. 

Hélio, com isto, encontrava o “herói” quase mitológico marginal que atuava em combate aos 

condicionamentos sociais. Para Hélio, é necessária uma reforma sociocomportamental  

completa no país, eliminando os preconceitos, as legislações caducas e a própria máquina 

consumativa capitalista produtora destes ídolos anti-heróis que, como animais, são 

continuamente sacrificados por esta mesma sociedade. (Fonte: Wikipédia) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/26_de_julho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1937
https://pt.wikipedia.org/wiki/22_de_março
https://pt.wikipedia.org/wiki/1980
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pintura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escultura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Artes_plásticas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Performance
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anarquismo
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- Maravilha! Mas qual a fonte e qual o significado dessa imagem para você? 

          A professora conhecia a história daquela imagem, mas queria saber 

como ela chegou na imagem e o porquê. 

A aluna respondeu: 

- Fui pesquisar. O hip-hop faz parte da cultura marginal, como mesmo a 

senhora falou, então fui conversar com um amigo que canta rap, ele é paulista e disse 

que essa imagem é o símbolo da cultura marginal, da resistência, dos oprimidos, tirei 

da rádio juventude na internet. 

 

Desde então ficou este símbolo como referência para eles. 

 

Imagem 61 -  Camisa da Chapa do Grêmio Manos e Minas 

 

Fonte: Mônica Coelho 

 

Também confeccionaram o Mural dos Manos e das Minas (imagem 62). 

Neste mural, estavam as produções artísticas, poesias, rimas e desenhos dos 

alunos, como também fotos do cotidiano escolar das aulas de Educação Física. 
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Imagem 62 – Arte de Ian Hojaij 

 

Fonte: Paulina Araújo 

 

Ficaram todos muito atentos à qualificação da professora (imagem 63), 

afinal, ela estava sendo avaliada. Gostaram muito da pesquisa, sentiram-se 

orgulhosos e homenageados por ajudarem a construir a pesquisa com a 

professora.  

Interessante foi ela comentar sobre essa sensação de ser avaliada na 

frente dos alunos. Era a intenção dela mesmo, já que muitos ali fariam naquele 

ano o ENEM e/ou entrevista para mercado de trabalho. Foi uma forma, ela 

disse, de mostrar que todos nós, em diferentes momentos da vida, somos 

avaliados, que independente de ser jovem ou adulto, não devemos permitir que 

nada nos impeça de progredir, mesmo que venhamos obter resultados, para os 

outros, insatisfatórios. Aliás, ela mesma não sabia se iria ser aprovada na 

qualificação.  
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Imagem 63 - Durante a qualificação do mestrado 

 

Fonte: Paulina Araújo 

 

 

Mas também ficamos perplexos e preocupados com os depoimentos 

desses jovens sobre o que estava acontecendo com eles. Farei um breve 

comentário sobre o que os alunos relataram sobre a gestão escolar, da 

perseguição a eles, a esta professora e também, sobre os poemas de suas 

autorias. Muitas poesias inéditas foram declamadas no Auditório da UFF 

(imagem 64).  

 

Imagem 64 - Professora Mônica Coelho qualificada no auditório da UFF 

 

Fonte: Paulina Araújo 
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Foram ao todo 19, entre alunos e ex-alunos, mas comentarei sobre os 

que mais se destacaram. 

1- Caroline Januário (imagem 65) - fez um depoimento chocante. Foi 

ela que tentou o suicídio em 2017. Falou da pressão que sofreu por 

ter sido presidente do grêmio e acusou o sistema educacional por 

muitos jovens estarem entrando em depressão e ansiedade. Recitou 

uma poesia sobre mulher e outra sobre estudante. 

 
Imagem 65 - ex-aluna do colégio, Caroline Januário 

 

 
 

Fonte: Paulina Araújo 
 

 

 

2- Karine Pereira (imagem 66) - falou também sobre a perseguição que 

a chapa estava sofrendo neste ano de 2018. Recitou um poema 

sobre um dos amigos que morreu assassinado em Maricá por estar 

com outros cantando rap. 

 
Imagem 66 - Aluna Karine Pereira 

 

 
 

Fonte: Paulina Araújo 
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3- Gabriela Nascimento (imagem 67) - participou do grêmio de 2017 e 

está participando da chapa de 2018. Relatou a ansiedade que sofreu 

e que continua sofrendo, devido a perseguição da gestão escolar 

sobre o grêmio. Sua poesia foi sobre o amor. 

 

 
Imagem 67 - Aluna Gabriela Nascimento 

 

 
 

Fonte: Paulina Araújo 

 
 

4- Jéssica Pureza (imagem 68) - também fez vários depoimentos 

chocantes e comoventes, citou um caso que ocorreu com um aluno 

que teve crise de ansiedade na sala de aula, onde a coordenação foi 

solicitada, mas a mesma nada fez, achando que tivesse sido uma 

encenação. 

 
Imagem 68 - À direita, em primeiro plano, a aluna do colégio, Jéssica Pureza 

 

 
 

Fonte: Paulina Araújo 
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5- Miguel Ângelo (imagem 69) - foi apontado como sendo um dos 

primeiros motivos das discordâncias entre a direção e a professora. 

Um aluno com grande potencial poético, mas totalmente invisível 

para a escola. Na 1ª Batalha mostrou sua potencialidade, tornando-

.se um mito para os alunos do colégio sem ter nunca assistido a uma 

aula de português. Pode isso? Não pode... expulsaram semanas 

depois. Sob a alegação de que tinha ultrapassado o número de faltas 

e comportamento, portanto, estaria este reprovado...Declamou a 

poesia que o ajudou a se tornar o campeão da 1ª Batalha de Rimas 

do colégio. Foi sobre sonhos e ilusão. 

 

 

Imagem 69 - Ex-aluno do colégio Miguel Ângelo 
 

 
 

Fonte: Paulina Araújo 
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6- Ian Hojaij (imagem 70) - sempre ao lado de Karine no depoimento. 

Falou da perseguição que sofriam, recitou uma das poesias mais 

bonitas e profundas. Lembro dele comentando alto em cima do 

tablado para a professora e amigos. 

 

“A UFF quase me fez pensar em participar do mundo acadêmico! ”                                 

                                                                          (Mano Hoja, 2018) 

                                      

Imagem 70 - Aluno Ian Hojaij 

 

Fonte: Paulina Araújo 

 

 

Apesar dos problemas, os jovens estavam felizes, encantados, rimaram 

e recitaram no palco do Florestan, alguns ali nunca tinham atravessado a Ponte 

Rio-Niterói, nem tampouco tinham visitado uma universidade. Os jovens 
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passaram o dia na UFF, vi a Professora Marisol dizendo para a então já 

qualificada e mais nova mestranda:  

 

- Acabei de ver seus pimpolhos espalhados na grama e sentados nos galhos 

das árvores! Parecem passarinhos! (imagem 71). 

 

Imagem 71 - Alunos do CEMG na UFF 

 

Fonte: Paulina Araújo 

 

 

A professora estava cursando a disciplina “Cronotopo de Bakhtin”, com a 

Professora Marisol. Foi nessa disciplina que ela descobriu que estava agindo 

errado, que precisava usar as máscaras. Mesmo depois de tudo que ela 

passou, ainda tinha força para continuar. Falou que chegou a comentar na aula 

com a professora Marisol: 

- Antes tarde do que nunca! Se perde uma batalha, mas nunca a guerra! 

 

Afinal, ela é uma mulher madura, experiente, enfrentou muitas mazelas 

nessa vida, engoliu muitos sapos e tem consciência de que irar engolir outros 

tantos. Sabia das consequências de seus atos em relação ao sistema, talvez 

uma transferência e até, por que não, uma exoneração? Não tinha medo, 

pagava para ver, pois tinha certeza de que um dia a verdade apareceria. 
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4.4 SEPE, Praça do Minas115, Rádio e Liga – apoios na luta contra o sistema 

 

Mas também sabia que não iria se entregar tão fácil. Impedida de 

realizar qualquer trabalho vinculado à Batalha de Rimas dentro da escola, deu-

.se início a um movimento voltado para a educação e cultura junto com a 

comunidade em praça pública. Através das organizações sociais, conseguiu o 

apoio e com isso visibilidade. Até que foi convidada pela Diretora do SEPE 

Florinda Lombardi116 a fazer parte da Chapa 4 (imagem 72) para as eleições do 

Sindicato. Ciente de que estava se tornando uma ameaça para o poder local, 

justo por extrapolar os muros da escola e do bairro, envolvendo alunos, pais, 

professores, ex-alunos, alunos de outras escolas e antigos líderes locais, 

também um dia ameaçados por este mesmo poder tempos atrás, aceitou 

participar então da chapa. Após a eleição e depois de ter vencido a mesma, 

passou a fazer parte da nova Direção do SEPE-Caxias.  

Imagem 72 

 

Fonte: página Chapa 4, no Facebook 

                                                             
115  Praça ao lado do colégio. moradores a nomearam Minas, fazendo uma alusão ao 

colégio, como referência para os frequentadores de Jardim Primavera. 

116  Fundadora do SEPE. Atualmente faz parte da direção do SEPE Central. Professora de 

História aposentada, foi vereadora do Rio de Janeiro e diretora do SEPE-Caxias. Disputou 

vários cargos eletivos. 
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Agora, como promotora cultural com apoio local, pesquisadora e 

sindicalista, a professora passou a ser uma ameaça real e potencial.  

