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Dedicatória 

“Dinossauro” 

 
 

 - Veloso, Fernanda me perguntou o nome da tese e eu disse que não tinha. Poxa 

não  tenho um nome bonito pra tese ainda. 

- Mamãe, quê foi? 
 
 - Liz, não tenho um nome bonito pra tese. 
 

- Ah, mamãe! Que foi? 
 

- Não tenho um nome bonito pra tese. 😔  

- “Pelaí” (corre pro quarto dela) 
 

- Tcharam! Dinossauro! 
 

- Que lindo, filha! 
 

- Passou mamãe! Passou! 
 
 

P.S. Para quê sofrer com um nome de tese: Dinossauro 
 
 

Dedico essa tese à alteridade mais radical que vivo, à Liz, minha filha. Àquela que chegou 

transformando tudo o que havia em algo novo. Que me fez viver com mais alegria e 

entender o que nos meus trinta e cinco anos sem ela eu não havia entendido. 
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RESUMO 
 

NEVES, Liliane. Formação como escritura: Um estudo bakhtiniano com coletivos de 

professoras. Tese (Doutorado em Educação) - Programa de Pós- Graduação em 

Educação, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2021. 

 
 
 
 

Essa tese, defendida no curso de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Educação 

da Universidade Federal Fluminense (UFF), no Campo dos Estudos da Linguagem, 

Cultura e Processos Formativos, com orientação da Profª Drª Marisol Barenco de Mello, 

foi desenvolvida a partir das discussões no Curso de extensão: “FormAção em diálogo: 

Pedagogias críticas a partir das práticas” realizado em parceria entre a Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro- UERJ e a Universidade Federal Fluminense- UFF, bem como 

nos coletivos de formação dos quais participo e participei. Por coletivo de formação 

docente compreendo toda organização político-ideológica de professoras e professores que 

se encontram em espaços oficiais ou não-oficiais que tenha como proposta estudar e 

discutir as suas próprias práticas, fazer cotejos teóricos e criar possibilidades outras na ação 

e formação docente, onde o conhecimento seja criação em alteridade e sem hierarquia de 

saberes. Com aportes da filosofia da linguagem bakhtiniana enuncio esses encontros 

alargando o gênero dissertativo-argumentativo, criando planos estéticos que possibilitem 

a equipotência e plenivalência de vozes de todos os que enunciam comigo, para assim 

afirmar a formação como escritura que transforma o mundo enquanto transforma os seres 

humanos que a vivem. O texto traz contribuições para os estudos da formação de 

professores ao apontar os índices que os estudos do Círculo de Bakhtin indicam para o 

sentido para o que está em formação, como movimento da própria vida humana, aberto, 

inacabado e em alteridade, deslocando assim as noções de tempo, espaço e valor na 

imagem de ser humano.  

 

 
 
 

Palavras chave: Coletivos docentes. Formação como Escritura. Estudos bakhtinianos. 
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ABSTRACT 
 

NEVES, Liliane. Education as scripture: A bakhtinian study with collectives of 

teachers. Thesis (Doctorate in Education) – Graduate Program in Education, 

Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2021. 

 

 

This thesis, defended in the Doctoral course of the Postgraduate Program in Education at 

the Fluminense Federal University (UFF), in the Field of Studies in Language, Culture and 

Formative Processes, under the guidance of professor Dr. Marisol Barenco de Mello, was 

developed from the discussions in the Extension Course: "Formation in Dialogue: Critical 

Pedagogies from Practices" held in partnership between the State University of Rio de 

Janeiro - UERJ and the Fluminense Federal University - UFF, as well as in the training 

collectives of the which I have been participating. By collective of teacher education I 

understand any political-ideological organization of teachers who are in official or 

unofficial spaces that have as a proposal to study and discuss their own practices, make 

theoretical comparisons and create other possibilities in the action and teacher education, 

where knowledge is creation in otherness and without hierarchy of knowledge. With 

contributions from the Bakhtinian philosophy of language, I enunciate these meetings 

extending the dissertation-argumentative genre, creating aesthetic plans that enable the 

equipotence and plenivalence of the voices of all those who speak with me, in order to 

affirm training as a scripture that transforms the world while transforming human beings 

who live it. The text makes contributions to the studies of teacher education by pointing 

out the indexes that the studies of the Bakhtin Circle indicate for the meaning of what is in 

formation, as a movement of human life itself, open, unfinished and in otherness, thus 

displacing the notions of time, space and value in the image of human being. 

   
 
 
 
 

Key words: Teachers collectives. Education as scripture. Bakhtinian estudies
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Prólogo 
 
 
 

Quantos bichos são necessários para criar um filhote? 
 

Não sei responder, talvez, ao fim dessa fábula eu consiga contar quantos são. Os homens, 

bichos muito inteligentes, escreveram um provérbio africano que diz: “é preciso uma 

aldeia inteira para criar uma criança”. Esta fábula não é sobre seres humanos racionais e 

amorosos, é a história de uma mãe pata, seu filhote e a bicharada que ela encontrou na 

sua vida de pata. Bichos que falam, se cuidam e se ajudam, mulheres professoras que se 

reúnem para conversar e formar coletivos, um grupo de estudos e pesquisa que viaja, se 

ama, organiza curso e escreve tese junto, fôrmas, teatro, caderno de apontamentos, 

palavras- nuvens, um vizinho Autodidata. “Partamos da escritura como simulação e 

deixemos de lado a questão da comunicação”1. Uma fábula em um prólogo de uma tese? 

A bicharada se reuniu, após passear por Inhotim2, para encher a pança. Enquanto uns 

dançavam balançando penas, bicos, cascos, escamas e couros, outros conversavam 

sentados com seus esqueletos um pouco mais cansados. A gansa perguntou para a pata se 

ela pretendia continuar seus estudos e ser doutora. E ela, pata do que jeito que é, respondeu 

dizendo que não, porque pretendia ter filhotinhos no próximo verão. A gansa esticou seu 

longo pescoço, o mais alto que sua inquietação permitiu, virou-se para a pata e bicou o 

alto da sua cabeça (nessa hora a pata já se encolhera toda) e disse: – Por que é que você 

não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo? 

A música parou e toda a bicharada que ali estava a olhou sem entender o porquê de sua 

pergunta. A pata, que ficou mais pateta ainda, passou seus próximos dias e meses sentindo 

a dor daquela bicada. Não que estivesse doendo, aliás não doeu na hora, mas era como se 

o bico da gansa bicasse todos os dias a cabeça dela. 

A bicharada voltou para o Rio de Janeiro e semanalmente se reuniu no grande campus 

Gragoatá3, espaço farto para todo tipo de bicho. Esse grupo acabava sempre espremido 

no lugar que era possível, fosse sob um teto, ou ao ar livre, em uma sala dos bichos 

1 PONZIO, 2020, p.129. 
2 O Instituto Inhotim, localizado em Brumadinho a 60 quilômetro de Belo Horizonte. 
3 Campus da Universidade Federal Fluminense onde funciona o curso de pós-graduação stricto-sensu em 
Educação. 
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doutos, na lanchonete dos bichos-grilos ou na creche dos bichos filhotes. Tenho a 

impressão de que o que eles queriam era estar aninhados, uma delas, inacreditavelmente, 

até escreveu uma tese-ninho. 

A pata resolveu então que ia ser douta e com a bicharada junto dela não sentiu muito 

medo. Encontrou outros bichos doutos lá dentro deste lugar de “doutamento” que falavam 

sobre como é importante aquele lugar, a pata às vezes acreditava, e às vezes não. 

No final do primeiro ano a pata descobriu que ela e o pato iriam ter um filhote. Essa 

descoberta não foi assim tão simples. Ela e gansa estavam voando pelas terras de Natal 

quando pata deu uma crise de choro e pânico, e disse que queria voltar voando para o 

ninho antes da hora combinada para o retorno. Por um milagre do Criador dos bichos ela 

conseguiu um bando de patos que estava voando em direção ao Rio de Janeiro no dia 

seguinte, e lá foi ela. 

No seu ninho, com pata mãe e pata vó, descobriu o filhote que estava a caminho. Foram 

meses remando de um lado para o outro, e às terças-feiras remava do Rio Comprido, 

bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro, depois de lecionar no Instituto de Aplicação 

Fernando Rodrigues da Silveira para um grupo de filhotes de 6 e 7 anos, até o campus 

Gragoatá. Lá a bicharada estava sempre com um café quentinho, um pedaço de bolo, 

livros e estudos. A pata se sentia amada junto deles. 

O eclodir de um ovo representa a possibilidade de um mundo novo. Todos os dias 

eclodem milhares de ovos no mundo em formação e deles saem muitíssimas 

possibilidades de transformação. 

Bebê pata nasceu em vinte e sete de abril de dois mil e dezoito, a mãe pata redescobriu a 

força da bicharada para criar um filhote e entendeu um pouco mais: o provérbio africano 

humano falava era da relação eu-outro. 

A bicharada esteve junto em cada descoberta da bebê pata. Ela foi ao campus Gragoatá 

algumas vezes, nadou em cima da mesa em meio aos livros, rolou e correu na grama, 

subiu em árvore, acompanhou formigas, participou de curso de extensão, comeu bolo, 

biscoito, até que em um dia, naquele fatídico dia, uma borra de café, no seu ninho, 

queimou parte de sua penugem cor de caramelo. 
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Naquele dia o céu ficou coberto de uma espessa nuvem escura que anunciava a 

tempestade que se seguia. A pata procurou um buraco para enterrar seu pescoço e ficar 

quieta. Mas, ela não podia, a sua responsabilidade não era somente com a bebê pata, e 

sim com toda a bicharada. 

– Sensação de que não cuidamos bem – A pata disse para a gansa. 
 

– Lembro que te pedi para partilharem sua grandeza com uma criança – ela respondeu. 
 

– E não fomos bons... 
 

Gansa bateu suas asas tão forte naquele momento que a ventania chegou ao hospital de 

bichos onde a bebê pata estava, e sua voz ecoou junto à ventania: – É um insulto, mudem 

essa “vibe”. Processem, sofram, mas sem culpas. 

Em nenhum momento pata se sentiu sozinha, ventanias chegavam do Sul e do Oeste 

acariciando e acalentando suas penas. 

Papai pato não se desgrudou das duas em nenhum momento, vovó pata voava todos os 

dias para o santuário de cuidado de filhotes que precisam de muita atenção, primos, tios 

e toda a família pata estava sempre com elas. Não eram só eles, a bicharada toda cuidou 

de cada pena queimada com orações. As orações pousavam todos os dias sobre bebê pata 

e curava suas penas. 

Borboleta disse: – Pata, cuide do nosso filhote que eu cuido de nossa tese. 
 

Naquele momento, mais uma vez, a pata entendeu que nem tese e nem filhote se cria 

sozinho. 
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Pata e filhote viveram onze dias 
dentro do CTI e mais dezessete no 
quarto do santuário de cuidados 
para bichos, envoltas pela camada 
de orações que a bicharada enviava 
todos os dias para elas. Elas 
chegavam, eu juro que dessa janela 
elas viam chegar. 
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O filhote se recuperou e a bicharada continuou junto para escrever textos que servem de 

ninho, de pista de voo, que gritam pela cidade, que fazem cliques, cenas cinematográficas, 

nos levam ao Maranhão, ensinam a ler, a ouvir todos os filhotes, e a cantar. 

Um dia gansa e pata entenderam que precisavam de mais tempo para escrever a tese e 

pediram para a bicharada toda douta os seis meses que pata precisou para acompanhar o 

filhote nos primeiros meses de vida, e enquanto recuperava suas penas queimadas. 

Escreveram uma carta oficial e de asas juntas voaram para o encontro. Elas acreditavam 

que a bicharada, sendo douta, sabia que era junto que se cria um filhote. 

Pata e Gansa sabiam que o tempo para escrever a tese era precioso e resolveram buscar 

um pouco mais dele na Assembleia de bicharada muito sabida. O nascimento de um bebê 

já era para elas o suficiente para toda a bicharada entender. Reunidos estavam Arara, 

Carneiro, Mariposa, Leoa, Bode, Ovelha, Tigresa, Joaninha, Maritaca e Girafa. Depois 

de contar o que tinha acontecido com o filhote e pleitear por mais seis meses, Carneiro 

solicitou fazer uma pergunta, Pata se antecipou e organizou sua resposta: – Sim! O filhote 

passa bem, cresce sadio e animado. As penas queimadas cicatrizaram e precisarão de 

cuidados ao longo de sua vida, mas sei que a bicharada toda junta vai cuidar... Ops! 

– Solicito saber se a Pata não pode terminar em menos tempo? O “Grande Irmão” está 

com os dois olhos sobre nós, não podemos decepcioná-lo! 

Gansa inflou seu peito e bicou com toda a força a canela de Carneiro. Arara, que até então 

só ouvia a confusão, abriu sua grande asa e empurrou o Carneiro que quase caiu pelo 

despenhadeiro: – Como é, senhor Carneiro? Você está pensando em agradar ao “Grande 

Irmão” que te tosquia todo dia? É uma questão de bicho! Somos doutos na escrita de 

textos sobre a formação da bicharada e quando temos que olhar para o cuidado que um 

filhote precisou, nos preocupamos com o Grande Irmão que só sabe nos cobrar 

produtividade? 

A Mariposa, Abelha, Ovelha e Leoa se armaram para o ataque ao Carneiro. Nessa hora 

a Pata não podia se calar pois percebeu a força do feminino no meio da bicharada douta. 

E que para ser douta não era preciso perdê-la, assim como o amor e a responsabilidade 

pelo outro. Então falou: – O senhor Carneiro sabe como é carregar um filhote em seu 
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ventre por nove meses? O que é sentir na própria musculatura o alargamento que o 

outro provoca? O que é dividir o seu tempo entre trocar fraldas, alimentar o filhote com 

seios cheios de leite, ter noites mal dormidas enquanto faz leituras de textos, escreve 

capítulos de livros, publica, realiza projeto de extensão, curso? O que o senhor sabe sobre 

a luta do feminino nas ciências? Da asa que se divide entre segurar o filhote e o livro? 

Até quando vamos interditar a maternidade e sermos indiferentes a essa condição 

humana? 

– Mééééé – Carneiro tentava falar. 
 

Pata nem conseguia ouvir e continuava a falar: – Não estou defendendo que o pai Pato 

não seja tão responsável por essa criação. Estou falando do corpo que se alarga, que se 

transforma em outro por um outro. O feminino que vive a maternidade enquanto tenta ser 

douta ou, já douta, enfrenta a desigualdade das avaliações de produtividade com as 

mesmas medidas. Será que precisaremos olhar para os humanos e compreender que 

quando um filhote nasce renova o sentido da bicharada, assim como acontece com os 

sentidos da humanidade? Que um filhote que nasce na Tanzânia ou aqui no ninho ao lado 

merece o cuidado de toda a humanidade? 

Joaninha abriu suas pequeninas asas em solidariedade a todo o feminino que Pata 

representava naquele momento e propôs uma votação. Por unanimidade a Pata ganhou os 

seis meses a mais que precisou no passado para acompanhar o filhote nos seus primeiros 

meses de vida e enquanto recuperava suas penas queimadas. Agradeceu e afirmou junto 

à bicharada a sua tese: 

– Gostaria de agradecer a toda a bicharada e dizer que essa tese, que Gansa e eu viemos 

pedir o tempo que ela necessita para ser concluída, é um exercício de escuta de mulheres, 

professoras, majoritariamente dos anos iniciais do ensino fundamental, que ao longo da 

história da educação brasileira têm lutado contra a surdez daqueles que fazem as políticas 

públicas de formação continuada para elas e não com elas. Por uma contrapalavra a 

movimentos formativos individuais que nos isolam e nos fazem concorrentes, desde antes 

ao nosso nascimento até depois da nossa morte, que nos tira a força do coletivo criando 

uma imagem de bicho fechado, acabado e identitário como ideal a ser alcançado por todos 

na tentativa de destruir a vida aberta, inacabada e em alteridade, vida essa que viemos 

defender e que a encontramos no popular, no gigante, no herói da atualidade, na mística 

do encontro, como este que aconteceu aqui. 
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A bicharada agitou-se em comunhão, eram abraços e bicadas para todo lado. Carneiro, 

tentando se afastar, deu dois passos para trás, acabou escorregando no desfiladeiro e ficou 

agarrado em um pequeno tronco de árvore. Ao gritar por socorro toda a bicharada formou 

uma corrente para puxá-lo e salvá-lo. Parece que não é só quando se cria um filhote que 

se precisa de toda a bicharada. 
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Introdução 
 
 
 

Esta é uma pesquisa em diálogo com professores e professoras da educação básica sobre 

seus processos formativos. A questão que me acompanhou na pesquisa e mobilizou 

minhas primeiras ações foi: que imagem de ser humano as práticas hegemônicas de 

formação de professores produzem? 

A imagem de humano é a busca e centro de toda ética na perspectiva de Bakhtin, e nela 

estão os índices de valores que refletem e refratam as relações sociais. Compreendendo 

que as práticas formativas de professores estão encharcadas de ideologias sobre o 

conhecimento e o humano, empreendi no primeiro momento um estudo bibliográfico em 

periódicos de educação disponíveis online, anais de congressos nacionais e revistas 

eletrônicas, com o intuito de perceber o conjunto discursivo da discussão sobre a formação 

continuada de professoras, bem como a existência de pesquisas realizadas que se 

propunham a dialogar com as professoras, em ambos buscando os seguintes temas: a 

formação continuada de professoras dos anos iniciais do ensino fundamental, os coletivos 

docentes e a pesquisa em diálogo com professoras da educação básica. 

Nesta busca encontrei excelentes artigos sobre trabalhos realizados nos mais diversos 

lugares do Brasil e os trago listados nas referências bibliográficas. Minha percepção ao 

ler esse conjunto é que temos algumas perspectivas bem demarcadas, entre elas a 

perspectiva que narra os fatos históricos desde o início da colonização do Brasil para 

ajudar na compreensão do que temos hoje como formação continuada; outra é a 

perspectiva que narra experiências de programas e projetos governamentais de formação; 

uma terceira perspectiva aborda narrativas de experiências singulares de grupos, escolas 

e professores. Não vou me deter em trazer os trabalhos lidos, visto que o que busquei não 

foi uma comparação entre metodologias ou práticas de formação, nem viso um 

levantamento numérico. O foco desse levantamento teórico foi observar as metodologias 

de formação continuada de professoras dos anos iniciais do ensino fundamental 

praticadas, como o diálogo com as professoras era reportado4 nessas, e se havia alguma 

pista sobre coletivos não-oficiais de professoras. 
 
 

4 No capítulo 9 do livro “Marxismo e Filosofia da Linguagem”, Volóchinov se dedica a analisar algumas 
das formas como o “discurso de outrem” é estilisticamente tratado. A preocupação em como reportar a 
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Depois deste entendimento, um segundo objetivo se colocou: encontrar a imagem de 

humano produzida em enunciados fora dos espaços hegemônicos, nos encontros não- 

oficiais. A intuição de que nos encontros não-oficiais existe uma mística diferente na 

relação eu-outro me acompanha desde a pós-graduação lato-sensu Alfabetização das 

Crianças das Classes Populares, cursada na UFF, e se tornou um tema de pesquisa a 

partir do encontro com a professora Regina Leite Garcia. Sob sua orientação escrevi pela 

primeira vez sobre as conversas nos trajetos de ida e vinda da escola com a professora 

Helena, querida amiga, que comigo utilizava os trajetos nos trens, entre a cidade do Rio 

de Janeiro e a cidade de Mesquita, para ler textos e conversar sobre a alfabetização das 

crianças com as quais trabalhávamos. Na apresentação da monografia algumas 

professoras da educação básica e da universidade presentes afirmaram recordar de 

parcerias que viveram e viviam atualmente, e a importância desses encontros para as suas 

formações. Anunciava-se desde então, nos contextos de enunciação do limiar, a potência 

das formações não-oficiais. 

Sob a orientação da professora Regina continuei a pesquisa no Mestrado abordando as 

disputas entre o discurso oficial de formação e as práticas não-oficiais. Nesse período se 

constitui o Coletivo de professoras da Eurico Villela com as professoras Lidia, Luciana, 

Flávia e Daniele, na escola que trabalhávamos: Escola Municipal Eurico Villela, 

localizada na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. 

Depois de defender a dissertação continuei meus estudos sobre a formação de professores 

e a filosofia da linguagem, até ingressar no Doutorado e iniciar essa pesquisa, após meus 

encontros com Bakhtin, Marisol e o Grupo Atos. A mística do encontro vivida por mim 

nos espaços não-oficiais e a potência que se anunciava me levaram a querer pesquisar a 

imagem de humano produzida nesses enunciados. Para isso organizei, junto com o Grupo 

Atos, um curso de extensão em parceria entre a Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

– UERJ, onde sou professora, e a Universidade Federal Fluminense – UFF, onde curso o 

doutorado e participo do Grupo de estudos e pesquisas bakhtinianas ATOS-UFF. O curso 

FormAção em diálogo: Pedagogias críticas a partir das práticas, foi cadastrado na UERJ 

no ano 
 
 

palavra do outro está ligada às formas dialógicas de estar diante do outro, como um “tu” a quem se responde, 
e não um terceiro sobre o qual se fala. Para o Grupo Atos UFF, nas formas de reportar os discursos alheios 
e, dessa forma, transformar as imagens de humanos que são criadas pelas teses e dissertações, está o centro 
da atenção, na busca da criação de uma heterociência. 
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Com Helena, vivi e compreendi mais essa 
relação de parceria e passei a buscá-la 
nos locais em que trabalhei. Dessas 
parcerias trago a do Coletivo de 
professoras da Eurico Villela como 
diálogo afigurado em um capítulo, onde 
conversamos sobre a formação que 
vivemos juntas. 
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de 2019 e realizado de agosto a dezembro desse mesmo ano em encontros quinzenais, aos 

sábados, no horário das 9h às 13h, na Creche da UFF, no Campus Gragoatá. 

Na criação e cadastro do curso de extensão na UERJ já estava contida a intenção da 

realização da pesquisa e, no primeiro dia, todos os participantes foram avisados deste 

trabalho e aceitaram participar. Realizamos ao todo oito encontros, dos quais participei 

de seis, pois em dois eu estava acompanhando minha filha Liz no hospital, depois do 

acidente que sofreu. 

A concepção do curso de extensão foi discutida durante um dia inteiro no encontro do 

Grupo Atos em Juiz de Fora, na casa da nossa companheira de estudos Ana Lopes5. 

Queríamos propiciar encontros em que as vozes pudessem enunciar na forma de 

escrituras, ou seja, enunciados autorais em resposta que criam outras leituras do que seja 

a possibilidade da formação nas próprias vidas, e na formação de modo mais amplo no 

mundo. 

O curso teve ampla divulgação pública em meios digitais, aceitamos todos os pedidos 

de inscrição, inicialmente 80, com entradas depois do primeiro dia e desistências ao longo 

do curso. 

Com a preocupação teórica e metodológica de não propor uma formação com conteúdos 

previamente estabelecidos, sem o diálogo com os participantes, solicitamos, no 

formulário de inscrição, uma carta de intenções, que seria nosso primeiro contato com 

os enunciados daquele grupo. Fizemos a leitura de cada uma delas e selecionamos os 

verbos que se referiam diretamente à formação para organizar a “nuvem de palavras” que 

seria discutida no primeiro encontro. 

Os oito encontros não foram organizados previamente, tiveram a flexibilidade que a 

escuta pede. No primeiro discutimos os sentidos da formação contidos nas palavras da 

nuvem e como eles se relacionavam às práticas de formação vividas por cada uma das 

professoras presentes em propostas que alternavam atividades com o grupo todo, ou em 

pequenos grupos. A escuta nesse primeiro dia nos deu as pistas de interesses para o 
 

5 Ana Lopes, professora doutora e companheira de estudos no Grupo Atos. 
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planejamento do segundo encontro. Então indicamos a visita à exposição de Rosana 

Paulino: A costura da memória, no Museu de Arte do Rio, e a leitura de um trecho do 

livro Infância de Graciliano Ramos. Nesse segundo encontro, que teve como tema a 

infância e a fotografia, a professora Angélica Duarte, membro do Grupo Atos e também 

organizadora do curso, organizou uma conversa com o grupo sobre as imagens das 

infâncias baseando-se em sua pesquisa de doutorado sobre fotografias de escola. Nesse 

encontro aconteceu a proposta de criar uma escritura com bordados em fotografias de 

infâncias enviadas pelos participantes e impressas por nós em tecidos. No terceiro e quarto 

encontros as discussões foram provocadas pelo professor Daniel Gaivota6 com as 

experiências do filosofar com as crianças e a produtividade ligada à formação de adultos 

e crianças a partir do livro Sociedade do cansaço de Byung-Chul Han. No quinto e sexto 

encontros fizemos um estudo sobre a Sistematização, como o coletivo pode se tornar 

potência na formação e criamos proposições coletivas depois de muita discussão sobre o 

tempo para a criação dentro da rotina na escola. Proposições possíveis em que cada um 

pudesse agir sobre elas. No penúltimo encontro aproximamos as inquietações que o livro 

A Sociedade do Cansaço provoca sobre a sociedade do desempenho e como elas estão 

presentes na colonização do tempo na escola. Conversamos sobre a possibilidade de um 

planejamento e currículo antidesempenho, o que seria isso e como provocá-los a partir 

das perspectivas que temos hoje em curso. E no oitavo e último encontros fizemos uma 

sistematização coletiva sobre o que percebemos como potente no curso e que palavras 

traríamos para a nuvem de palavras construída no primeiro encontro. 