Existe um provérbio africano que a professora cita muito: 

“Quando o rebanho se une o leão vai deitar com fome” 

 

Como diretora do SEPE-Caxias, seus compromissos aumentaram, e 

com isso, sua responsabilidade também. Diante do que estava sofrendo, ela 

percebe onde está o problema. Vê-se então na obrigação de promover a união 

entre as partes da educação: professores – alunos – pais – sociedade, e de 

encontrar a linha do meio com os envolvidos na política educacional. Mas ela 

reconhece que não será nada fácil. 

Devido aos compromissos, a professora precisou se afastar por um curto 

período, uns 15 dias. Acreditou que, por causa de seu afastamento da escola, 

a direção se acalmaria e a escola então fluiria sobre a questão do grêmio. Foi 

um grande equívoco. O fato de se afastar, foi uma infeliz escolha. 

“A emenda saiu pior que o soneto. ” (BOCAGE) 

 

Em final de agosto, a professora foi à escola e percebeu que os alunos 

estavam tristes e desinteressados. Aquela alegria tinha ido embora. Disseram a 

ela que estavam doidos para terminarem o ano para saírem dali. Ela disse que 

os alunos estavam visivelmente cansados de tanto tentarem articular o grêmio. 

Toda vez que eles tentavam, a direção vinha e desarticulava tudo.  

Ciente disso, comentou com a coordenação sobre o porquê do grêmio 

ainda não ter sido eleito, e sobre o padrão de comportamento dos alunos. 

Resposta da coordenadora para ela, num tom alto, como de praxe: 

 - Não quero saber desse grêmio! 

 

 Situação difícil e insuportável, disse a professora. Mesmo assim, tentava 

amenizar quando estava presente com esses jovens na escola, e também, fora 

dela.  



 
 

157 
 

A Praça do Minas é o campo neutro desse jogo de intrigas e de poder, 

essa praça sempre foi a menina dos olhos desses alunos e da professora. Ela 

chegou a dar aulas de Educação Física na praça antes da reestruturação em 

2014, e a Batalha do Minas teve seu início nessa praça, em julho de 2016. 

Funcionou até fevereiro de 2017, sendo organizada pelo Coletivo SHcrew.117 

Por questões políticas, a batalha acabou. Depois de junho de 2018 passou a 

ter uma nova administração.   

Durante o período que não teve batalha, os alunos tentaram fazer dentro 

da escola, para atender a uma demanda local, mas acabou não dando certo. A 

3ª edição e última edição da batalha no colégio, aconteceu em dezembro de 

2017.  

Após o impedimento de continuar o trabalho na escola, retornaram à 

praça com a Roda Cultural Batalha do Minas e a Professora Marginal (imagem 

73). Esta retornou pela demanda e por uma necessidade: a professora 

percebeu ser este um trabalho de suporte aos jovens dessa escola e da região.  

 

Imagem 73 - Logo da Roda Cultural por Ian Hojaij 

 

Fonte: https://www.facebook.com/BDMeaprofessoramarginal/ 

 

                                                             
117  Coletivo de skatistas, grafiteiros e de rappers que se uniram para construir a Batalha 

do Minas. 

https://www.facebook.com/BDMeaprofessoramarginal/
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Através do ofício (anexo 7) enviado à SMTSP118, a professora obteve o 

apoio oficial, conseguindo o nada opor (anexo 8) em junho de 2018 para a 

realização do evento (imagem 74).  

 

Imagem 74 - 1ª Roda Cultural Batalha do Minas e a Professora Marginal 

 

Fonte: https://www.facebook.com/BDMeaprofessoramarginal/ 

 

                                                             
118  Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Públicos 

https://www.facebook.com/BDMeaprofessoramarginal/
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Estavam na 5ª edição do dia 04 de setembro de 2018. Foi quando a 

professora chegou com os outros organizadores: Ian Hojaij, Gabriel Ávila e 

Allan Mordred, anunciando sobre a entrevista dada à Rádio SBR 96,9 (imagem 

75). Por consequência disso, ganharam um horário para realizarem o programa 

com o nome “Hora Marginal”. A ideia era apresentar expoentes das várias 

vertentes da cultura marginal. 

Imagem 75 - Da esquerda para direita:  

 Kiko Strada, da Rádio SBR 96,9, Gabriel Ávila, Ian Hojaij e Allan Mordred 

  

Fonte: https://www.facebook.com/BDMeaprofessoramarginal/ 

 

 Além disso, a Batalha do Minas está participando da Liga Estadual do 

RJ de Batalha de Rimas (imagem 76). Um coletivo com objetivo de promover 

as rodas e as batalhas em todo o Estado do Rio de Janeiro, oportunizando aos 

MCs a chance de participarem das batalhas interestaduais e nacionais, e, 

claro, de se promoverem no mundo musical. 

Imagem 76  

 

Fonte: Página da Liga RJ na rede social Facebook  

https://www.facebook.com/BDMeaprofessoramarginal/
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Depois de anunciarem as conquistas, deram início então à Roda Cultural 

(imagem 77). Nessa edição, montaram o slackline. Teve show de guitarra, 

venda de HQs, venda de retratos feitos à mão, além dos 12 MCs que 

participaram da batalha e que fizeram dela um sucesso. Todos os integrantes e 

participantes estavam nitidamente felizes.  

 

Imagem 77 - Roda Cultural Batalha do Minas e a Professora Marginal 

 

Fonte: https://www.facebook.com/BDMeaprofessoramarginal/ 

 

 

A professora percebeu neste dia, que poderia delegar para aqueles 

rapazes e moças, a responsabilidade de administrarem sozinhos a roda. Um 

dos maiores propósitos da professora era o de apresentar as várias 

perspectivas possíveis que esse movimento cultural e popular pode oferecer 

(imagem 78). Desta iniciativa, surgiram vários trabalhos como CDs e clipes. A 

https://www.facebook.com/BDMeaprofessoramarginal/
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roda virou referência para muitas outras da região. Devido ao olhar 

empreendedor dessa professora com os alunos, o nível das rodas da região 

melhorou muito. 

Imagem 78  

 

Fonte: https://www.facebook.com/BDMeaprofessoramarginal/ 

 

 

A iniciativa dessa professora é considerada por muitos em torno da 

praça, como algo revolucionário. Vejo-a como uma grande motivadora de 

talentos e de pensamentos, o que a torna uma ameaça para o poder local e ao 

sistema atual. 

Conforme abaixo (gráfico 2), pode perceber como a roda cultural está 

crescendo em termos de participações de MCs. Em outubro, não houve 

https://www.facebook.com/BDMeaprofessoramarginal/
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batalha. Novembro e dezembro houve queda, por motivos que vocês saberão 

adiante. 

Gráfico 2 

 

                                         Dados: Caderno da batalha de Mônica Coelho 

 

Uma vez, na praça, ouvi dois alunos conversando sobre algo que havia 

acontecido no dia anterior.  

Aluno:  

- Aí, ontem saí da escola em direção ao ponto de ônibus, estava junto com a 

professora Mônica, depois ela foi pro carro. Um cara no ponto perguntou se era a 

professora Mônica de Educação Física... disse que sim... 

 

Aluna:  

- Tá maluco, bro! Pode ser alguém mandado pra matar a professora! 

 

Aluno: 

- Depois pensei logo que falei, mas ele disse que foi aluno dela há uns 10 anos 

atrás e que ela não mudou nada... sempre alegre... que adorava as aulas dela...  
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Aluna:  

- Pô, ainda bem, né? Mas é preciso ficar atento... 

 

Aluno: 

- Foi tenso... depois fiquei aliviado... 

 

Nesse diálogo percebi uma tensão entre os alunos no sentido de 

estarem com receio pela vida daquela professora. Segundo ela, está sendo 

perseguida, justo por ter aprendido a linguagem dos jovens, principalmente das 

periferias, na intenção de se aproximar deles e assim compreendê-los melhor 

para poder ajudá-los. 

Apesar das várias forças contrárias à sua prática, mesmo sendo esta 

baseada em teorias de filósofos, antropólogos, sociólogos e educadores 

reconhecidos, ou seja, com embasamento científico, continua sendo alvo de 

perseguições e boicotes a seus projetos. Mas ela não se deixa abalar. Segue a 

professora firme nas suas ações e decisões. Não sei se aguentaria...  

 

 

4.5 Mano Hoja no Congresso 

 

Com isso tudo, ainda conseguiu publicar dois artigos na Revista 

Pedagogia Social, participou do Seminário Discente, fez apresentações a 

estudantes, tudo isso na UFF. Em setembro, participou do Congresso 

Internacional de Pedagogia Social, na cidade de São Paulo, nos dias 19 a 

22/09, com a presença de professores, mestres e doutores das várias 

universidades públicas e privadas do país e do mundo, todos reunidos na 

Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

Focada então no seu artigo “Do boné e skate a rima e grafite”, o qual foi 

apresentado no congresso. Não tinha como organizar a roda do dia 18/09 nem 
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delegar sem antes preparar as estratégias devidas, por isso, acharam melhor 

adiá-la para o dia 25/09. 

Entre o período de 05/09 a 24/09, iria ficar afastada da escola por conta 

dos compromissos relacionados ao SEPE e ao Congresso, mas exatamente na 

madrugada do dia 17/09, a professora recebeu a pior notícia que qualquer ser 

humano pode receber, a notícia da morte de uma pessoa muito próxima. Seu 

aluno Ian Hojaij. 

Soube através das mensagens enviadas de alunos, amigos e do pai 

dele.  

Logo que soube, foi para a escola. Estava muito abalada e não quis 

entrar por vários motivos. Um deles foi por terem sido as aulas suspensas e, 

portanto, todos os alunos se encontravam na praça, no território deles, a Praça 

do Minas. 