Todos os encontros do curso foram gravados e transcritos, assim como a conversa que 

propus com o Coletivo de Professoras da Eurico para que pudéssemos narrar a nossa 

vivência enquanto coletivo de formação não-oficial. Essas transcrições foram lidas por 

mim, e os enunciados entraram em diálogo nos planos estéticos construídos na escrita 

da tese, organizados em textos da seguinte forma: 

No primeiro conjunto de textos denominado “Textos iniciais” estão o Prólogo, a   

Introdução e as Palavras no limiar. O Prólogo é um texto no gênero fábula em que 

afiguro alguns eventos vividos por mim desde a decisão de iniciar o doutorado até o 

pedido de prorrogação para a defesa da tese. Na Introdução estão a questão inicial 
 

6 Daniel Gaivota, professor de filosofia, doutorando na UERJ, perguntador em exercícios de filosofia com 
as crianças, participou de uma das conversas sobre infância no curso de extensão. 
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de pesquisa, a questão que encontrei depois da pesquisa bibliográfica, os incômodos com 

a formação inicial e a sua materialização em estudos na pós-graduação lato-sensu e no 

mestrado, depois do encontro com a professora Regina Leite Garcia, assim como a 

apresentação do curso de extensão, sua organização e um breve resumo dos encontros. 

Por fim apresento cada texto e resumidamente a escolha do gênero e as forças que 

aproximei para construí-los. No texto Palavras no Limiar apresento questões teóricas e 

metodológicas provocadas pela banca de Qualificação e como teoricamente defendi na 

pesquisa e na escritura da tese a palavra reportada, o discurso indireto livre e a afiguração. 

Em seguida na “Menipeia” estão os textos No elevador, que é uma menipeia onde fico 

presa dentro de um elevador por sessenta segundos, e dessa forma dialogo comigo mesma, 

em um duplo, sobre as inquietações da metodologia utilizada para escrever a tese e, depois, 

com a entrada da personagem Autodidata, de Jean Paul Sartre, afiguro a luta teórica que 

travei contra a perspectiva historicista na formação, colocando nesse diálogo os meus 

questionamentos sobre a possibilidade de abordar a formação desde outras perspectivas. 

Os Breves apontamentos posteriores à Menipeia são apontamentos que fiz após decidir 

trazer a menipeia No elevador para a tese, com o objetivo de demarcar a distância 

temporal, visto que ela foi escrita há um ano e meio para a Qualificação, e algumas das 

questões levantadas eu já conseguia respondê-las. 

Em As três entradas pelo portal da Creche estão os enunciados do curso de extensão 

afigurados em três textos construídos em planos estéticos distintos. No primeiro, 

Palavra-nuvem, as palavras estão animadas compondo uma arena de sentidos no diálogo 

das professoras no primeiro dia do curso de extensão. Como Bakhtin me aponta “Quando 

tenho à minha frente uma figura simples, uma cor ou a combinação de duas cores, um 

rochedo real ou uma ressaca do mar na praia, e tento encontrar para eles uma abordagem 

estética, devo, antes e mais nada, animizá-los, transformá-los em personagens potenciais 

veiculadores de destinos, dotá-los de uma determinada diretriz volitivo-emocional, 

humanizá-los”7. O texto não é o diálogo integral do encontro, mas alguns dos enunciados 

esteticamente trabalhados com a animação das palavras para afigurar uma arena de luta 

de sentidos que as palavras relacionadas à formação podem trazer consigo e a 

naturalização de alguns deles como únicos possíveis. A disputa pela 
 
 

7 BAKHTIN, 2011, p.61. 
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palavra se tornou material na escritura desse capítulo para tensionar e materializar o que 

parece ser abstrato por estar na linguagem. No segundo texto, En-formação ou Em 

formação? eu avizinhei os enunciados sobre as práticas formativas de professores 

presentes nas transcrições de todos os encontros e os aproximei em um plano estético pelo 

tema da formação. Nesse, depois de entrar na Creche, percebemos que cada uma de nós, 

professoras, temos uma fôrma em volta do nosso corpo e, enquanto dialogamos, as fôrmas 

apertam ou afrouxam-se. Os enunciados não aconteceram em um mesmo encontro, mas 

o tema da formação esteve em todos e por isso eu os avizinho para tensioná-los. Na leitura 

das transcrições procurei ouvir onde os significados e sentidos sobre a formação 

apareciam e os aproximei. O terceiro texto que compõe as entradas pelo portão da creche 

é o Teatro da Formação. Ele aconteceu no primeiro encontro do curso de extensão 

quando, depois de discutir no grande grupo, combinamos uma conversa em pequenos 

grupos sobre vivências de formação com posterior apresentação ao grande grupo 

enfatizando as ideologias observadas nas práticas, nas linguagens, solicitando que 

escolhessem variados gêneros para enunciar. Um dos grupos afigurou em cenas teatrais 

alguns enunciados recorrentemente ouvidos em formações continuadas de professores. 

Depois da afiguração do texto do teatro faço uma breve discussão sobre as questões da 

formadora, no sentido bakhtiniano de estar em formação, sentido esse que aproximo da 

formação de professores com o intuito de alargar os sentidos hegemônicos. 

No texto seguinte, Intermezzo: Caderno de Apontamentos estão apontamentos que fiz 

no encontro no qual organizamos o curso de extensão com o Grupo Atos, em diálogo com 

os estudos do período do doutorado, entre eles os de Paulo Freire e a Educação Popular, 

de Marco Raúl Mejia, bem como sua Sistematização, como uma possibilidade de produzir 

saberes e conhecimentos em cotejos com os estudos da filosofia da linguagem 

bakhtiniana. 

O Coletivo de professoras da Eurico é o próximo texto, e nele está a conversa que tive 

com as professoras que comigo compuseram este coletivo. Os nossos encontros enquanto 

coletivo ocorreram entre os anos de 2009 e 2015 e, em 2019, para fins dessa pesquisa, 

nos reunimos para conversar sobre o que vivemos. Eu afigurei esse encontro trazendo os 

nossos enunciados do dia do encontro e construindo um diálogo – afigurado como se 

fossem pausas no gravador em que penso relações teóricas enquanto pesquisadora. Neste 

distanciamento pudemos olhar para o movimento que fizemos nos 
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anos anteriores e o quanto aquele coletivo alterou a todas nós e, no movimento da 

escritura de pesquisa como pausas no gravador, fiz os cotejos de nossos aportes com a 

literatura científica. As professoras do Coletivo da Eurico, bem como as professoras e 

professores participantes do curso que enunciam nos textos como autores estão 

referenciados em bionotas no rodapé da página quando a sua primeira enunciação 

aparece. 

O último texto, Formação como escritura – Uma carta à Liliane, professora iniciante 

em 2002, é escrito no gênero carta. Nela eu, pesquisadora e autora, respondo à Liliane, 

professora iniciante em 2002, mostrando o que encontrei enquanto pesquisava e escrevia 

a tese, reunindo amorosamente as forças libertárias para afirmar a formação como 

escritura. É com amor que escrevo a ela, lembrando de suas inquietações iniciais e como 

essas minhas inquietações enquanto professora iniciante provocaram toda essa escritura. 

Estes textos reunidos compõem o enunciado desta tese que se faz em escrituras, e que 

defende, desde já, a formação como escritura. Nesta tese as relações com os enunciados 

são éticas, estéticas e políticas, por isso cada texto exigiu um trabalho de busca de forças 

na própria língua para que as questões éticas estivessem esteticamente colocadas. Uma 

luta, na palavra, para encontrar outras palavras para enunciar a formação e a formação de 

professoras. 
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Palavras no Limiar 
 
 
 

O que escrevo nos próximos textos não são uma descrição dos encontros do curso de 

extensão, do encontro com o Coletivo da Eurico Villela ou a reunião do Grupo Atos para 

organizar o curso. Metodologicamente escolhi afigurá-los, compreendendo junto com 

Luciano Ponzio que, de modo diferente da descrição ou da representação, “a afiguração 

se constitui na relação do texto artístico com a representação da vida concreta, na tensão 

dialógica da forma artística com os conteúdos da vida, do valor artístico com os valores 

extra- artísticos”8. Este enunciado, enquanto tese, se insere na cadeia discursiva 

acadêmico-científica, mas tendo como autores principais neste diálogo Mikhail Bakhtin e 

o Círculo, assumo e defendo escutar as forças da escritura literária para alargar o gênero 

dissertativo-argumentativo com outros gêneros. 

A linguagem que defendo, junto com Bakhtin, é aquela que se faz com o corpo e não só 

com a palavra falada, escrita. Para Bakhtin, é uma cadeia discursiva de enunciado, para 

Augusto Ponzio, uma rede de significados. Estamos nessa rede ou nessa cadeia enquanto 

corpo, enquanto um humano que altera essa rede, ao enunciarmos. Produzimos 

linguagem enunciando sempre em um gênero discursivo e em resposta. Com Augusto 

Ponzio, penso em linguagem como escritura: “um procedimento modelizante espécie-

específico do homem, segundo a qual o ser humano, servindo-se dos meios mais diversos, 

valendo-se do próprio corpo ou de meios físicos externos, organiza espacial e 

temporalmente as próprias vivências e a realidade circundante, conferindo a elas um 

sentindo e construindo um mundo”9. Nesse caso, o conceito de escritura vai além da 

escrita verbal. Mais do que isso, escritura é enunciado responsivo, na cadeia infinita da 

comunicação discursiva. 

Barthes também me ajuda a compreender a relação entre escritura e linguagem, dizendo 

que “a noção de escritura implica a ideia de que a linguagem é um vasto sistema em que 

não se privilegia nenhum código ou, se preferir, nenhum é considerado central e seus 

departamentos mantêm uma relação de „hierarquia flutuante‟. O discurso científico 

acredita ser um código superior; a escritura quer ser um código total que comporte suas 
 
 
 

8 PONZIO, L. 2017, p. 33. 
9 PONZIO, 2020, p. 47. 
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próprias forças de destruição”10. É essa valência icônica da escritura que se avizinha ao 

conceito de afiguração, tão caro para Luciano Ponzio. Inspirado na estética bakhtiniana, 

esse autor afirma que “a concepção da „afiguração‟ de Bakhtin é expressa em termos de 

relação dialógica, em termos de alteridade, de responsabilidade”11. Afigurar é suscitar 

muitas respostas e sentidos! E Luciano afirma, em seguida, que a concepção bakhtiniana 

“rejeita as noções de representação, de imitação, de identificação, de reflexo, valendo-se 

da noção de afiguração”. Diferente da representação que busca o idêntico e persegue a 

descrição da vida como tentativa de capturar os sentidos, a afiguração assume a posição 

do autor como criador que ao escrever sobre o vivido assume essa escrita como criação. 

A afiguração permite trazer as forças de destronamento de lógicas hegemônicas que 

tentam hierarquizar e monologizar as relações humanas, alterando essas ordens e 

aproximando essas transformações. 

A preocupação em como reportar a palavra do outro sempre foi uma questão nesta 

escritura, era difícil pensar na minha palavra fora da relação dialógica de enunciados. 

Escolhi fazer essa pesquisa encontrando com o outro e dialogando com ele, mas como 

manter vivas essas forças na escrita da tese? Representando? Representar tem como um 

de seus significados o apresentar de novo. E como apresentar de novo um encontro 

vivido? Criando? Afigurando? 

Eu vivi os encontros dialogicamente, mas conseguir afigurá-los para dar a ver essas forças 

exigiu trabalho de escritura. Augusto Ponzio diz que “Ela não serve somente para a 

memória, mas também para a inventividade, para a inovação e para a capacidade de 

construção”12. 

A voz doce de Guilherme me apontou na Qualificação:“Planos estéticos, Lili, não só 

um”13. 

“A sua resposta, como ato responsável, te obriga a escrever diferentes planos estéticos 

com climas e diálogos diferentes. Planos estéticos olhados como epistemologia além de 

expressão que produz conhecimento. Não precisa fazer ligação um com o outro”. Recordo 

dos olhos atentos e brilhantes de Liana enquanto enunciava estas palavras. 

10 BARTHES, 2004, p. 10. 
11 PONZIO, L, 2019b, p. 78. 
12 PONZIO, A, 2020, p.134. 
13 O enunciado de Guilherme, assim como os de Jader, Liana e Camila, são do encontro da Qualificação 
realizado dia 3 de março de 2020. 
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Não preciso? Sério? Adeus, vizinho Autodidata. Nunca mais te verei. Afirmo para mim 

mesma, lembrando do elevador apertado da Menipéia da Qualificação. 

O sotaque mineiro de Jader me acalmou, embalou e provocou: “A beleza do texto está 

nos acontecimentos que você narra. A estrutura da tese fica muito clara a partir dos relatos 

dos professores. O que vocês promoveram no curso foram encontros. Sejam lineares ou 

não. Porque estamos em um projeto de sociedade, cronológico, com horários de formação, 

calendário...” 

Ui! Doeu, Jader! Por que a minha implicância com a linearidade? 
 

“Lili, tem mais. Conta no texto sobre esses encontros na própria narrativa dos encontros, 

e rompe. Que os encontros tenham a mesma potência, a força narrativa de formação. 

Mesmo que não em ordem linear.” 

Linear de novo. Preciso me ver com esse meu discurso. 
 

“Uma resposta? O que aconteceu? Nós temos a intenção de continuar esse coletivo. Me 

transformou para sempre”. Camila disse, está dito! Ela disse, Georgine disse, Amanda 

Pestana disse, Joice disse, Angélica disse, Wallace também disse, Márcia disse, Marisol 

disse, Minna também, Malu disse, Renata disse, Lilian disse, Josiê disse, Nívea disse, 

Amanda Silveira disse, Lidia disse... 

Muitos disseram para mim e comigo. São palavras e sentidos em disputa que não pararam 

de chamar outros sentidos. Mas como trazê-los em um texto sem destonalizá- los ou, pior 

os monotonolizando? São palavras ditas por sujeitos concretos e queria ser fiel ao que 

disseram. 

“Fiel, Lili? Então conte de fidelidade nas conotações epistemológicas que esse termo 

implica”14. 

A palavra reportada é uma questão quente para o nosso grupo de estudos Atos- UFF. A 

conversa sobre ela é geralmente de uma potência incrível. Estamos lutando, há algum 

tempo, para compreender como reportar a palavra do outro que nos interpela na vida, sem 

mortificá-la ética e esteticamente. 

Em Bakhtin a discussão sobre a palavra reportada é colocada sob o aspecto da “relação 

arquitetonicamente estável e dinamicamente viva do autor com a personagem15”, nas 

14 Este enunciado e o seguinte são provocações de Marisol aos estudos sobre a palavra reportada.
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obras de diferentes autores. A inquietação sobre essa me chegou mais enfaticamente 

quando diante das muitas páginas de transcrição de diálogos de pesquisa que tinha 

precisei decidir o que e como fazer. Tinha a tarefa de fazer uma escrita de uma professora 

que falou com outras professoras, mantendo-as com a potência da alteridade que 

provocaram. Como fazer isso? Compreendendo que não só na tese, mas em todas as 

dimensões da vida estamos sempre lidando com a palavra do outro, o nosso enunciado 

não é a inauguração de nenhuma palavra, mas uma composição feita única e 

irrepetivelmente por aquele que enuncia em resposta. E que essa relação com a palavra 

de outrem foi teorizada pelo Círculo de Bakhtin. Nesse trecho de Volóchinov, ele também 

se perguntava sobre isso: “Como, na realidade, apreendemos o discurso de outrem? Como 

o receptor experimenta a enunciação de outrem na sua consciência, que se exprime por 

meio do discurso interior? Como é o discurso ativamente absorvido pela consciência e 

qual a influência que ele tem sobre a orientação das palavras que o receptor pronunciará 

em seguida”16? 

Um enunciado começa quando ainda estamos escutando o discurso do outro. A nossa 

resposta depende de como experimentamos a enunciação de outrem. Por isso, se já 

entramos no diálogo com a perspectiva de que o outro tem saberes inferiores, que nada 

do que ele disser poderá mudar os conhecimentos que trazemos, a escuta já está permeada 

desses sentidos e a resposta produzida reforçará essa relação. “Aquele que apreende a 

enunciação de outrem não é um ser mudo, privado de palavra, mas ao contrário um ser 

cheio de palavras interiores”17. 

A fidelidade da palavra é um aspecto importante quando reportamos a palavra do outro, 

por causa dela as ciências humanas clássicas exigem a citação direta, pois, junto com as 

referências, permite a checagem da verdade de quem disse, se disse, o que disse e 

porque disse. Mas a responsabilidade bakhtiniana, onde a escrita é sempre uma resposta, 

uma enunciação onde o autor toma decisões quando a compõe, desvincula a fidelidade do 

aspecto da citação integral e direta do discurso do outro como forma de garantia. Não 

estou dizendo que não tive um compromisso com o discurso de outrem na pesquisa, mas 

que a transposição direta do seu enunciado não garantiria a fidelidade que a ciência 

humana clássica exige, porque sempre há o contexto narrativo. Volóchinov aponta esse 

 
15 BAKHTIN, 2011, p. 3. 
16 BAKHTIN (VOLOCHÍNOV), 2009, p. 152. 
17 Idem, p. 153. 
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erro “dos pesquisadores que já se debruçaram sobre as formas de transmissão do discurso 

de outrem: o objeto verdadeiro da pesquisa deve ser justamente a interação dinâmica 

dessas duas dimensões, o discurso a transmitir e aquele que serve para transmiti-lo. Na 

verdade, eles só têm uma existência real, só se formam e vivem através dessa inter-

relação, e não de maneira isolada. O discurso citado e o contexto de transmissão são 

somente os termos de uma inter-relação dinâmica. Essa dinâmica, por sua vez, reflete a 

dinâmica da inter-relação social dos indivíduos na comunicação ideológica verbal”18. 

Portanto há um deslocamento, uma recolocação, uma tradução do discurso de outrem na 

enunciação do narrador que reflete e refrata a interrelação dos indivíduos. Toda citação, 

sendo uma escolha do autor, é a recolocação, em um contexto de um discurso outro, do 

ato discursivo do enunciador citado. Por mais que aconteça a repetição de cada palavra 

do discurso, o contexto é outro, por isso o tom, a intencionalidade e o gênero são outros, 

e constroem um novo sentido para esse discurso. É uma fidelidade à abertura dos sentidos 

no outro, não fidelidade de palavra igual, tomada exatamente como se deu. O 

compromisso é com a relação. 

Quando nos referimos à relação autor e personagem, isso não tem a ver com os sujeitos 

da pesquisa serem personagens, mas com a forma como reportamos a palavra de um outro, 

seja na literatura, na pesquisa ou na vida, porque em todas essas dimensões essas palavras 

são escrituras. “Em Dostoiévski a palavra do autor se contrapõe à palavra plenivalente e 

totalmente genuína da personagem. É por isso que surge o problema da colocação da 

palavra do autor, o problema de sua posição artístico-formal em face da palavra do 

herói”19. Se temos uma imagem da relação eu-outro onde a palavra plena seja a palavra 

individual, não faz sentido a discussão da relação entre o autor e o herói; mas se 

acreditamos em um mundo onde a palavra é própria-alheia, porque encharcada desde 

sempre da palavra do outro, essa discussão faz todo sentido, pois, assim como a palavra 

do herói não se subordina à do autor, nenhuma palavra na vida se subordina à outra, mas 

dialoga com ela. Isso muda a ordem dos discursos que colocam força em um discurso 

sobre o outro, quando na verdade o que há é um grande e infinito diálogo que renova 

sentidos. 
 
 
 
 
 

18 BAKHTIN (VOLOCHÍNOV), 2009, p. 154. 
19 BAKHTIN, 2013, p. 64. 
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Durante esta escrita o planejamento dos planos estéticos buscou garantir o cotejo desses 

enunciados, mantendo ética e esteticamente a equipotência deles e sendo 

responsavelmente fiel à relação construída com cada um. 

Nos diversos aspectos da relação com a palavra do outro, que fazem Bakhtin apreciar a 

polifonia nas obras de Dostoiévski, está o apreço que ele tem pelo limiar como índice 

valorativo do ponto de contato, de tensão, os “pontos das crises, reviravoltas e catástrofes, 

quando um instante se iguala pela importância interna a um “bilhão de anos”, isto é, perde 

sua estreiteza temporal”20, em que as personagens estão. O limiar não é um espaço físico, 

ele é a valoração do tempo e espaço únicos da decisão, onde tudo pode mudar. Cada 

encontro é aqui tomado como o limiar entre o vivido e o criado depois dele, o lugar do 

abismo diante da infinitude de possibilidades. “Não se trata do que ocorre dentro, mas na 

fronteira entre a minha consciência e a consciência do outro, no limiar. Todo interior não 

se basta a si mesmo, está voltado para fora, dialogado, cada vivência interior está na 

fronteira, encontra-se com outra, e nesse encontro tenso está toda a sua essência”21. 

Na construção da compreensão da poética de Dostoiévski, Bakhtin vê que “os 

participantes da ação se encontram no limiar (no limiar da vida e da morte, da mentira e 

da verdade, da razão e da loucura)”22. No limiar tudo é possível, inclusive criar mundos. 

Seguindo esses rastros da escritura, uso a passagem pelo limiar do portal da Creche 

UFF, a escuta do áudio da gravação da conversa com o Coletivo de professoras da Eurico 

e o folhear do meu caderno de apontamentos como pontos de contato entre o vivido e o 

criado, o limiar da possibilidade de criar mundos, de afigurar os diálogos criando imagens 

que tensionem mais os sentidos. O limiar se torna um valor ético e estético que afirma o 

ponto de contato entre consciências no cotidiano. “O limiar, a porta e a escada. Sua 

importância cronotópica. A possibilidade de transformar em um instante o inferno no 

paraíso (isto é, passar de um para o outro)”23. A importância cronotópica do limiar está 

na valoração que muda, a passagem por ele tem a possibilidade de mexer com os valores 

e dar a ver e ouvir o que não era possível antes da chegada nele. O cronotopo é o modo 

que Bakhtin criou para possibilitar descrevermos artisticamente o ato responsável. Nos 

encontros vividos a alteridade foi 
 

20 BAKHTIN, 2013, p. 172. 
21 BAKHTIN, 2011, p. 341. 
22 Idem p. 168. 
23 BAKHTIN, 2011, p. 355. 
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intensa e os afiguro usando a criação de cronotopos com a intenção de manter elementos 

emotivos-volitivos do ato responsável. 

Os enunciados que ocorreram nos encontros têm seus autores referenciados em notas de 

rodapé, forma estilística escolhida para trazer os enunciados de todas as professoras e 

professores autores. Todos esses elementos estilísticos foram trabalhados na escritura a 

partir da preocupação de como reportar a palavra do outro de modo que sejam heróis aos 

quais eu respondo. Estes e estas, professores e professoras das nossas interrelações, leram 

esses textos e conosco compartilharam a validação da verdade da relação, aquela que 

Bakhtin nos ensinou a ler como verdade pravda. Nossa escritura afigurou, segundo eles 

e elas, de modo pravda, os encontros que tivemos, e esse é o retorno que nos assegura 

uma escritura potente, dialógica e, por que não, bela. 
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No elevador 
 
 
 

É o último dia do curso de extensão24! Acabou! Visto-me com a blusa que eu mais gosto 

e percebo que foi com ela que me vesti no primeiro encontro. Vou assim mesmo, sinto-

me bonita com ela. Josiê25 avisa pelo zap que já desceu do trem e é minha mãe quem vai 

à padaria comprar algo para o lanche. Elas serão minhas companheiras nessa viagem até 

a UFF. 

Despeço-me de meus companheiros iniciais de curso, Veloso e Liz, que não me 

acompanham mais. Pois ela não pode pegar sol por alguns meses após o acidente. Entro 

no elevador, olho-me no espelho e limpo as lágrimas que escorrem por não poder trazê- 

los. Aperto o botão -1, as luzes começam a piscar e o elevador trava. Ah não! Hoje esse 

elevador não pode parar. Logo no último dia, já são 07h30min, tenho tanta coisa para 

escutar e dizer neste último dia. Começo a pensar alto! 

E a tese? E a tese? Como ela vai ficar sem essa escuta? 
 

Liliane, você está presa no elevador e só pensa na tese? Aperta logo esse botão de 

emergência. 

Penso nela o tempo todo. Quem já escreveu sabe! 
 

Sério que você vai pensar sobre uma tese dentro do elevador? 
 

Sim! Não quero transcrever o último dia do curso e depois colocar aqui. Eu poderia nem 

estar lá e conseguiria fazer isso. 

Que audaciosa! Realmente fazer uma transcrição pode ser só colocar no papel o que está 

ouvindo. 

Audácia? O que menos sou na vida é audaciosa. Mas é que não quero transcrever os 

encontros nem escrever sobre mim mesma monologicamente! Definitivamente não! Essa 

tese não é sobre mim! E não paro de pensar nisso. 
 