Então a professora foi em direção à praça e lá foi acolhida e acolheu 

seus alunos, ex-alunos, alunos de outras escolas e amigos. Todos perplexos, 

querendo entender os motivos que o levaram a cometer tal ação. Ian suicidou-

se. 

Após uma conversa com a professora, ela confessou que logo que 

soube, sentiu mais raiva do que tristeza, pois ela chegou a avisar à direção, de 

que algo assim poderia acontecer. Muitos são os casos de depressão nessa 

escola, ninguém da direção acreditou nela. Inclusive, posso dizer, pois estava 

presente na sua qualificação, e confirmo, como testemunha, que ela diz a 

verdade. A própria aluna Caroline Januário que tentou suicídio no ano de 2017, 

estava presente na UFF e deu seu depoimento, o qual foi muito comovente.  

Passado ainda muito recente, a professora se encontra fragilizada, às 

vezes, inerte. Quando alguém comenta sobre o Ian com ela, a mesma 

responde numa frase, que pelo menos já a escutei falando umas duas ou três 

vezes na praça. 

 “A dúvida de que poderia ter tido um outro fim. É a minha única certeza. ”  

Mônica Coelho 
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Ela e o Ian eram muito próximos (imagem 79), além de ser seu aluno, 

também era o seu mestre. Sim, ela o admirava como a gente admira a lua. Ela 

dizia para todos que o Ian era seu professor de arte gráfica, seu skatista, seu 

grafiteiro, beat vocal preferido e seu aluno bonito do sorriso largo.  

O encontro desses dois seres foi mágico. Ela disse que quando entrou 

na sala, neste ano de 2018, estava ele desenhando no seu caderno preto, 

sozinho, cabisbaixo. Ela reparou, até porque tinha passado uma ou duas 

semanas de aula, e era a primeira vez que ele estava indo à sua aula. Mas ao 

mesmo tempo, estava tendo uma discussão na sala devido ao fato de a 

professora do tempo anterior ter chamado um aluno de marginal. Depois das 

explicações do aluno, ela entendeu que a outra professora não o 

compreendeu. Ele quis dizer, na verdade, que ela não poderia falar daquele 

jeito, e por não entender que ela deveria falar com respeito, a mesma 

perguntou: 

- Por que? Você é marginal?  

 

 Depois da explicação do aluno, a professora Mônica entendeu tudo e  

achou que tinha o direito de comentar sobre o assunto, tentando, 

principalmente, amenizar a situação e aproveitando para despertar a criticidade 

dos alunos. Ela tinha propriedade para falar sobre tal questão. Começou assim: 

- Vocês sabiam que o samba e a capoeira eram considerados marginais no 

começo do século? O ribeirinho é marginal, o índio é marginal. Todos aqueles que 

vivem à margem das metrópoles e da cultura hegemônica, da cultura das elites, é 

marginal. Estamos à margem da metrópole, que é o Rio de Janeiro. Por estarmos na 

Baixada Fluminense, o que somos em relação à metrópole?  

 

Ian respondeu entusiasmado: 

- Somos todos marginais! Caraca, professora! Nem te conheço, mas já te amo! 

Cresci escutando minha mãe falando sobre isso! 
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Disse ela para ele: 

- Sua mãe é uma mulher muito sábia! 

 

Nisso, uma outra aluna diz ainda: 

- Todo bandido é marginal, mas nem todo marginal é bandido, né prof.? 

 

Professora: 

- Exatamente! Captou a mensagem, oh amada guru! 

 

Uma turma especial, com alunos especiais, muito inteligentes e 

sensíveis aos barulhos do mundo, disse ela. O Ian, com certeza, era um ser 

muito especial. 

Desde então, o Ian se interessou em participar das aulas, da escola e 

em querer mudá-la através do grêmio. Com ideias inovadoras, agregando a 

cultura marginal, ou seja, o grafite, o skate e a rima, na educação escolar. 

Como o grêmio passado já tinha tentado algo assim mas foram impedidos, o 

Ian e outros que formaram a Chapa Manos e Minas, solicitaram o apoio da 

professora Mônica Coelho. 

Bem... vou parar por aqui. O resto da história vocês já conhecem... 
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Imagem 79 - Ian Hojaij na UFF com a professora Mônica Coelho 

 

Fonte: Paulina Araújo 
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Essa poesia, a professora compôs para ele no avião indo para São 

Paulo, no dia 18/09. Enviou por “zap” e pediu para que Allan Mordred recitasse 

no enterro, pois não poderia ela mesma recitar. Estava indo para o Congresso 

Internacional de Pedagogia Social. Disse para os amigos: 

- Infelizmente, não posso trazer o Ian de volta à vida, mas posso mantê-lo vivo 

em nossas memórias. Irei para o congresso com essa intenção... 

 

E fez, após a apresentação de seu artigo, o qual está inserido na 

pesquisa. Ela recitou para todos ali presentes, denunciando um sistema que 

está adoecendo os nossos jovens e anunciou que é possível uma outra 

perspectiva de educação, desde que a sociedade se desamarre do 

preconceito, do egoísmo, da arrogância, prevalecendo o afeto pelo o outro.  

 

Menino bonito 

Do cabelo colorido                                     

Do sorriso mais largo                               

Do olhar caprichado                                                

Que desta vida cinza 

Queria mais... muito mais... 

Mas ela não pôde dar 

O que ela não compreendia... 

Como poderia o cinza 

Compreender o rosa do seu cabelo? 

Como poderia o cinza 

Compreender as outras cores do seu Ser? 

Esta vida cinza... se transformou em preto... de luto... de dores... 

Mas por você menino bonito... lutarei! 

Para que continue colorido... 

Nas memórias de seus amigos queridos... 

Em memória de Mano Hoja 

(Professora Marginal) Mônica Coelho 
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           5.   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como podem ter observado, a pesquisa tomou rumos, proporções 

diferentes, e a pesquisadora se viu diante de muitas descobertas, de desafios, 

de ganhos e de perdas dos quais, de repente, passará uma vida inteira para 

tentar compreender, ou não. A pesquisadora tem a certeza de que deixa uma 

pesquisa, um legado em prol dos jovens, da pluralidade cultural, da diversidade 

de gênero, dos professores, da escola pública, da educação, em prol do povo, 

em prol da sociedade brasileira, em prol da humanidade.  

O objetivo, a priori, da professora que viu o mestrado como a sua única 

salvação, este foi alcançado com excelência. A pesquisadora concluiu que não 

é louca, que é apenas mais uma inconformada com essa normatização e 

normalização da sociedade. Importante frisar como foi importante esse 

processo de pertencimento à UFF, a professora se via como uma pessoa mal 

compreendida, vivia ansiosa, estressada, mal-humorada. Hoje é uma outra 

pessoa, apesar de todos os problemas que enfrenta na educação, consegue 

enfrentar os percalços da vida mais determinada como nunca e melhor, FELIZ, 

pois sabe que não está mais sozinha nessa empreitada. 

Outros poderão dar continuidade aprofundando tais questões aqui 

levantadas, problemas graves revelados que acontecem dentro do sistema 

educacional brasileiro, como a questão da avaliação, do preconceito, do poder, 

do sistema neoliberal, do fundamentalismo religioso, da depressão, da 

ansiedade e do suicídio de jovens em idade escolar. Muitas dessas questões 

ocasionadas por sentimentos de egoísmo, falta de afeto, arrogância, por falta 

de empatia.  

A pesquisa comprova a desumanização como consequência de um 

sistema falido, que só prejudica o outro cujo capital cultural não atende o da 

educação reprodutora da sociedade hegemônica. Essa sociedade que oprime 

esse outro e o silencia, por um suposto sentimento de superioridade. Na 

verdade, essa desumanização é o sintoma tardio de uma sociedade doentia.   
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Transpor para a pesquisa as observações do que acontece num nível 

micro de poder – escola, para o macro – sociedade, e vice-versa, fez a 

pesquisadora entender como acontecem as relações de poder nessa esfera 

global vivenciadas por nós adultos, em nosso cotidiano. As manobras 

realizadas para a não realização da eleição do grêmio estudantil para garantir o 

poder vigente; a proibição da batalha de rimas na escola; a proibição das aulas 

práticas de educação física, conforme a Lei 6545/13119; a perseguição 

desenfreada e desmascarada à professora, resultando em sua sindicância e o 

desenho do muro não autorizado por professores e alunos (imagem 80). 

 

Imagem  80 

 

Fonte: Mônica Coelho 

 

 

Ainda assim, a gestão determinou que faria (imagem 81), e pintou por 

cima do grafite dos alunos uma arte feita há uns 2 anos atrás, cujos alunos 

ainda permanecem na escola.  

 

 

                                                             
119  Lei do atestado médico nas escolas. Sem o atestado o aluno fica impedido de 

participar das aulas práticas esportivas e recreativas nas aulas de Educação Física. 
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Imagem 81 

 

Fonte: Mônica Coelho 

 

O boicote a projetos da professora ligados à cultura marginal como o 

hip-hop, funk e o skate, por exemplo, movimentou uma série de sentimentos 

nos alunos, pais, professores e comunidade local: ansiedade, depressão, 

frustração, desilusão, impotência; sentimentos que o sistema contribui em 

desestimular, principalmente a participação de jovens em futuras ações 

políticas. Devido a essas ações da direção contra a professora, esta viu-se no 

dever de redigir uma carta aberta aos responsáveis de suas turmas para 

esclarecer sobre o seu trabalho realizado na escola (anexo 9).  

Foi realizado também um levantamento da quantidade de alunos que 

constam nos diários da professora, deste o início do ano até o final com fins de 

levantamento para evasão escolar. Representando conforme o (gráfico 3) 

abaixo, as 3 turmas do EM. 