 

24 Os diálogos e as experiências que aparecem como sendo do curso de extensão referem-se ao curso de 
extensão FormAção em Diálogos: Pedagogias Críticas a partir das Práticas, realizado no segundo semestre 
de 2019 em uma parceria entre a UERJ e a UFF. 
25 Josiê Assis, amiga desde a graduação, professora e companheira em diálogos há muitos anos. 
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É sim! É claro que é sobre você! 
 

Não é não! 
 

É sim! 
 

Não é! 
 

Pense bem no que está tentando dizer para si mesma. Você está escrevendo sobre quem 

ou o quê nessa sua tese? 

Não escrevo sobre algo ou alguém. Escrevo em diálogo com seres expressivos e falantes 

com os quais venho conversando, defendendo uma heterociência em que não há objetos 

de pesquisa e sim humanos em relação alteritária. Suas vozes têm de estar aqui junto 

comigo. Um plano estético me ajudaria a colocar essas vozes juntas, vou aproveitar que 

ficarei aqui por um bom tempo e pensar. 

Não ficaremos muito tempo nesse elevador. Tenho fé! E essa ciência outra é algo 

estranho porque ciência é ciência. Isso é bem óbvio para mim. 

Isso não é nada óbvio nem verdadeiro. O conhecimento científico é uma construção 

epistêmica que busca em bases únicas tornar-se hegemônico. Na colonização europeia, 

a qual sofremos, a expropriação não foi só física, mas também foi dos modos de viver e 

produzir conhecimentos. Essas imposições trouxeram um modelo de vida e o discurso 

da inadequação de outros modos. Há séculos estamos em uma corrida atrás desses modos 

que só nos fazem mais subalternizados a eles, passando-nos a noção de que nunca 

chegaremos ao modelo idealizado. A ciência e o cotidiano não estão isolados um do outro, 

são dimensões da vida humana. 

E o que isso tem a ver com a sua tese? Ela deve ser o motivo da sua preocupação. 
 

Isso tem tudo a ver com ela. Esse modelo de idealização do conhecimento imposto por 

um colonizador, que detém conhecimentos e culturas avançadas, permeia as concepções 

hegemônicas de formação de professores, voltadas para o oferecimento de acesso ao 

conhecimento pelo “detentor” da “melhor” metodologia com pouco diálogo. 

Isso pode ser ensino e formação. Alguém que sabe mais ensina para alguém que sabe 

menos. 



26 BAKHTIN, 2011,p. 311. 
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Esse é um modelo naturalizado há tanto tempo que pode ser visto como único, mas é uma 

disputa. Além dela ainda tem a luta na escrita, por isso penso nela o tempo todo, inclusive 

presa dentro do elevador. Estou dialogando para entender melhor como a pesquisa vem 

sendo feita e como escrevê-la. A forma e o conteúdo dela estão interligados. 

Forma é formato? 
 

Não! Forma não é formato. A forma é o acabamento que a escritura toma por meio das 

escolhas estilísticas que uso para afirmar os princípios metodológicos da pesquisa e da 

escrita dela. Quero que a forma como escrevo a pesquisa também seja dialógica. De que 

me adianta uma pesquisa em que estou em diálogo com as pessoas, se na hora de escrever 

essas vozes desaparecem e só sobressai a voz da “pesquisadora”? 

As pessoas não fazem isso! 
 

Constroem um enunciado de tese que traz apenas a voz da pesquisadora quando 

escrevem? Sem conflito, sem diálogo, sem tensão? As pessoas não, eu estou incluída. Só 

preciso ter claro que são escolhas epistemológicas. Conteúdo e forma são escolhas 

epistemológicas. 

Você definiu as suas? 
 

Tenho alguns princípios e os persigo enquanto escrevo. É sempre uma luta contra o 

monologismo, porque ele não diz respeito apenas ao que é registrado no papel como 

escrita.São as relações com o outro, sentidos axiológicos refletidos e refratados no texto. 

Aprendi a escrever na escola tomando um ponto de vista e escolhendo um gênero depois 

de estudar as suas características. 

Ah aquelas aulas sobre cartas, texto dissertativo argumentativo, bilhete, poesia... 
 

E diante da escrita de um texto dentro da universidade há padrões a serem seguidos 

também, neles as outras vozes podem virar uma citação ou transcrição. Mas penso com 

Bakhtin que “O acontecimento da vida do texto, isto é, a sua verdadeira essência, sempre 

se desenvolve na fronteira de duas consciências, de dois sujeitos”26. Um texto é um 

enunciado carregado de diálogos; na perspectiva bakhtiniana, quando as vozes 



27 BAKHTIN, 2011, p. 394. 
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fazem-se presentes garantimos a afirmação da dialogicidade da vida humana, mesmo 

quando é um monólogo. 

Então a tese é sobre você também. 
 

É sim! Eu também estou nessa pesquisa. Sou professora há 18 anos, vivi experiências 

de formação continuada e, ainda por cima, sou a autora. Preciso dizer da minha inquietude 

sobre os processos de formação continuada de professores no Brasil e de como, nos 

encontros com outras professoras, construo uma contrapalavra de alargamento às 

concepções hegemônicas. 

Acho que ser sobre você e sua vida não é um problema. 
 

A filosofia da linguagem bakhtiniana é uma filosofia de vida, mas encarnar essa filosofia 

é uma luta contra a perspectiva hegemônica refletida em minhas concepções do que seja 

escritura. 

E quanto à perspectiva de formação, acredito que existem outras. 
 

Há algumas que foram tornadas hegemônicas. Mas o mundo e as relações nunca foram 

abstratos, isso é somente uma forma de percebê-los. Todo conteúdo-sentido carrega 

consigo uma arena de lutas. Estou entendendo e defendendo nessa tese que a formação 

tem outros sentidos diferentes dos hegemônicos, que não é previamente determinada e 

acontece alteritariamente. Pretendo ir atrás desses sentidos dialogando sobre eles a partir 

dos encontros que tive durante a pesquisa. Acho que têm muitas faíscas libertárias que 

podem ser reunidas. 

Me parece que os sentidos do que é formação estão sempre em disputa. 
 

Na formação estão contidos sentidos de monologismo, dialogismo, autoritarismo, 

cooperação, coletivismo, individualismo e outros, em toda a complexidade que o humano 

vive o ato. “A complexidade do ato bilateral de conhecimento-penetração. O ativismo do 

cognoscente e o ativismo do que se abre (configuração dialógica)”27. 

Uma coisa você já afirmou: os encontros estarão dialogicamente tecidos nesta tese. Será 

um desafio, mas acredito que vá conseguir. 



28 BAKHTIN, 2011, p.35. 
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Tentarei e sei que posso contar com o Grupo Atos em suas leituras e contrapalavras de 

deslocamento. Em Bakhtin, li que o modo como vivencio o eu do outro difere do modo 

como vivencio o meu próprio eu e que isso entra na categoria do outro como elemento 

que nos integra. E também que essa diferença tem importância fundamental tanto para a 

estética quanto para a ética28. Essa relação alteritária existe antes mesmo do nosso 

nascimento. 

Isso é verdade. Bakhtin está te dizendo que a forma como vivencia a sua relação com o 

outro tem importância para a ética, ou seja, para os seus atos cotidianos, mas também 

para a sua formação? 

É o que ele nos aponta, que os atos são sempre em resposta. 
 

Mas se os percursos formativos individuais não podem ser traçados, como você os tem 

pensado? 

Não estou dizendo que cada um não viva seu percurso formativo. Traçá-lo, 

desconsiderando a importância do outro é a questão. 

Se não é individual, como é? Porque a formação sempre foi colocada como um caminho 

individual e evolutivo que vamos percorrendo ao longo da vida. 

Eu estou apontando que a relação com o outro precisa ser discutida quando se fala de 

formação. Aliás, não só da relação com o outro, mas da alteridade como categoria ética: 

vivemos isso na relação com o outro, mas a alteridade é um princípio formativo, que 

abraça a pluralidade, o desconhecido, o acontecimento, o inesperado, e o enraizado no 

conjunto da humanidade. 

Então, esse caminho que traçamos, desde os nossos primeiros anos de escolaridade, 

quando entramos na escola, sempre foi o ponto de partida e lugar da formação. Ano após 

ano, a construção de conhecimentos vai nos proporcionando uma formação enquanto 

sujeitos democráticos para a vida na sociedade. 

Esse é um dos pontos de vista sobre o que é a formação. Não existe só um. A formação 

sempre aconteceu para que sujeitos aprendessem a viver em sociedade? Ela começa na 

escolarização? 
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Estou começando a pensar que não. 
 

Estamos em formação desde o dia em que fomos concebidas ou até antes dele, pois os 

pais sonharam os filhos bem antes, e a humanidade toda sonhou a gente bem, bem, bem 

antes. Lá começou a nossa formação e ela perpassará todos os dias de nossas vidas. É o 

ancestral e o atual. E tem mais, ela nunca foi sozinha. Tem os nossos pais também! Ou 

você acha que não precisou dos seus pais para te formar?! 

Tão engraçadinha! Eu sei bem como um embrião é formado e como um bebê cresce 

dentro do ventre da mãe, você também sabe bem disso. 

Ô professora sabe-tudo, claro que sei que você sabe. Cada nascimento é uma festa de 

renovação. Todos os sentidos do mundo se abrem para esse ser único, expressivo e falante 

que vai transformar e ser transformado pelo outro29, desde que compreenda a beleza do 

acontecimento e do encontro com o outro. Já evitei muito viver em acontecimento. Ele 

não é só quando algo surpreendente acontece, e sim a própria vida. Desde que engravidei 

da Liz, compreendi melhor o que é perder a sensação de que podia controlar tudo. 

Você achava que podia. Sempre acreditou na possibilidade de controlar tudo. 
 

Falar, às vezes, é mais fácil que viver. Por isso, acho que a ciência busca, muitas vezes, 

a abstração. Falar sobre o outro pode ser mais fácil do que falar com o outro, sem precisar 

dialogar com suas respostas. Elas já estão prontas! Procura-se a estabilidade e a 

repetibilidade delas. 

Hahaha! É difícil a estabilidade na ciência, acho que ela é justamente uma busca 

constante. 

Eita! Para que tanto escândalo? Ria mais baixo! 
 

Coloca riso nessa tese. Queria que você risse mais,enquanto escreve. Tanta seriedade! 

Lembra do riso das suas conversas com as suas amigas professoras. 

Acho que, geralmente, rimos junto a quem confiamos. Você acha isso também? Acho 

também que nos formamos  com  quem  confiamos.    

_________________________ 

29 BAKHTIN, 2011, p.395 
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No Estética da Criação Verbal, Bakhtin afirma que “O problema da seriedade. Os 

elementos de expressão externa da 

seriedade: o cenho carregado, os olhos apavorantes, as rugas e pregas juntas pela tensão, 

etc., são elementos de pavor ou intimidação, de preparativo para o ataque ou para a defesa, 

um chamamento à subordinação, uma expressão de fatalidade, de necessidade férrea, de 

peremptoriedade, de indiscutibilidade. O perigo faz o sério, o riso autoriza o perigo. A 

necessidade é séria, a liberdade ri. O pedido é sério, o riso nunca pede, mas o ato de dar 

é acompanhado de riso. A seriedade é prática e é interesseira no sentido amplo da palavra. 

A seriedade retém, estabiliza, está voltada para o pronto, para o concluído em sua 

obstinação e autopreservação. Não é uma força tranquila e segura de si (esta sorri), mas 

uma força ameaçada e por isso ameaçadora, ou uma fraqueza suplicante”30. O riso não é 

o oposto do rigor. Na ciência, há de se ter um rigor com a pesquisa. Gosto desse 

apontamento de Bakhtin, porque temos a tendência de achar que só há formação quando 

há silêncio e cenhos carregados, quando há concentração total no formador. A seriedade 

teme a desestabilização e com isso reduz os momentos de escuta, no entanto desestabilizar 

é preciso. 

Esse Bakhtin sabe das coisas. 
 

No Coletivo de professoras da Eurico Villela31, ríamos, porque não representávamos uma 

força ameaçadora umas às outras, havia leveza, mesmo tendo força. 

Olha que interessante ver que a seriedade, premissa para muitos movimentos de 

formação, não precisa de cenhos carregados e olhos apavorantes para preservar o 

formador de um enunciado que o ameace. 

Uma pergunta não precisa ser recebida como uma ameaça, a falta de diálogo não pode ser 

justificada no medo do outro e da alteridade. Ponzio diz que temos de ter medo pelo outro 

e não do outro. “O medo pelo outro, vale dizer o medo que se experimenta a respeito dele, 

como temer por ele”32. 

É isso! 
 

Lembrei-me de umas pistas quentes sobre isso. São a mística e o riso. Como a mística da 

educação popular move coletivos e ela se acende quando há encontros entre 

 
30 Idem, p.396. 
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31 Professoras que trabalhavam comigo na Escola Municipal Eurico Vilella, localizada na Zona Norte do 
Rio de Janeiro. Encontrávamo-nos periodicamente em espaços não-oficiais de estudo para ler e discutir 
nossas práticas. 
32 PONZIO & MIOTELLO, 2019, p. 78. 
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humanos... Aqui dentro da bolsa tem escrituras do curso de extensão feitas na mística 

desses encontros. 

INFÂNCIA 
 

1 - Acreditamos que a democracia se constrói e se fortalece no cotidiano dos espaços 
de educação e deve permear todas as relações estabelecidas nesses espaços e, por 
isso, comprometemo-nos a abandonar toda e qualquer atitude autoritária e ausente de 
diálogo respeitoso, sobretudo, com as crianças. 

2 - As crianças são sujeitos pensantes, construtores de saberes e são inteligentes como 
quaisquer outros sujeitos, por isso nos colocamos, a partir de hoje, no lugar de quem 
escuta com sensibilidade o que as crianças têm a dizer, dos seus modos próprios de se 
comunicar e de pensar o mundo com a intenção de compreendê-las e atendê-las em 
suas necessidades primordiais. 

3 - Pensando que nossa relação deve se dar de forma respeitosa com a infância que 
cada criança experiencia/expressa, a partir de hoje, nossos encontros com as crianças 
se dará sem preconceitos, sejam eles adquiridos pela formação, sejam eles vinculados 
às ideologias machista, racista e/ou homofóbica. 

4 - A organização engessada do tempo escolar é um dos fatores que prejudicam o 
desenvolvimento de propostas que tenham as infâncias como centrais nas ações 
pedagógicas. Sabendo disso, colocaremo-nos, a partir de hoje, no caminho de 
experienciar outro tempo que não seja adultocêntrico, que seja um tempo nascido da 
criança. 

FORMAÇÃO DOCENTE 
 

1 - Sabendo que os estudos reestruturam fazeres pedagógicos e provocam o 
acontecimento de experiências novas no cotidiano com as crianças; sabendo que é 
direito destas crianças a promoção de uma educação de qualidade e sabendo, também, 
que formação inicial e continuada são colunas que sustentam essa educação, 
comprometemo-nos a sempre buscar ocupar os espaços de formação que forem 
possíveis e necessários para a nossa constituição enquanto educadores. 

2 - Acreditamos que o diálogo é fundamental nos processos de formação 
inicial/continuada de educadores, por isso,a partir de hoje, disponibilizamo-nos ao 
diálogo, à troca de experiências e práticas, na direção de potencializarmos nosso próprio 
fazer e contribuirmos para o alargamento das práticas dos nossos pares. 

3 - Frente a todos os silenciamentos aos quais fomos submetidos nas educações que 
nos foram oferecidas, enquanto educadores, assumimos a palavra e seu uso como um 
direito que devemos valorizar e garantir que todos tenham33. 

 
 
 

33 Esse texto foi escrito pelos professores Wallace, Josiê, Priscila, Jullie e Marcelli durante o curso de 
extensão FormAção em diálogos- pedagogias críticas a partir das práticas. Wallace, autor e professor na 
rede municipal do Rio de Janeiro; Priscila, autora e agente educadora de educação infantil; Jullie, autora, 
estudante de graduação e professora; e Marcelli autora e professora da Educação Infantil. 
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Bonito isso! 
 

Este texto, produzido por um grupo de professores do curso de extensão, depois de uma 

discussão que tivemos sobre as premissas pelas quais lutaríamos, mostrou-me que quando 

os educadores se encontram, olham para seus fazeres e vivências e vivem a alteridade, há 

uma explosão mística que contamina e transforma. 

Fantástico! Seus olhos brilham quando você fala desse assunto. Vira! Olha só no 

espelho! 

Não consigo ver. Esse é só um acabamento que você está me dando. Daqui só consigo 

viver este ato responsável com toda a minha existência. 

Nesse curso, você se formou junto com os outros. 
 

Sim! Foram momentos únicos, irrepetíveis e belos. Veja aqui no Para uma Filosofia do 

Ato Responsável: “É esta arquitetônica do mundo real do ato que a filosofia moral deve 

descrever, não como um esquema abstrato, mas como o plano concreto do mundo do 

ato unitário e singular, os momentos concretos fundamentais da sua construção e da sua 

disposição recíproca. Estes momentos fundamentais são eu-para-mim, o outro-para- mim 

e eu-para-o-outro; todos os valores da vida real e da cultura se dispõem ao redor destes 

pontos arquitetônicos fundamentais do mundo real do ato: valores científicos, estéticos, 

políticos (incluídos também os éticos e sociais) e, finalmente, religiosos”34. 

A beleza está no amor com que as relações foram vividas. 
 

Me lembrei de outro enunciado de Bakhtin quando diz que “você não ama um ser humano 

porque é bonito, mas ele é bonito porque você o ama”35. Não quero construir uma 

narrativa que achate e acabe com a beleza desses encontros. A arquitetônica da vida é 

tríplice, e a insistência pela formação individual e competitiva gera violência em 

diferentes aspectos. Por isso estou tão agitada com essa escrita. Esses encontros me 

tiraram do lugar de professora no qual me sentava e, ao não gostar, criticava as formações, 

e me lançaram para o lugar de quem precisou cuidar do movimento de formação como 

aquela que organiza. Foi um alargamento gigante, o meu mal-estar virou diálogo e 

questão de luta de sentidos. 
 
 

34 BAKHTIN, 2010, p. 114. 
35 Idem, p. 125. 
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É bom você enunciar que percebe isso. 
 

Percebo e por isso me inquieto. Não sou mais a mesma e não quero mais narrar os 

acontecimentos vividos monologicamente. Bakhtin diz que quando escrevemos, mesmo 

que seja sobre nós mesmos, há criação. Há um olhar exotópico. É um olhar de fora, de 

quem vê além do que viu quando estava vivendo. O autor para escrever tem esse 

excedente de visão. Se não, torna-se uma confissão. É o movimento de afastar, mas sem 

sair. 

Amém! 
 

Amém? O texto confessional tem esse caráter de dizer de si, confessando seus atos, não 

só na igreja. Mas o tom pode chegar ao religioso, de quem precisa escrever para se 

redimir. 

Mas, e a ciência e a tese e as professoras? Não era disso que você falava? 
 

É disso sim. 
 

Isso tudo tem que caber dentro do que você quer escrever? 
 

Há de caber! Somos muitos enunciando, mas esses diálogos perpassam o tema que é a 

formação continuada de professores. É disso que eu, as professoras e professores do curso 

de extensão, as minhas amigas da Eurico e as companheiras e companheiros do Grupo 

Atos conversaremos nessa tese. E ainda tem os enunciados que não trarei como diálogos 

diretos, porque já se tornaram palavras minhas-próprias-alheias, mas que estarão aqui por 

me alterarem. 

Quero ver caber todo mundo aí. Ainda bem que não resolveu chamá-los para dentro 

desse elevador, íamos direto para o poço e você morreria... 

Opa! Seria um excelente plano estético! Um encontro no elevador. E ainda tem os 

professores da banca para entrar nessa conversa. 

S-O-C-O-R-R-O-O-O-O! Por favor, não faça isso! Você cairia no poço do elevador e 

com todas essas pessoas falando no seu ouvido. 

Brincadeirinha. Mas é um pouco isso. Venho percebendo que as professoras fazem um 

movimento de formação, que é coletivo, nos seus cotidianos e que eles têm uma 
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potência muito forte e uma importância significativa na formação continuada de cada 

uma. Quem nunca deixou a porta da sua sala de aula aberta para ouvir o que a colega do 

lado estava fazendo? 

Ahhh! Pensei que o nome disso era fofoca! 
 

Não é não! Tenho uma amiga, que não é fofoqueira, e relata que fez isso muitas vezes. 

Quando os alunos dela iam para as aulas de Educação Física, ela deixava a porta da sala 

dela aberta para ouvir como a colega da sala da frente alfabetizava seus alunos e depois 

elas se tornaram grandes amigas. Toda vez que ela perguntava, essa amiga respondia que 

cada um deveria construir o seu caminho e que ela tinha alguns princípios, porém nunca 

compartilhava com ela, porque tinha medo de estar ditando apenas receitas de como fazer. 

E a outra, que não era boba nem nada, ficava só bisbilhotando. 
 

Mais ou menos. Não acho que bisbilhotava. Acho que buscava com o outro que estava ali 

pertinho dela. 

Acho que esse negócio de fazer ciência pode ser interessante. 
 

Acho que alguém está começando a entender a história. 
 

Posso me retirar se você quiser. 
 

Vai se retirar para onde? Tá louca? Esqueceu que o elevador está parado! 
 

É verdade! Então para de fazer graça que sei que tem muitas histórias para contar e a 

tese nem começou. 

Não é historinha não. Aliás, tem gente até que acha que quando narramos sobre o 

cotidiano estamos contando historinhas ao invés de fazer ciência. 

E como fazer ciência nas ciências humanas? 
 

Existem muitas maneiras, mas na que Bakhtin ajuda a entender é a do ato como único e 

irrepetível sem álibi. As minhas vivências com essas amigas foram únicas. Ninguém as 

vai viver novamente. Nem nós mesmas conseguiremos reproduzir os acontecimentos, 

porque acontecimento é isso, é a explosão do encontro com o outro. Consigo me lembrar 

da sensação de força que sentia ao saber que não estava sozinha e que havia ali, 
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dentro de uma escola pública, outras pessoas com as quais eu podia conversar e criar 

transformações. Tinha uma confiança mútua bem forte. 

Opa! Se seguraaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
 

. 
 

. 
 

. 
 

. 
 

. 
 

. 
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. 
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. 
 

. 
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... 
 

A porta do elevador se abre após um solavanco que me derruba e me faz bater a cabeça 

contra o espelho. Ainda tonta não desço, porque nem sei se cheguei ao meu destino, 

mas uma grande sombra magra surge bruscamente por trás de mim. Estremeço. Um 

silêncio sepulcral e ele fica no limiar, na porta do elevador. Ah o limiar! O lugar que 

Bakhtin tanto gosta! Será que ele ouviu duas vozes exaltadas e animadas aqui dentro, ou 

será que este encontro foi só aqui dentro de mim? Cadê ela?Nos segundos que ele tem, 

pensa se deve ou não avançar. A porta dá sinais de que vai fechar. Não tem mais jeito. 

O meu vizinho Autodidata entra. Era só o que me faltava. 

Já o encontrei algumas vezes nesse elevador. Ele nunca sorri para mim. “Levanto um 

pouco a cabeça, vejo o imenso colarinho postiço, alto e sem pontas, donde lhe sai o 
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pescoço de frango. Traz um fato coçado, mas nem uma sombra lhe polui a alvura da 

roupa”36. 

Coloco a mão na cabeça procurando por um ferimento, meio tonta ainda dirijo-me a ele: 

Bom dia! Parece-me interessante esse livro que o senhor está lendo. 

(Tento puxar assunto. “Parece que sente relutância em me dizer: hesita um pouco, 

rebola os grandes olhos espantados. Depois mostra-me os livros com um ar de 

constrangimento”37. As leituras dele desconcertam-me sempre e a pancada me deixou 

mais desorientada ainda.) 

Sim! Ler é uma excelente forma de adquirir conhecimentos. 

Ah sim! Gosto bastante de ler também! 

(Um silêncio sepulcral se estabelece. Posso ouvir a respiração compassada de cada um 

de nós). 

O dia está bastante quente hoje! 
 

Já li os 3 jornais de grande circulação antes de sair de casa e os 

serviços meteorológicos dizem que teremos tempo abafado durante todo 

esse dia. 

Interessante! 
 

(As luzes voltam a piscar.) 
 

Era só o que me faltava! Preciso dizer ao senhor que este elevador não está muito bom 

hoje. Já fiquei (ou será ficamos?) parada por algum tempo, e quando ele resolveu andar, 

parou para o senhor entrar. Esta não é a primeira parada que o elevador faz e talvez não 

seja a última. 

Incompetência de quem administra! 

 
(Revira os olhos e retira o lenço de seda puríssima para secar a gotícula de suor que 

escorre por entre suas grossas sobrancelhas que se unem acima de seu enorme nariz.) 
 

36 SARTRE, 2015, p. 42. 
37 Idem p. 41. 
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O senhor gosta bastante de ler, não é?! Está sempre acompanhado de um livro. 
 

Ah sou um apaixonado pelos registros históricos que a humanidade já fez. 

Pretendo ler toda a grande literatura disponível durante a minha a vida. 

Compreendo! Apesar de gostar bastante não tenho essa pretensão. É muita coisa! 
 