Gráfico 3 

 

Dados: Diários Professora Mônica Coelho 
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E neste (gráfico 4) abaixo as 03 turmas do EF. 

Gráfico 4 

 

Dados: Diários da Professora Mônica Coelho 

 

Foi solicitado aos alunos que redigissem a avaliação e entregassem 

pessoalmente ou por e-mail ou por zap. Dos 203 alunos que ingressaram na 

escola em fevereiro, 171 terminaram o ano letivo em dezembro, mas somente 

29 quiseram participar da avaliação. Com os dados levantados obteve-se um 

percentual de amostragem dos alunos participantes da avaliação sobre o 

trabalho da professora e sobre o colégio como um todo. O Resultado da 

amostragem chegou ao percentual de aproximadamente 17% do quantitativo 

real. 

Apesar das várias reclamações de que este ano a professora faltou mais 

do que deveria. Conforme o (gráfico 5), observe que mesmo assim, a 

professora foi muito bem avaliada pelos alunos.  

Gráfico 5 

 

Dados: Avaliações feitas por alunos 
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Enquanto que a avaliação do colégio.... observe o (gráfico 6) 

Gráfico 6 

 

Dados: Avaliações feitas por alunos 

 

Conforme as leituras, pude observar que os alunos gostam da maioria 

dos professores, independente da metodologia e da avaliação e também da 

merenda, nisso concordamos. Mas com relação a limpeza, organização e 

hospitalidade da gestão, estes foram os itens que mais destacaram nas 

reclamações.  

Desde 2013, com o avanço das manifestações das minorias sociais, os 

jovens estão ganhando voz, mas também estão sendo cada vez mais 

oprimidos e reprimidos cruelmente por esse sistema neoliberal que o enxerga 

apenas como mão de obra barata, e não como um ser em sua plena existência.  

Os jovens das periferias de Duque de Caxias clamam por lutar, porque 

lutar significa resistir, para manter a essência de suas existências. Se eles são 

impedidos de lutar, se eles não conseguem enxergar uma perspectiva de 

futuro, devido a uma sociedade que só sabe excluí-lo e marginalizá-lo, o que 

espera esse jovem e o que sobra para ele? 

A tentativa de suicídio de uma aluna e o suicídio de um aluno foram 

fatos ocorridos nessa escola em um curto espaço de tempo; uma por não 

corresponder à pressão da escola e do sistema educacional, e o outro nunca 

saberemos os reais motivos. Alguns indícios apontam relacionamentos 

familiares, sociais e a sua negação em servir as forças armadas, pois ele era 
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terminantemente contra o alistamento militar. Ian se suicidou no dia que teria 

de se apresentar.  

Acredito numa escola que deva servir como porto seguro para estes 

alunos, que cada vez mais chegam a ela com cargas demasiadamente 

pesadas devido aos absurdos do mundo. Mas, em vez disso, a escola está 

servindo de prancha de navio pirata sobre a qual o amotinado caminha em 

direção ao seu destino.  

Quando a educação não é libertadora ela mata o ser na sua essência, 

tornando-o um qualquer, um a mais do mesmo, nessa sociedade medíocre e 

hipócrita, que faz tudo em nome do poder. 

Mas a pesquisa apresenta também o lado da vida, da alegria, da 

amizade, do companheirismo, da solidariedade, do afeto. Apontei soluções 

viáveis não muito complicadas ou trabalhosas, no entanto, perigosas, no 

sentido de que o professor que assumir uma postura contra a educação 

reprodutora, contra o sistema, terá de ter a consciência de que enfrentará 

muitas barreiras, mas também terá a certeza de que cada uma delas 

ultrapassadas dará forças para que o impulso seja maior para o próximo 

obstáculo. 

Assumir a postura de Professora Marginal, a professora que não está 

nem aqui nem lá, me salva. Imaginem um rio. A margem é o que divide a 

incerteza, insegurança do rio, da certeza, segurança da terra. 

Está assim a vida dessa professora: ora pula no rio ora volta para terra. 

Quando está no rio, através dos movimentos decorrentes da água, 

ganha vivência. Por necessidade, é preciso parar e voltar para a terra e 

poder explanar as experiências. Na terra descansa, mas é necessário 

retornar ao rio... e assim permanece a professora nessa margem até 

chegar ao seu incerto destino.  

 

O trabalho visibilizado pela comunidade foi importante no sentido 

também de proteger a professora de ameaças em relação ao seu trabalho. 
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Importante que, a partir dessa visualização, surgiram aliados e oportunidades, 

como a de encontrar espaços na praça e no rádio.  

A oportunidade de realizar um trabalho que não pôde ser feito na escola. 

A praça ainda é um espaço democrático e, portanto, aberto a todos os gêneros, 

culturas, idades e cores. Na praça ainda é possível conversar sobre temas 

relevantes que não são possíveis de serem explorados na escola, diante da 

atual conjuntura política.  

Além disso, a praça, através da Roda Cultural Batalha do Minas e da 

Professora Marginal, apresenta para os que frequentam a chance de se 

expressarem com sua cultura marginalizada, e claro, de se promoverem como 

músicos, Djs, Mcs, grafiteiros, blogueiros, youtubers, artistas e todos aqueles 

que veem na roda a possibilidade de expandir seus talentos e conhecimentos.  

A Professora Marginal junto com a comunidade, descobriram formas de 

monetizar as produções artísticas e outros produtos que possam ser oferecidos 

na praça. Uma forma de estimular o empreendedorismo criativo, um 

empreendedorismo cuja visão não é de contribuir com o sistema e sim de se 

livrar dele.  

A professora, devido ao retorno e apoio que recebe da comunidade, 

professores e alunos, está fazendo uma campanha ainda humilde nas escolas 

através do SEPE. Como diretora de um sindicato cujo objetivo é de atender 

principalmente todos os envoltos com a educação, pretende mostrar a 

importância dos professores em adotarem uma praça, e também de 

denunciarem e de protestarem contra as reais intenções da Lei 6545/13, além 

da questão de garantir o Grêmio Estudantil nas escolas.  

Por estar como diretora de SEPE, assuntos como o grêmio e a lei 

viraram pautas no sindicato (anexo 10). Houve uma observação de que essa lei 

só é cumprida em algumas instituições escolares, principalmente onde há 

perseguição de professores com ideais progressistas, por gestões não 

democráticas. Utilizando estes como argumentos para falta funcional do 

servidor e possível abertura de sindicância, almejando assim a transferência 

ou, se tiver complicadores, até uma exoneração dos mesmos. Além da 
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subjetividade da lei que atende a não obrigatoriedade da disciplina conforme o 

que sugere a BNCC120.  

Importante ressaltar a importância dessas ações, pois as mesmas 

tiveram repercussões tanto à nível local quanto estadual. A escola neste ano 

de 2019, já se encontra com o calendário à construção do Grêmio Estudantil, 

anexado no quadro do corredor da escola, com o devido estatuto, para que os 

alunos possam construir sua chapa com tranquilidade, dentro do processo 

democrático por direito, e a dispensa do atestado médico à prática das aulas 

de Educação Física através da Circular (anexo 11), derrubando a Lei 6545/13.  

Sobre a campanha “ Professor (a), adote uma praça! “ , esta ainda se 

encontra na incubadora. Devido aos obstáculos descritos na pesquisa, não tive 

tempo de pôr em prática, mas pretendo para o ano, caso seja primeiro 

aprovada pelo SEPE. É preciso tempo e logística para arquitetar as futuras 

ações. Para 2019, terei esse tempo, porque a sindicância foi arquivada e a 

professora permanecerá nessa escola, consequências das ações e reações de 

uma professora marginal. 

Acho pertinente uma campanha desse tipo para a atual conjuntura 

política pela qual estamos atravessando. Muitos professores e alunos serão 

perseguidos e silenciados. Muitas praças já são adotadas por alunos jovens, às 

vezes sem uma orientação devida e predispostos a todos os tipos de 

aliciamentos. É na praça que nós professores devemos hoje agir, é esse link 

que pretendo fazer dentro do SEPE, juntando alunos, professores e 

comunidade.  

Na praça teremos a liberdade de trabalhar para que estes jovens tenham 

suas escolhas além daquelas escolhidas para eles. Não é preciso muito, não é 

precisa montar uma roda cultural, ou uma batalha de rimas, apenas uma roda 

de conversa de uma hora ou duas horas por semana já é alguma coisa. 

Lembrei agora de Sócrates com os seus jovens atenienses.  

Da praça que adotei, era necessário conseguir o nada opor, devido ao 

conflito político que aconteceu um dia. Estive presente em algumas batalhas. 

                                                             
120  Base Nacional Comum Curricular. 
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Durante o período em que estive, montei comissões com os frequentadores da 

roda e depois apostei em delegar. Mesmo distante fiquei vigilante. A internet 

nos ajuda muito nessas horas e pude averiguar que esses jovens sabem muito 

mais do que nós imaginamos. Claro que sabem! A única coisa de que eles 

precisavam era de uma oportunidade. 

A semente foi plantada e desde o início o trabalho vem se 

aperfeiçoando, fomentando outras ações conjuntas dentro e fora da escola. 

Antes visto por muitos professores como um trabalho que não ia dar certo, 

mostramos que é possível sim, fazer algo diferenciado e revolucionário, basta 

querer. Alguns professores de outras disciplinas estão compreendendo e 

tentando ajudar neste trabalho, que além de inter é transdisciplinar. 

Respeito, solidariedade, união, responsabilidade, justiça, coragem, força, 

determinação e empreendedorismo são ações que devemos reconhecer em 

comunhão entre todos os envolvidos na educação para a contribuição de uma 

sociedade menos cruel, enaltecendo o melhor do ser humano: sua dignidade. 

A Professora Doutora Margareth Martins, minha orientadora marginal, 

sempre diz: 

 - Mônica, o seu trabalho é luminoso!  

 

Não sei se é isso, só sei que é algo... 

Mas, inspirada nessa frase da orientadora, imaginei uma estrela 

(imagem 82) que representasse a ideia que tenho sobre essa educação que 

imagino e que a pesquisa aponta: uma educação diferente. Portanto, através 

dessa estrela, apresento o que acredito ser a fonte de energia, de vida, para 

uma Educação Luminosa.  
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                                                           Imagem 82 

 

                                                  Empatia 

         

                                            Conhecimento 

 

A estrutura da estrela é sólida, mas porosa de dimensão tridimensional, 

esse é o lugar do diálogo, é nesse espaço poroso que se há conexão entre a 

dialógica e a dialética. Dos vértices surgem as bissetrizes imaginárias, 

demostrando as linhas tensionais dos paradigmas dominante e emergente, 

representados pelas cores branco e preto. 

Recorro à filosofia de Sócrates, que constrói um diálogo entre os 

conhecimentos das coisas do mundo (razão) e as do ser humano (emoção). E 

também a de Pitágoras sobre as métricas dos triângulos retângulos, formando 

os triângulos equiláteros, que sustentarão e darão a energia que o ser humano 

necessita para atingir uma educação luminosa. 

Dos ápices dos triângulos equiláteros imaginários da emoção e da razão 

que formam a estrela, estão a empatia e o conhecimento. 

Empatia, transversalidade e diversidade são partes da fonte de energia 

do paradigma emergente da pós-modernidade, oriundos do campo da emoção. 

Enquanto conhecimento, cultura e mundo são partes da fonte de energia do 

paradigma dominante da modernidade, oriundos do plano da razão.  

Mundo 

   Transversalidade 

                           
Cultura 

           
Diversidade 
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          Esta fonte de energia dará condições a muitos de ser, por gerar um 

saber transversal que contribuirá à construção de suas existências, as mesmas 

que porventura ajudarão, através de suas essências, na construção de um 

mundo menos mortal e mais vital. Um mundo luminoso.    
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Anexo 1  

 

Nasci no dia 04 de outubro de 1972, em Irajá - Zona Norte do Rio de Janeiro, 
filha do dono do Armarinho São Jorge em Vigário Geral - Edison Ferreira 
Coelho (in memoriam), descendente de índio com negro e da dona de casa 
Maria Helena Paranhos Coelho, de descendência branca. Ambos Católicos. 
Sou a filha mais velha de três irmãos. Minha formação integral é baseada no 
ensino público, que teve início na Escola Municipal Herbert Moses, no bairro de 
Jardim América, em conjunto com a Escola Cardeal Câmara, de Parada de 
Lucas; logo em seguida, me formei em técnica em administração na Escola 
Técnica Estadual Juscelino Kubitschek.  
Pertencendo a uma família de comerciantes machistas, fui pressionada, (se eu 
quisesse estudar) a tentar Administração ou Direito. Começando a minha 
formação por esta última, iniciei, em 93.1, o curso de Direito na UniRio, mas 
não era o que eu queria fazer. As lembranças das aulas de Educação Física, o 
tempo que eu tinha para brincar e jogar eram muito fortes em mim, uma vez 
que fui uma criança trabalhadora. Tentei vestibular também para Educação 
Física, iniciando o curso em 93.2, com este me identificando, e concluindo o 
mesmo em 97.2. Portanto, contrariando meu pai, tive que ganhar a vida cedo. 
Comecei a estagiar logo no segundo período e no quarto período através de 
seleção, me tornei bolsista pelo Programa de Reabilitação Cardíaca da UERJ e 
também professora do Colégio Gama e Souza, ambos até me formar. 
 Em 1998, fui convidada para coordenar projetos das Secretarias de Esporte do 
Município e do Estado do Rio de Janeiro. Em 2003, passo a fazer parte da 
Rede Municipal e Estadual do Rio de Janeiro. Neste mesmo ano, pedi 
afastamento das secretarias por ter sido ameaçada de morte por uma pessoa, 
“líder” de uma das comunidades, onde eu era coordenadora, justo por não 
concordar com o desvio do objetivo de cunho social para a politicagem 
eleitoreira dos projetos esportivos. Continuei somente nas minhas matrículas.  
De 2006 a 2012, após decepções na área da educação, me dediquei à família, 
a matrículas e a projetos empreendedores, como minha hospedaria, e à 
ACAERJ – Associação dos Corredores de Aventura do Rio de Janeiro, da qual 
sou vice-presidente com processo de federar. Voltei às cadeiras acadêmicas 
de Licenciatura em Turismo e depois Tecnologia em Gestão de Turismo, uma 
pela UFRRJ e a outra pelo CEFET. Achava que ia desistir da educação. 

Em 2013, os questionamentos de alunos e injustiças ocorridas dentro do 
ambiente escolar despertaram a transgressora que estava adormecida em 
mim. Inconformada com essa educação excludente que nos é imposta, junto 
com essa politicagem interesseira, a minha militância política e educacional 
aumentava a cada dia.  
Em 2016, após uma crise existencial, devido à conjuntura política que se 
passava desde 2013 e na qual ainda se encontra o Brasil, somado a outros 
fatores de ordem pessoal, me senti na obrigação de retornar ao mundo 
acadêmico e tentar fazer melhor, tentar mostrar à essa sociedade que 
podemos fazer diferente, desde que nos soltemos das amarras da tradição e 
do conservadorismo. Então, com muita dedicação me tornei mestranda em 
Educação da UFF, e só tenho duas coisas a dizer: estou no caminho certo e 
muito obrigada ao corpo docente da UFF, aos meus alunos e à sociedade por 
me darem esta oportunidade! 
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Anexo 2  

Nasci nos anos 80, no interior do Rio de Janeiro. Minha infância junto 

com meus irmãos foi repleta de brincadeiras na rua, principalmente, na terra. 

Adorava brincar de piques, subir em árvores. A terra me traz lembranças, 

memórias da casa de minha avó. Ah! Como era bom brincar no quintal de vovó 

e na rua, extensão do quintal dela, e dali mesmo poder escutar o som das 

águas do rio que tinha próximo. 

Lembro da minha avó com carinho, lembro que era uma alegria quando 

eu e meus irmãos, minha mãe e minha tia nos reuníamos na casa de vovó. A 

casa de vovó transformava a minha mãe e minha tia, parecia haver um 

encantamento naquele lugar. Elas começavam a cantar, cantavam para 

cozinhar. Ah! Aquele café com cuscuz. Para lavar a roupa cantavam. 

Cantavam para trançar nossos cabelos e minha mãe cantava até para ralhar 

com papai.  

          Às vezes a casa de vovó parecia um circo, um teatro. Quando minha tia 

e minha mãe resolviam sentar para costurar, uma bagunça só, aquela máquina 

Elgin, aqueles fios, a habilidade das mãos para tecer os tecidos, o cheiro dos 

fios, o cheiro de roupa nova. Minha avó ficava ali com a gente, papeando com 

suas filhas, vendo-as costurar. Minha avó começava a contar histórias, ali 

mesmo, junto com o barulho da máquina e no meio de um monte de carretéis 

de linhas e tecidos.  

          Devido ao encantamento da casa, minha mãe e minha tia aproveitavam 

as sobras de pano e criavam alguns adereços para nós. Às vezes, imaginados 

pelos contos de vovó. Aproveitávamos e representávamos, eu e meus irmãos, 

muitas vezes encenamos as histórias de vovó. Brincadeiras de criança, 

lembranças de uma infância. 

Mas vovô não ficava para trás, não. Este gostava de fotografar e 

fotografava todas as nossas peripécias, e as das filhas também. Uma vez meu 

avô me fotografou quando fui fazer uma peça de teatro na escola. Outra foto foi 

dos salgadinhos pretinhos que minha tia e mamãe deixaram queimar.  

Quando vovô levava a gente à praça perto da casa deles, sempre com a 

máquina a tiracolo, a vizinhança ficava ouriçada. As crianças queriam tirar foto 

com a gente, queriam fazer parte sem saber que hoje elas fariam parte da 

nossa memória.  
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Anexo 3 - AUTORIZAÇÃO 

        
a participar do Evento: Exame de Qualificação do Mestrado em Educação do 

Programa de PósGraduação da Universidade Federal Fluminense - PPGEUFF 

da mestranda Mônica Paranhos Coelho, professora há 15 anos do Colégio 

Estadual Minas Gerais. 

Esta pesquisa está sendo construída com os alunos desde 2016, tem como 

objetjvo apresentar outra forma de educação, uma que emancipe o jovem 

dentro de sua cultura, uma educação que não seja excludente, e sim uma 

educação que avance nos ideais da integralidade humana. 

Os alunos terão a oportunidade de expor seus trabalhos artísticos (poesias, 

desenhos, rimas, etc.). Estarão presentes graduandos, mestrandos, 

doutorandos, produtores culturais, Mestres e Doutores em Educação da UFF, 

onde pesquisas na área avançam para que as diferenças culturais e as 

desigualdades sejam diminuídas a cada dia. 

O Evento será no dia 15/05 às 10 horas com término às 14 horas. A saída será 

em Van da porta do Colégio Minas Gerais às 7:30 horas, impreterivelmente, 

será oferecido lanche durante o percurso e no evento será oferecido um coffee 

break e almoço. Retorno na porta do colégio às 16 horas. 