Não é não! Basta empenho e dedicação. E a cada leitura fica mais fácil, 

pois vou me aprofundando nos assuntos e os conhecimentos vão se 

acumulando. 

O senhor acha que o conhecimento se constrói assim, acumulando-se? 
 

Tenho certeza disso! Há grandes estudos na área da psicologia que 

comprovam isto. Pesquisas seríssimas e com resultados contundentes. 

Entendo. Mas e a vida? 
 

(Ele afrouxa um pouco sua gravata borboleta de cor vinho marsala, retira mais uma vez o 

seu lenço de seda e seca agora duas gotículas de suor. Como posso ter tido a audácia de 

perguntar isso a ele?) 

Minha jovem, o que tem a vida? 

 
Não quero incomodá-lo. É que estou em um momento muito animado da minha vida em 

que pretendo escrever uma tese de doutorado e acabo incomodando as pessoas o tempo 

todo com esse assunto. Só que o senhor tocou no ponto nevrálgico do conhecimento como 

um acúmulo e o professor Augusto Ponzio diz no seu livro Livre Mente que o 

conhecimento se dá nas relações que estabelecemos, nos pontos de contato que criamos 

na linguagem. Leia aqui comigo: “A leitura dialógica de um texto é a sua “reescrita”, e é 

essa reescrita a vida do texto, isto é, aquilo que o texto requer pedindo para ser 

compreendido. O texto-leitura é reescrita. A leitura é o texto que escrevemos em nós 

quando lemos”38. Uma concepção assim de conhecimento requer uma concepção outra 

de formação que não seja o acúmulo de conhecimentos, que busque o encontro na vida 

de cada humano como diálogo e não imposição ou absorção de conhecimentos. Não 
 

38 PONZIO, 2020. p. 101. 
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acha? Cada encontro na vida é formativo, é um encontro com um enunciado “pedindo 

para ser compreendido”. 

Não sei que bases teóricas usa e já percebo que são diferentes das 

minhas. 

Bakhtin e o Círculo são a base da minha compreensão na filosofia da linguagem e que 

trago para o diálogo da formação continuada de professores. 

A jovem senhora está escrevendo uma tese pelo que compreendi. 

Interessante! Leio teses também! Já li as Teses sobre Feuerbach. Conhece? 

Conheço. Tem uma delas que é muito importante para mim. Aquela que fala sobre o 

educador e a práxis. Ah, como é mesmo? A que fala que o próprio educador tem que ser 

educado. 

Essa aqui? “A doutrina materialista de que os seres humanos são produtos 

das circunstâncias e da educação, [de que] seres humanos transformados 

são, portanto, produtos de outras circunstâncias e de uma educação 

mudada, esquece que as circunstâncias são transformadas precisamente 

pelos seres humanos e que o educador tem, ele próprio, de ser educado. 

Ela acaba, por isso, necessariamente, por separar a sociedade em duas 

partes, uma das quais fica elevada acima da sociedade (por exemplo, 

em Robert Owen). A coincidência do mudar das circunstâncias e da 

atividade humana só pode ser tomada e racionalmente entendida como 

práxis revolucionante”39. 

Isso! O senhor é mesmo bom! Que memória! 
 

(Ele sorri de canto de boca e relaxa a musculatura da grande corcunda que tem.) 
 

Mas porque especificamente essa Tese que Marx escreve a Feuerbach 

interessa tanto a você? 

Vou lhe dizer para que talvez o senhor possa me ajudar. Marx me ajuda a pensar sobre 

este movimento da educação e a importância do educador e de sua formação continuada. 

Para mim, ele afirma que o educador precisa viver movimentos formativos, 

39 http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ma000081.pdf 
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movimentos de práxis revolucionantes, ou seja, provocar mudanças nos modos de viver 

e pensar. Paulo Freire diz que “A teoria sem a prática vira „verbalismo, assim como a 

prática sem teoria, vira ativismo. No entanto, quando se une a prática com a teoria tem- 

se a práxis, a ação criadora e modificadora da realidade”40. E a filosofia bakhtiniana da 

linguagem acrescenta ao conceito de práxis a compreensão de que “Do interior do ato 

mesmo, tomado em sua integridade, não existe nada de subjetivo e de psicológico; na sua 

responsabilidade, o ato coloca diante de si sua própria verdade como verdade que une 

ambos os seus aspectos, assim como une o aspecto do universal (a validade universal) e 

o individual (o real)”41. Tem relações entre teoria e prática que me importo em ver na 

formação de professores, porque têm sido colocadas em lugares distintos e em uma 

hierarquia de saberes. 

Hummm... E sobre o que é a sua tese? Parece-me que tem algo a ver com 

formação de professores. Até o século XIX e início do XX posso te dar 

grandes contribuições. 

Ainda estou formulando a questão academicamente, mas vivi experiências na minha vida 

profissional que me levam a crer que os processos de formação continuada de professores 

quando coletivos, dialógicos e em alteridade, provocam faíscas libertárias de 

transformação da realidade que são muito potentes, mas que por estarem na dimensão 

não-oficial são desconsideradas. O formato oficial que se perpetua há algumas décadas, 

em que o professor precisa passar por formações a cada período com alguém que diz saber 

mais do que ele não me parece surtir o efeito que se espera. 

Compreendo! E o que você tem lido a respeito? Fazer um estado da arte 

da formação de professores no Brasil desde a chegada dos jesuítas até 

os dias atuais é um primeiro passo. 

Jesuítas? O senhor acha que precisamos ir tão longe? 
 

Não entendo o seu questionamento! Os registros históricos nos mostram 

que em nível global, a questão da formação docente é posta por Comenius, 

no século XVII. Esse século eu já estudei. 

 
40 FREIRE, 1989b, p.67. 
41 BAKHTIN, 2010, p. 81. 
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Comenius também é bem distante, talvez possamos não ficar restritos aos manuais de 

história da educação e olharmos a humanidade de forma mais ampla, acessarmos através 

da linguagem, tempos imemoriais que o humano historiador não registrou em seus 

manuais. Nossa formação começou bem antes deles. 

O que quer dizer com isso? Não sei se posso ajudar a você, mas, segundo 

os livros de história, em 1684, foi instituído o primeiro estabelecimento 

destinado à formação de professores: o Seminário dos Mestres, por São 

João Batista de La Salle, na França. 

Que tal olharmos também os outros movimentos que aconteciam? O senhor não acha que 

a sociedade nunca foi uma só e que cada humano traz a possibilidade de renovação dos 

sentidos em seus atos? Não podemos olhar os fatos como isolados nem como únicos 

acontecimentos de um conjunto de milhões de humanos que viviam na mesma época. Ou 

podemos pensar na formação docente descolada destes movimentos? 

Talvez não! O campo das ciências humanas é um campo delicado de pesquisa, 

mas tem obtido progressos com sua aproximação aos métodos das ciências 

naturais. Já pensou no método que usará nos seus experimentos 

para essa tese? É importante que tenha um capítulo que explique sobre 

a metodologia de pesquisa utilizada. Em quem se baseará? 

Dialogava sobre isso comigo mesma, eu acho, antes de o senhor entrar. Não pretendo 

utilizar métodos de coleta de dados que nos permitam ver, por meio da repetitividade dos 

processos, a afirmação ou negação de uma hipótese. Pretendo trazer enunciados de 

professores, professoras, autores e pesquisadores que têm discutido a formação 

continuada de professores para materializarmos em uma escritura que os mantenha vivos 

puxando fios ideológicos, abrindo e cotejando os sentidos com outros sentidos. 

Me deixou confuso agora! 

 
Consegui deixar o senhor confuso? Não era a minha intenção. Mas um pouco de confusão 

pode ajudar também a desestabilizar sentidos tão fixos. Estudo um filósofo da linguagem 

chamado Mikhail Bakhtin, um russo que nasceu no final do século XIX e 
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viveu até os anos 1970 do século XX. Ele traz contribuições que são muito boas para 

pensar o humano e nossas pesquisas nas ciências humanas. Cadê o Estética? Ah tá aqui! 

O que é “o Estética”? 

 
Estética da Criação Verbal, um livro organizado com textos e apontamentos de Bakhtin. 

Em um capítulo chamado Metodologia das Ciências Humanas, ele diz que não podemos 

perceber e estudar o humano como coisa, porque ele não pode tornar-se mudo. Então todo 

conhecimento que temos só pode ser em diálogo com ele, como se dá na vida. Não 

podemos na ciência tentar estudá-lo como algo estático porque seria uma tentativa de tirar 

dele toda a possibilidade de transformação. 

(Enquanto falo, percebo-o suar muito e alternar as compridas pernas sobre seu estreito 

quadril) 

Se o senhor não quiser mais ouvir, fique à vontade para dizer. Estou chata com esse 

assunto, eu sei. 

Quando o incômodo me for insuportável, reporto a você. 

 
Ah que bom! Havia um incômodo com as formações continuadas que participava e 

Marisol, minha orientadora, propôs pensar em outras possibilidades. Surgiu então o curso 

de extensão Formação em diálogos: pedagogias críticas a partir das práticas. Ali foi-se 

afirmando para mim, mais uma vez, que essas experiências formativas que vivemos 

podem ser pensadas em outras bases. 

Mas, provavelmente, já existem na literatura métodos para formar 

professores no Brasil. Você deve ter buscado alguns deles. 

Busquei sim! Me parece que as formações continuadas tiveram mais ênfase no fim dos 

anos de 1980 e com mais força a partir da aprovação da LDB de 1996. Como estava na 

Lei, muitas políticas públicas foram criadas para dar conta de cumpri-la. E os métodos de 

ensino acabaram sendo baseados nos modelos de transmissão de conhecimentos. 

Não acho ruim. 

 
Quero deslocar a discussão da base moral bom-ruim e pensar nas consequências de cada 

abordagem para a visão de humano-formador que ela traze vou te dizer o porquê.A esse 



52  

formador foi dirigido o papel de “reciclar” os conhecimentos dos professores que estavam 

nas escolas de educação básica. Geralmente, era e, ainda, é, em algumas circunstâncias, 

alguém em posição hierárquica superior na escola, rede de ensino e Universidade, que 

chega com “novidades” para que a professora “ensine” melhor para os estudantes, e faz 

isso, muitas vezes, desconsiderando o saber construído até ali por ela. Na maioria das 

vezes, não há escuta e diálogo com os seus saberes. E esta questão não está descolada do 

que é a formação humana e seus processos constitutivos em qualquer linguagem. 

Compreende? 

Gostaria de ouvir para ver se está de acordo com as minhas leituras. 

 
Não sei se está de acordo. É uma compreensão sendo construída e há visões diferentes de 

mundo e de humano, não há problema nisso. A defesa do Círculo é pelo diálogo e não 

pela derrota de uma visão para outra. 

Entendo! Você sabe que essa história de professora que pesquisa não 

entendo bem. Dos livros e do que está escrito neles é que vem o meu 

conhecimento. Inclusive, o livro que li há algumas semanas dizia que,mais 

precisamente no século XVII, as sociedades ocidentais viviam um 

esgarçamento das relações de subalternização. Os privilégios de alguns, 

garantidos por discursos religiosos e regimes monárquicos de poder, 

faziam com que o abismo entre os grupos sociais crescesse a um ponto em 

que se tornou impossível o convívio. 

E então veio a Revolução! Talvez não precisemos ficar apenas na leitura de um manual 

ou falar sobre Revolução Francesa para construir um enunciado sobre formação. A 

revolução pode acontecer toda vez que um professor reage aos modelos impostos para ele 

e os subverte. Ou quando dois professores se encontram e juntos encontram meios para 

ensinar as crianças das classes populares a ler e a escrever de verdade, fazendo leitura de 

mundo e não uma leitura que os faça continuarem subalternizados. Ou quando um 

professor lê Paulo Freire, entende-se oprimido e luta para se libertar também do opressor 

que habita nele, de forma coletiva. 
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Paulo Freire conheço um pouco, ainda não terminei a leitura do século 

XX, mas o nome dele já começou a aparecer. Não era bem dessa Revolução 

que eu estava falando, sobre essa eu ainda não li. 

Essa revolução está na vida, no encontro de humanos e seus enunciados, está no ato 

responsável. Bakhtin nos pergunta: “Vale dizer, que lhe seriam claros somente os 

aspectos e as relações universais passíveis de transcrição sob forma de conceito?42”. 

Existe um historicismo que narra os fatos em linearidade histórica que vai do passado 

ao futuro para tentar explicar o presente, tirando toda a sua força porque o apresenta 

apenas como uma consequência. Leia comigo o que Walter Benjamin escreveu sobre isso: 

“A história universal não tem qualquer armação teórica. Seu procedimento é aditivo: ela 

utiliza a massa dos fatos, para com eles preencher o tempo homogêneo e vazio”43. 