Desde já quero lembrar que é uma oportunidade única e que seu filho (a) 

gostaria muito de participar. Agradeço sua compreensão, e seu filho (a) 

também. 

O Evento poderá ser filmado e fotografado por todos, inclusive pelos alunos. 

Abaixo assinale se autoriza ou não a imagem do aluno em outros veículos de 

comunicação. 

 (x) Autorizo imagem ( ) Não autorizo imagem 

ASS..  

Muito obrigada, 

Professora mestranda Mônica Coelho. 

 

 

 

 

o  aluno  
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Anexo 4 

 

Listagem dos alunos da U. E. Colégio Estadual Minas Gerais ao 
Evento na Universidade Federal Fluminense - UFF 

Dia 15/05 saída às 7:00 com retorno às 17 Horas 

Campus Gragoatá — Bloco D — Sala 514 

01 - Karynne Moura dos Santos — 901 — (Identidade — 31.428.979-4) 

02 - Lucas Vitor de Oliveira Braga — 1001 — (Ident. — MG — 21.607.160) 

03 - Jéssica Vitória A Barbosa — 1001 — (identidade — 28.430.628-9) 

04 - Fábio dos Santos Padula — 1001 — (Identidade — 31.960.599-4)  

05 - Eduardo Jose Oliveira dos Santos — 1003 — (Identidade — 30.697.039-3) 

     06 - Brenno Barroso de Amorim — 1004 — (Identidade — 32.924.174-9) 

     07 - Gabriel Ávila da Silva - 2001 - (Identidade - 29.352.405-4) 

08 - Karine dos Santos Pereira - 3001 — (Identidade - 30.839.020-2) 

09 - Gabriella Batista de Lemos - 3001 - (Identidade - 31.976.493-2) 

10 - Erick Paulo da Silva - 3003 - (Identidade - 25.726.692-4) 

11 - Karen Fernandes Moutinho — 3003 — (Identidade - 22.353.621-0) 

12 - João Pedro de Lima Gomes — 3003 — (Identidade — 31.416.934-3)  

13-  Regina Firmino Pereira — 3003 — (identidade — 31.288.445-5) 

14 - Ian Hojaij Matos - 3003 - (Identidade - 31.587.225-9) 

15 - Gabriela Silva do Nascimento — 3004 — (Identidade — 30.090.792-0) 

16 - Maycon Etheverry S. Marcelino — 3003 — (Identidade — 32.261.408-2) 

17 -  Ex aluna da U.E. Caroline Januário - (Identidade - 31.136.912-8) 

18 - Ex aluno da U.E. Miguel Ângelo -  CIEP 369 - 801 - (Id. - 32.110.099-2) 

19 - Parceira da Educação Paulina — (Identidade — 27.302.256-6) 

20 - Responsável Professora de Matemática desta U.E. Denise de Holanda 

Tomaz (Identidade - 11169703-3 e CPF - 072.249.607-99) - Rua Almirante 

Isaías de Noronha n. 94 bl. 02 apto. 304 — Vila da Penha — CEP: 21.250-190 

21-  Ágata Decker — 3001 — (Identidade — 27.484.6385) 
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Anexo 5 

 

     Comunicado  

Eu Mônica Paranhos Coelho, Professora de Educação Física há 15 anos do 

município e do estado do Rio de Janeiro, sendo neste último, do Colégio Minas 

Gerais sob a matrícula 00-0913446-1, e atualmente mestranda do Programa de 

Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal Fluminense – 

PPGEUFF com a orientação da Professora Doutora Margareth Martins. 

Venho por meio deste comunicar a SEEDUC/RJ – METRO V sobre o Exame 

de Qualificação que será realizado nesta universidade. 

Esta pesquisa está sendo construída com os alunos desde 2016. Tem como 

objetivo apresentar outra forma de educação, uma que emancipe o jovem 

dentro de sua cultura, uma educação que não seja excludente, e sim uma 

educação que avance nos ideais da integralidade humana.  

Os alunos terão a oportunidade de expor e de recitar trabalhos artísticos 

(poesias, desenhos, rimas, etc.). Estarão presentes graduandos, mestrandos, 

doutorandos, produtores culturais, ex-secretário de cultura, organizações 

sociais, Mestres e Doutores em Educação da UFF, onde pesquisas na área 

avançam para que as diferenças culturais e as desigualdades sejam 

diminuídas a cada dia. 

O Evento será no dia 15 de maio e começará às 10 horas no Auditório 

Florestan Fernandes - UFF. A saída dos alunos será em Van da porta do 

Colégio Minas Gerais, às 7:30 horas, impreterivelmente, e somente com 

autorização do responsável. Será oferecido lanche aos alunos durante o 

percurso e no evento será oferecido a todos os presentes um coffee break. 

Almoço aos alunos no Bandejão da UFF. Roda de conversas e retorno na porta 

do colégio até as 16 horas. 

O evento poderá ser filmado e fotografado por todos, inclusive pelos próprios 

alunos.  

Muito obrigada.  

Professora mestranda Mônica Coelho. 
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Anexo 6 

 

Convite  

Eu, Mônica Paranhos Coelho, professora de Educação Física há 15 anos do 

município e do estado do Rio de Janeiro, sendo neste último, do Colégio Minas 

Gerais, sob a matrícula 00-0913446-1, e atualmente mestranda do Programa 

de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal Fluminense – 

PPGEUFF, com a orientação da Professora Doutora Margareth Martins. 

Venho por meio deste convidar a SEEDUC/RJ – METRO V para o Exame de 

Qualificação que será realizado nesta universidade. 

Esta pesquisa está sendo construída com os alunos desde 2016. Tem como 

objetivo apresentar outra forma de educação, uma que emancipe o jovem 

dentro de sua cultura, uma educação que não seja excludente e sim uma 

educação que avance nos ideais da integralidade humana.  

Os alunos terão a oportunidade de expor e de recitar trabalhos artísticos 

(poesias, desenhos, rimas, etc.). Estarão presentes graduandos, mestrandos, 

doutorandos, produtores culturais, ex-secretário de cultura, organizações 

sociais, Mestres e Doutores em Educação da UFF, onde pesquisas na área 

avançam para que as diferenças culturais e as desigualdades sejam 

diminuídas a cada dia. 

O evento será no dia 15 de maio e começará às 10 horas no Auditório 

Florestan Fernandes - UFF. A saída dos alunos será em Van da porta do 

Colégio Minas Gerais, às 7:30 horas, impreterivelmente, e somente com 

autorização do responsável. Será oferecido lanche aos alunos durante o 

percurso e no evento será oferecido a todos os presentes um coffee break. 

Almoço aos alunos no Bandejão da UFF. Roda de conversas e retorno na porta 

do colégio até as 16 horas. 

O Evento poderá ser filmado e fotografado por todos, inclusive pelos próprios 

alunos.  

Muito obrigada. Professora mestranda Mônica Coelho. 
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Anexo 7 

 

Ofício 00/01 

Duque de Caxias, 12 de Julho de 2018 

AIC Sr. Eduardo Macedo Feital 

Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Públicos 

Assunto: Informar sobre a realização do evento — " Roda Cultural — Batalha do Minas 

e a Professora Marginal", na Praça do Rotary em Jardim Primavera 

 

Caro Sr. Secretário, 

Considerando que o Bairro Jardim Primavera é precário em atrações culturais 
gratuitas, mas tem pessoas com potenciais artísticos e esportivos, sedentos por apoio 
e de um espaço para apresentar suas produções. Essa observação fez fomentar a 
iniciativa da professora com seus alunos em reunir e apresentar a diversidade cultural 
presente no bairro, em praça pública, possibilitando aos moradores outras 
perspectivas de culturas, de lazeres e de empreendimentos, contribuindo para o 
desenvolvimento do Bairro Jardim Primavera. Venho por meio deste oficio informar a 
realização dessa segunda edição, que possui a parceria da COMDEDINEPIR- ANAPAP- 
UEDC- UNEGRO- SEPE- UFF, e do comércio local, os quais conheceram o trabalho 
através da pesquisa - "Cultura Marginal? Cotidiano das aulas de Educação Física: 
Contribuições para outra Educação", de minha autoria. O uso do local é sempre no 
primeiro e último sábado do mês, das 14 às 18 horas. Será para a promoção de 
eventos culturais como: a Batalha de Rimas, Campeonatos de Manobras de Skate, 
Sarau de Poesias, Oficina de Estêncil, Feira de Artesanato etc. Solicito a atenção 
necessária. 

Atensiosamente, 
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Anexo 8 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS 

Duque de Caxias, 21 de 

novembro de 2018. Nada a opor nO . 338/2018/SMTSP. 

 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS declara 
o "Nada a Opor" quanto ao uso do espaço físico para realização do evento cultural "RODA 
CULTURAL - BATALHA DO MINAS E A PROFESSORA MARGINAL NA PRAÇA DO ROTARY", com 
apoio do COMDEDINEPIR - ANAPAP - UEDC - UNEGRO - SEPE - UFF, a ser realizado no 
PRIMEIRO E ÚLTIMO SÁBADO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, no horário das 14h 
às 18h, na PRAÇA DO ROTARY, no bairro JARDIM PRIMAVERA, nesta. 

Sendo solicitante e responsável Professora Mônica Coelho 
(CEMGUFF), por meio ofício 00/01, na medida em que foram cumpridas todas as exigências 
constantes no Decreto Estadual no 39355, de 24/05/2006, na Resolução SESEG no 013, de 
23/01/2007, e na Legislação Municipal sobre postura. 

Em caso de evento especial, ou seja, de público superior a 1000(mil) pessoas, deverá, ainda, 
ser observado todo o conteúdo previsto na Resolução CREMER' NO 187/2003, 
OS ORGANIZADORES DEVEM CUMPRIR AS SEGUINTES OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS PELOS 
DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA SECRETARIA: 
 

1- Essa licença tem caráter precário e dever ser renovada mensalmente. 
2- Ter fonte de energia elétrica própria, sendo terminantemente proibida qualquer 
ligação direta na rede de iluminação pública; 
3- Declara ter ciência do §10 do Art. 95 do Código de Trânsito Brasileiro — CTB, que 
determina que o evento não pode interromper a livre circulação de veículos e pedestres, 
além da obrigação de sinalizar o local para a segurança de moradores, pedestres e 
condutores; 
4- No final do evento, o organizador deve manter o local perfeitamente limpo e com 
asseio, recolhendo e ensacando todo o lixo produzido;  

ACATAR EXPRESSAMENTE A LEGISLAÇÃO ABAIXO SOBRE POLUIÇÃO SONORA: 
 LEI MUNICIPAL NO 1.648/01(CÓDIGO MUNICIPAL DE POSTURA) que proíbe a amplificação 

de som acima dos decibéis permitidos e Legislação Municipal de Meio Ambiente; 
 

LEI ESTADUAL NO 126/77 que dispõe sobre a proteção contra a poluição sonora em 
todo o Estado do Rio de Janeiro; 

 
 TERMO DE COOPERAÇÃO CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO - NÚCLEO DUQUE DE CAXIAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, 
visando aprimorar as ações de fiscalização e controle das fontes de poluição sonora no 
Município, SOB PENA DE INSTALAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL. 

O requerente deve ainda cumprir as exigências para obtenção do "Nada a Opor" 

estabelecidas pelo 15 0 Batalhão de Polícia Militar. Caso não sejam obtidas as devidas aprovações 
estabelecidas neste parágrafo, o documento da SMTSP 

   
EDUARDO MACEDO FEITAL 

Secretário Municipal de Transportes e Serviços Públicos 

 

             SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS  

Avenida Brigadeiro Lima e Silva 23 — Parque Duque  tel. 2671-6213                                                                                                                    
                                                                                                                                                           

 

se tornará 

 
  



 
 

196 
 

Anexo 9 

 

CARTA ABERTA AOS RESPONSÁVEIS DAS TURMAS 702/801/902/3001/3002/3003  DO 

COLÉGIO ESTADUAL MINAS GERAIS SENDO ESTENDIDO PARA TODOS OS 

RESPONSÁVEIS QUE QUEIRAM ESTAR CIENTES DOS ASSUNTOS RELACIONADOS AO 

COLÉGIO 

Venho por meio desta carta, informar sobre o trabalho que está sendo realizado por mim, 
Professora Mônica Coelho, com os alunos. Trabalho há 15 anos nesta unidade escolar e 
sempre tive uma postura responsável perante todos os alunos. 

Devido à minha indignação com os assuntos relacionados à educação, procurei me atualizar, e 
com muita dedicação fui aprovada em 2017 para o Mestrado na Universidade Federal 
Fluminense – UFF. 

A minha pesquisa aponta para uma outra educação, uma educação que não exclui as outras 
culturas existentes na escola, uma cultura que respeita o outro, o ser humano dentro de suas 
potencialidades. 

Preocupada com os alunos considerados “perdidos” para o sistema educacional. São estes, os 
alunos reprovados, alunos tutelados, os alunos “invisíveis”, por não se enquadrarem dentro do 
sistema educacional e por isso não se sentem pertencidos à escola. Estes não conseguem 
enxergar possibilidades na educação, para sua ascensão social. 

Atenta a esses “diamantes brutos”, tento através da cultura deles, intitulada como cultura 
marginal pela hegemonia cultural, no caso aqui específico o hip-hop, apresentar outras 
possibilidades para suas vidas, conscientizá-los de sua realidade histórico-cultural, 
potencializando este aluno, elevando sua autoestima, e com isso, sua autonomia. 

A pesquisa intitulada CULTURA MARGINAL? COTIDIANO DAS AULAS DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA: CONTRIBUIÇÕES PARA OUTRA EDUCAÇÃO foi aprovada no Auditório Florestan 

Fernandes no dia 15/05/2018, na UFF, recebendo o mérito de originalidade por Doutores da 
UFF e da UERJ. 

Nessa pesquisa, existem vários trabalhos e projetos em andamento. Um deles está sendo a 
Batalha de Rimas, através da qual conseguimos visibilizar alunos que antes eram invisíveis na 
escola; poetas e poetisas; grafiteiros; skatistas, etc. São muitos os talentos que essa pesquisa 
está conseguindo revelar e promover de dentro para fora dos muros da escola. 

Outras organizações sociais estão acompanhando o desenvolvimento dessa pesquisa, como a 
UEDC – União do Estudantes de Duque de Caxias, a ANAPAP – Associação Nacional dos 
Anistiados Políticos Aposentados e Pensionistas, o COMDEDINEPIR - O Conselho Municipal 
de Defesa dos Direitos do Negro e Promoção da Igualdade Racial e Étnica de Duque de 
Caxias, o SEPE – Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação e a UNEGRO – União de 
Negros e Negras pela Igualdade, por acreditar que a atual educação não está conseguindo 
atender as demandas dos nossos jovens alunos.  

Dessa pesquisa, obtivemos ótimos resultados. Alunos antes considerados “perdidos”, agora 
estão montando CDs e clipes de rap. Já fizeram apresentações na Câmara dos Vereadores de 
Duque de Caxias e na UFF, com propostas de produtores culturais para futuras apresentações 
e trabalhos, e para a publicação de um livro com todas as produções, rimas, poesias e grafites 
dos potentes e agora visíveis alunos do Colégio Minas Gerais. Para maiores informações ou 
dúvidas, estou à disposição nas segundas e terças-feiras no colégio. 

 

Atenciosamente.  

Professora Mestranda Mônica Coelho. 
 
 

https://www.facebook.com/sepecaxias/?ref=nf&__tn__=%3C-R&eid=ARDNYfHMudzu_YeyHBJSOawOinkmSKTzBCpfavNCyZb387rarKPbQ7AxsnRmxDaOmHRRabFmC0Dr7Elw&hc_ref=ARS5j71SL2xPAStEMX4jZ1lKLqc2Z5sFwbC6kGX5mQuGnF67fsZRrM5iIKWY7JUtidc&__xts__%5B0%5D=68.ARCrIgyh1HoA3oRGkFRCCR_eK9_96x7UFFHGJqg_H-BaeQZRz1qUWyEYRQIbMQ_wR93SRglyG1HJ87O__pF-CUY2jDUjie1FVdengb9XgrVmiMnAK7ZIVRZQQDPcyk2pwtT9NmaUFpsgcla5RkeCYbNKP_kgFxDG9PMNusWwctssIOU0Sjy_0TEgolnyqvNt-xLsyJ_Adx1zYE3E1WBTexXsOrLY4VbYO-VTSC5vFFeVWBBAu9zNby7LuxGdt4siUr2BBfIaXqeXm7Si9hJWQOnUnBNEtpqP8l5cpvBh5mYqjMyXuokKyg4Y38FrYQxON5cItGmz2GddIvwG7mMlQ58xXQ
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Sepe-Caxias                                 Anexo 10 

28 de novembro às 14:09 · *INFORME DA REDE ESTADUAL* 

O SEPE Caxias esteve na Regional Metropolitana V nos dias: 12/09 e 20/11, em audiência com: 
Denise de Oliveira (DRP), Vanderlea Amaral (C.E), Demosthenes Barcellos (CG), Ana Claudia 
(CRGP) e Aline Medeiros ( CRA), com a seguinte representação: Caio Andrade, Helenita Beserra, 

Juliana Drumond e Renata Roseo. Tratamos dos seguintes pontos: 
4 unidades escolares atuam na Regional com horário de integral em parceria com o Instituto Ayrton 

Senna. Em 2019 esse número deve subir para 9. O CIEP 198, tem parceria com o SENAC. A 
justificativa é que essa unidades estavam prestes a fechar ou ser municipalidades porque possuem 
um alto índice de evasão e de reprovação. 

Matrícula Fácil - Não será realizado matrícula no balcão e os diretores não puderam mexer no 

sistema até o fim da matrícula. Justificativa: Segundo a Metro a exigência de não fazer matrícula no 
balcão é do MP. Quanto ao fato de não acesso dos diretores a Metro alega que eles estavam 
permitindo a abertura de turmas que depois não conseguia o número de alunos adequado para 

justificar sua existência. 

Manutenção - As unidades escolares receberam no mínimo 15 cotas de R $15.000,00 cada, fruto do 
dinheiro repatriados pela Lava Jato, para manutenção dos prédios. Em breve sairá uma cota de R 
$33.000,00 para mobiliário. O recurso deve seguir as orientações da inspeção escolar que define 

prioridades: fiação, banheiros, pintura, etc. Concluído estas prioridades cabe a escola junto com o 
Conselho Escolar definir a utilização do recurso. 

Enquadramento por formação do Doc II - Os profissionais que não assinaram o termo aceitando 
atuar como professor Í estão tendo os seus casos analisados pelo departamento jurídico da SEEDUC 

para que venham a receber pela ascenção funcional. Destacamos que esse procedimento de não 
assegurar a mudança de vencimento é ilegal e que o nosso departamento jurídico vai atuar sobre ele. 

Mudança de Nível - continua automático não carecendo de abertura de processo para tal. Vigia e 
porteiros - cobramos a presença destes profissionais nas escolas e nos foi informado que não existe 

previsão para contratação deles. OP, OE, Adjuntos, Agentes de Pessoal - Não tem como nomear 
professor I para essas funções devido a grande carência existente na rede. A partir da listagem 
emitida pelo TCE,com profissionais com mais de duas matrículas Caxias perdeu 120 profissionais 

que optaram por deixar o estado. 

Educação Física - As escolas estão sendo orientadas a não permitir que ocorra aula de Educação 
Física sem que os alunos apresentem um atestado médico autorizando a prática desportiva. A 
Regional orientou para que se realize atividades recreativas até que se solucione a demanda. 

Grêmio Estudantil - Apresentamos a dificuldade da UEDC de entrar em duas unidades escolares 

(José de Souza Herdy e Minas Gerais) para apoiar o trabalho dos grêmios e a Regional respondeu 
que reencaminhar o ofício com a orientação de que as pessoas que a UEDC listou como seus 
representantes tenham a entrada autorizada. 

Folga do TRE para a GLP - A Regional aguarda um posicionamento do jurídico da SEEDUC visto 

que profissionais de São João de Meriti conseguiram ter seus direitos assegurados apoia acionaram o 
TRE . Carência de Livros Didáticos - Existe uma pessoa na Regional, Rafaela Sobreira, responsável 
por acionar a reserva técnica que fica guardada em determinadas escolas para atender as demandas 

das escolas que solicitaram livros. Declaração de bens - Existe a obrigatoriedade de preenchimento 
do formulário on line. No caso da Educação ele deve ser preenchido até dia 11 de janeiro. Segundo a 
Regional está solicitação nao atinge os aposentados. Recenseamento bancário - É obrigatório para 

todos, aposentados ou ativos, e deve ocorrer no mês do aniversário. Como janeiro é período de férias 
do magistério questionamos sobre a necessidade de prolongamento do prazo. A pessoa que não o 
realizar deve ser convidada a fazê-lo em outro momento, mas estão orientando que se faça um 

esforço para não perder o período determinado. 

Questionamos a ausência de refeição para os participantes da etapa Intermunicipal do COED 
pontuando o impacto negativo comprometendo a presença dos inscritos. 
Sepe Duque de Caxias, 28/11/2018. 

https://www.facebook.com/sepecaxias/?__xts__%5B0%5D=68.ARDBpTK_PAUM2XgGgpGKdD2uNgDuEyrOO9XNJ0q7WLzUAfUcEDjHTv-r9TM9UFb-lBTgVZtosS-8QhUehrCk47vt3p4x3XYy7cvcXbLPSMaB2zL-hcP0bz-CtdY3epKsJKJsuWIgYkocxpvr5rOKPOCst6xt4bJBgQ14aF_GUxIlqgEgNagbKklGYk5zRYUDGpEKAFuQFf3J0mccfxHsgVR6idqaYiYof_Jvn4D0T1SswzwsL_SsGioiBnR_mlPGyYpMM6cqlANuqx0ipZZ2DOCELMmN_NIp0LUXnr8tAbNAuHLhiPoVqyJwgeQ6T6Qxqg_mwVlhqBK0TvUuEQ4ZPq2NXA&__xts__%5B1%5D=68.ARCrIgyh1HoA3oRGkFRCCR_eK9_96x7UFFHGJqg_H-BaeQZRz1qUWyEYRQIbMQ_wR93SRglyG1HJ87O__pF-CUY2jDUjie1FVdengb9XgrVmiMnAK7ZIVRZQQDPcyk2pwtT9NmaUFpsgcla5RkeCYbNKP_kgFxDG9PMNusWwctssIOU0Sjy_0TEgolnyqvNt-xLsyJ_Adx1zYE3E1WBTexXsOrLY4VbYO-VTSC5vFFeVWBBAu9zNby7LuxGdt4siUr2BBfIaXqeXm7Si9hJWQOnUnBNEtpqP8l5cpvBh5mYqjMyXuokKyg4Y38FrYQxON5cItGmz2GddIvwG7mMlQ58xXQ&__tn__=kC-R&eid=ARAFiCuaVD-zJrF4u5WfFIgmNRtALcbE71V7ZW4iXR0IjFwwQ-aCdHZu9OHpLdDFV7QBB-0MskDULfV2&hc_ref=ARRcoC3j_8tnJV3VRj41tWktC_wptYK10c9fMlbJ6BLzzgEDEVbER1YjlGAMtiFs8cc&fref=nf
https://www.facebook.com/sepecaxias/photos/a.617638091629020/2043495449043270/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCrIgyh1HoA3oRGkFRCCR_eK9_96x7UFFHGJqg_H-BaeQZRz1qUWyEYRQIbMQ_wR93SRglyG1HJ87O__pF-CUY2jDUjie1FVdengb9XgrVmiMnAK7ZIVRZQQDPcyk2pwtT9NmaUFpsgcla5RkeCYbNKP_kgFxDG9PMNusWwctssIOU0Sjy_0TEgolnyqvNt-xLsyJ_Adx1zYE3E1WBTexXsOrLY4VbYO-VTSC5vFFeVWBBAu9zNby7LuxGdt4siUr2BBfIaXqeXm7Si9hJWQOnUnBNEtpqP8l5cpvBh5mYqjMyXuokKyg4Y38FrYQxON5cItGmz2GddIvwG7mMlQ58xXQ&__tn__=-R
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ANEXO 11 

Cl SEEDUC/MV/DRP N O 03/2019 Duque de Caxias, 29 de Janeiro de 2019. 

Para: Diretores das Unidades Escolares da Metropolitana V 

De: Diretoria Regional Pedagógica Metropolitana V 

 

Assunto: Lei Estadual na 6545/2013 - Obrigatoriedade de exames clínicos para a prática de 

Educação Física nas unidades escolares. 

Prezados Diretores, 

Vimos por meio deste, comunicar a todas as Unidades escolares de abrangência da 

metropolitana V,—sobre as tratativas da Secretaria de Estado de Educação (SEEDUC), junto à 

Secretaria de Estado de Saúde (SES) e o Ministério Público Estadual (MPRJ), acerca do 

cumprimento da Lei Estadual na 6545/2013, que versa sobre a obrigatoriedade de exames 

clínicos para a prática de Educação Física nas escolas.Devido às seguidas manifestações 

partilhadas pelos órgãos estaduais de educação e de saúde sobre as dificuldades enfrentadas 

na execução da referida legislação, a SES encaminhou, ao Exmo. Sr. Governador do Estado do 

Rio de Janeiro, expediente, com as devidas justificativas, requerendo esforços em prol da 

revogação da Lei Estadual na 6545/2013, em Anexo. 

Deste modo, em consenso com o MPRJ, considerando a falta de evidências que demonstrem 

maiores riscos do que benefícios associados à prática de atividade física sem atestados e, 

entendendo que a exigência de atestado médico para a realização de práticas corporais e 

atividades físicas nas unidades escolares constitui significativa barreira ao acesso para tais 

atividades, relevantes na promoção da saúde e prevenção de agravos, para o ano letivo de 

2019, excepcionalmente, a SEEDUC não exigirá a apresentação de atestados médicos para a 

participação das aulas práticas de Educação Física. Entretanto, caso o professor ou a equipe 

diretiva observe a necessidade de avaliação médica do estudante, orienta-se que informe 

aos responsáveis. 

 Na certeza de, mais uma vez, podermos contar com o apoio da Regional na realização desta 

ação de extrema importância para a SEEDUC, agradecemos a todos e colocamo-nos à 

disposição para dirimir possíveis dúvidas, através do e-mail avalensino.m5@gmail.com e 

através do telefone (21) 2771-6099 e (21) 3651-8754 (Contato: Diretoria Pedagógica) 

 

Assessora da SUPGE/SEEDUC 

Responsável pelo Expediente da Diretoria Regional Pedagógica Metropolitana V 

ID. 3482631-9 

                                                                      Célia reitas 
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ANEXO I 
 

LEI NO 6545 DE 02 DE OUTUBRO DE 2013. 

DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE EXAMES CLÍNICOS PARA A 
PRÁTICA DE EDUCAÇÃO FÍSICA NAS ESCOLAS, NO ÂMBITO DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Faço saber que a Assembleia 

Legislativa do Estado do Rio de Janeiro decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 10 Fica autorizado o Poder Executivo a editar norma, no âmbito das escolas no Estado do 

Rio de Janeiro, com frequência e participação dos alunos em educação física, que as 

obriguem a realizarem exames clínicos nos alunos, antes do inicio das atividades escolares. 

Parágrafo único. O início do ano letivo, obrigatoriamente, será precedido da realização de 

exames médicos clínicos, que autorizem os alunos a realizarem esforço físico nas aulas da 

disciplina de educação física, desportiva e recreativa. 

Art. 20 Os exames, de que trata o Art. 10 desta Lei, poderão ser realizados por médicos da rede 

pública de saúde. 

SIO Se verificada anormalidade orgânica, o médico que realizar os exames prescreverá o 

regime de atividades apropriadas ao aluno examinado; 

520 Constatada a existência de anormalidade que demanda tratamento e/ou 

acompanhamento especializado, o médico responsável pelo exame encaminhará o aluno 

para uma unidade básica ou hospitalar, da rede pública ou privada de saúde, para o 

tratamento adequado. 

Art. 30 Para garantir o número de profissionais médicos necessários ao efetivo cumprimento 

do disposto nesta Lei, o Estado poderá firmar convênios, acordos e outros ajustes correlatos 

com os outros entes federados. 

Art. 40 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Rio de Janeiro, em 02 de outubro de 

2013.  

 

SÉRGIO CABRAL 

Governador 
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                                                                                                             (Obra de Hélio Oiticica) 
                                                                                                  Fonte: Internet 

 