Posso ajudar se me deixar continuar na minha linha de raciocínio.Era a 

França do século XVIII e havia a necessidade de universalizar o ensino 

elementar e a urgência de organização dos sistemas nacionais de 

ensino. A possibilidade de ascensão social colocou na educação essa 

responsabilidade. Era preciso educar-se e educar o povo para que houvesse 

o desenvolvimento social. 

O que era desenvolvimento social para aquela época? Era muito distante do que pensamos 

ser hoje? As pessoas da Revolução que você fala não era toda a parcela da população 

mundial. Existiam movimentos acontecendo para além dos relatados nos manuais. Olha 

o que o Bakhtin responde à pergunta que te fiz acima: “Não, ele vê claramente sejam as 

pessoas individuais, únicas, que ele ama, sejam o céu e a terra, e estas árvores, e o tempo; 

e simultaneamente lhe é dado o valor, concreta e realmente afirmado...44”. Ele continua 

na página 92 dizendo do equívoco de “imaginar que a verdade só pode ser a verdade 

universal (istina) feita de momentos gerais...45”. 
 
 
 
 
 

42 BAKHTIN, 2010, p. 82. 
43 BENJAMIN,2012, p. 251. 
44 BAKHTIN, 2010, p. 82. 
45 Idem p.92. 
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Isso eu não sei, mas se a jovem senhora deseja escrever sobre a formação 

continuada de professores; sobre ela ainda tenho algumas coisas a dizer: 

A primeira instituição denominada Escola Normal foi instalada em Paris 

em 1795. Em seguida, Itália, Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos foram 

instalando, ao longo do século XIX, suas Escolas Normais. 

E por que queriam de fato essas escolas? E no Brasil? Como aconteceu? É para cá que 

quero olhar. 

Certo! Minhas leituras abrangem a história do Brasil também. Aqui tivemos 

três grandes influências que marcaram fortemente a organização da 

concepção hegemônica de educação: <as concepções iluminista e 

positivista na educação, as ideias escolanovistas e a concepção 

pedagógica produtivista.>46 O primeiro modelo de formação de professores 

<foi significativamente colonialista, originando-se diretamente da 

experiência de Portugal. Inicialmente, no século XVIII, os professores 

em Portugal e em todas as suas colônias não eram treinados formalmente. 

Eram eles selecionados por meio de exames. O Alvará Português, de 6 de 

novembro de 1772, era bem claro e definitivo. Ordenava que os exames dos 

mestres que fossem feitos em Lisboa; quando não assistidos pelo 

presidente se faziam na presença de um deputado, com dois examinadores 

nomeados pelo dito presidente. E que nas Capitanias do ultramar se 

fariam exames na mesma conformidade>47. 

Nossas concepções costumam seguir um fluxo hegemônico vindo de outras culturas que 

nos chegam como colonização de pensamento. Já reparou nisto? 

A instauração da primeira Escola Normal brasileira foi em Niterói, 

província do Rio de Janeiro em 1835, o Instituto de Educação Professor 

 

46 BERTOTTI & RIETOW, 2013. 
47 FIGUEIREDO & COWEN, 2005. 
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Ismael Coutinho. Porém, nos 50 anos seguintes a descentralização da 

educação, que ficava a cargo das províncias, fez com que a instauração 

das escolas normais não fosse uma prioridade. 

Ouviu o que te perguntei? Quero pensar mais sobre o ideológico em cada projeto. Não 

sei se fazer uma narrativa apenas historicista ajuda. “Um produto ideológico faz parte de 

uma realidade (natural ou social) como todo corpo físico, instrumento de produção ou 

produto de consumo; mas, ao contrário desses, ele também reflete e refrata uma outra 

realidade, que lhe é exterior”48. Tem um ideário filosófico que move as ações. Neste caso 

que o senhor está falando era o Iluminista. A burguesia estava crescendo tanto nos países 

europeus quanto aqui. 

E a Razão era defendida pelos principais intelectuais da época. Uma razão 

que deveria ser construída ao longo da vida por meio de ensinamentos, 

para isso precisava de um lugar que ensinasse o maior número de pessoas 

ao mesmo tempo: a escola. 

Mas não podemos sintetizar tudo em um ideário que, como os outros, vem servindo 

para resumir a história em marcos específicos e temporais sem problematizar. Não é tão 

fácil assim! Para a educação das classes populares, nunca foi fácil. Quem tem uma “certa” 

posição de poder sempre busca ditar os “melhores” modelos de educação para quem eles 

acham que são seus subalternos, sem ouvi-los. Tudo que escutei no curso de formação, 

que termina hoje, me mostra que esta verdade istina, histórica, está presente em nós em 

determinados aspectos. Mas tem essa outra verdade da potência libertária, que possibilita 

reler criticamente essa história universal e apontar para as outras forças. 

Na minha compreensão, a história é construída por uma narrativa 

oficial que seleciona os fatos marcantes para registrar. 

Sempre há mais vozes e fatos. Se fosse dizer sobre a formação de professores nas 

primeiras décadas do século XXI, você acha justo dizer apenas da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (LDB), da Rede Nacional de Formação Continuada de Professores, 

do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), o Plano Nacional de 

Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR), das Diretrizes Curriculares 
 

48 BAKHTIN, 2009, p. 31. 
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Nacionais e Base Nacional Comum para a Formação Inicial e Continuada de Professores 

da Educação Básica e nada mais? Como assim? E o curso que está terminando hoje? E 

os movimentos coletivos cotidianos que os professores realizam? O olhar alargado é 

aquele que olha o ato humano. E ele não se resume aos fatos históricos. 

Já li muito sobre a formação de professores e parece que o caminho usado 

para falar teoricamente é o que lhe disse. 

É uma metódica narrativa. 
 

Que eu acho boa! Convém dizer que ainda tenho muito o que acrescentar 

a ela. 

Tenho certeza de que seus conhecimentos sobre o assunto são vastos e os respeito, mas 

suspeito que não seja só isso, há outros sentidos que podem ser investigados e eu quero 

colocar um foco nas explosões que acontecem nesse continnum, como diria Lottman. 

Desconfio de uma perspectiva dialógica bakhtiniana que acredita na relação entre esse 

tempo da verdade pravda profundamente conectado com esse tempo da verdade istina. 

Aconteceu essa conexão nos encontros com as professoras com as quais dialoguei, vou 

cotejar e trazê-los. Já perdi a noção de tempo, mas acho que em minutos abrirá essa porta. 

Tão pouco tempo... Ainda preciso dizer sobre o período do Império até 

a República. O ensino primário não era centralizado e ficava sob a 

responsabilidade das províncias. Mas, o governo de São Paulo em 1890 

iniciou uma reforma educacional alcançando avanços no que diz respeito 

ao desenvolvimento qualitativo e quantitativo das escolas de formação de 

professores49.E esse modelo que defendia a implantação das escolas normais 

acabou se disseminando por outros estados da república. 

(Dificilmente alguém saberia isso de cor para falar num elevador. Que vizinhos estranhos 

eu tenho). 
 
 
 
 

49 BERTOTTI & RIETOW, 2013. 
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Como a nossa história de formação oficial de professores é recente, vizinho! Um século 

é muito pouco. 

É pouco, mas é muito ao mesmo tempo. Por isso acho que essa discussão 

precisa ser colocada academicamente. 

Não quero mais ficar reproduzindo modelos de formação dos colonizadores 

perpetuamente sem discutir que modelos são esses. Que formação humana estamos 

buscando com eles? Que escolas e ensinos reforçamos para alcançar esses objetivos? 

Parece que aceitamos o fato de que a formação de professores é uma coisa em si, como 

se não fosse, ela mesma, uma coisa colocada sobre a outra, que eram anteriormente as 

formas de educar dos povos tradicionais. Também a história da formação é a história da 

formação oficial. Parece sempre ser mais simples percorrer historicamente os caminhos 

da formação e descrever os fatos atuais como consequência deles. 

Vamos! Eu te ajudo! Tenho fichamentos de todos os livros e manuais que 

falam de educação no Brasil até o início do século XX. 

Não! Não! Essa conversa está me ajudando, aliás as conversas sempre me ajudaram. 

Sempre foi junto com o outro que passei a escutar outros sentidos para sentidos tão 

estabilizados em mim. Não quero fazer ciência fora do diálogo com o outro, mesmo 

sabendo que nos manuais são os sentidos universais que encontro. Metodicamente faço 

deste diálogo um ato responsável e, por isso, coloco-me neste lugar onde posso fazer a 

releitura crítica dessa verdade istina, universal e abstrata, em diálogo com a verdade 

pravda, do ato, do encontro no presente com os muitos outros que me alteram e que não 

quero que sejam “um sujeito puramente teórico, historicamente inexistente, uma 

consciência em geral, uma consciência científica, um sujeito gnosiológico”50. 

Não pode exorcizar o conhecimento científico! 

 
Não irei! Isso seria assumir a mesma forma de pensar que defende a unicidade de 

processos e percursos formativos. Estamos discutindo aqui é que quero pensá-los sendo 

dialógicos e sem hierarquização; não quero eliminar qualquer modo de produzir 

conhecimento. Não quero que essa escrita seja uma abstração de processos vividos. 
 

50 BAKHTIN, 2010, p. 48. 
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Abstrair também é um movimento importante em algumas áreas do 

conhecimento. 

Para fazer ciências humanas? Tem certeza? Em uma perspectiva bakhtiniana, não! Pois, 

“o mundo como conteúdo científico é um mundo particular, autônomo, mas não separado, 

e sim integrado no evento singular e único do existir através de uma consciência 

responsável em um ato-ação”51. Teorizar não é abstrair. Abstrair é retirar o problema do 

contexto, ou seja, retirar do fluxo vital. Não quero pensar um conteúdo científico superior 

ao cotidiano. Ele não está fora da vida, é parte dela. A vida tem muitas dimensões, como 

a arte e o conhecimento, que são domínios outros, mas é a vida o lugar da sua 

convergência. Inclusive outras ideologias permearam outras formações. Ela nunca foi una 

e singular! Sempre existiram forças contraditórias. Quero trazê-las à tona para tensionar 

e alargar os sentidos de formação humana que estão colocados como únicos. Consegue 

perceber como tudo isso faz parte da conversa sobre formação? 

(Ele baixa os cansados olhos e exala cheiro de tabaco velho.) 

Olhe isso aqui! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51 BAKHTIN, 2010. p.58. 
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O que significa esta diversidade de palavras? 

 
Bonito não é!? E diverso também! Chamamos de “nuvem de palavras” e foi feito em 

um site. Esses verbos foram retirados dos enunciados apresentados nas cartas de intenção 

que os professores e professoras escreveram para entrar no curso de extensão. Eles 

queriam entrar e escreveram sobre o porquê. Recebemos cerca de 80 cartas por meio de 

um formulário eletrônico e, depois de lê-las, resolvemos olhar nesses enunciados as 

perspectivas de formação que já estavam presentes neles. Destacamos os verbos que 

apontavam para o significado de formação nas cartas. 

E por que elas têm tamanhos e cores diferentes? 

 
As cores são uma composição que o site nos dava como opção, mas o tamanho tem a 

ver com a quantidade de vezes que as palavras foram citadas nas cartas. 

Então é isso que os professores pensam que é formação? Gosto dessas 

palavras! Procuro sempre me aprimorar também. 

O problema não são as palavras em si, mas os significados, a força axiológica que elas 

carregam e que refletem e refratam as relações estabelecidas em torno dos modelos de 

formação oferecidos aos professores. O senhor sabe o que significa aprimorar? Ela foi a 

que mais apareceu. 

Consulte o dicionário! Lá encontramos os significados das palavras. 

Sempre carrego um dicionário de bolso comigo. Deixe-me ver: 

<Aprimorar: Elaborar com primor; ato de aperfeiçoar, melhorar algo; 

Ação de tornar primoroso; Etimologia: A-, “para”, mais primor, do Latim 

PRIMOR, “o que vem antes, o que está em primeiro lugar”. Tornar 

(-se) mais apurado ou mais elegante; aperfeiçoar(-se), esmerar(-se), 

tornear(-se). Fazer acompanhar de primor ou delicadeza (ação, atitude, 

comportamento etc.). Tornar(-se) mais eficaz com meios avançados e 

tecnologia de ponta; sofisticar(-se).> 

O sentido axiológico, além do significado dicionarizado, também pode ser percebido 

quando olhamos as palavras. Elas são as mais utilizadas para esse grupo específico; não 
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podemos esquecer isso. Eu acho que normalmente repetimos as palavras sem pensarmos 

no seu sentido axiológico, muitas das vezes fazemos como o senhor, focamos no 

significado do dicionário. Não fiz esta pesquisa buscando a generalização para todos os 

professores do Brasil, por isso reforço que são as palavras mais utilizadas por esse 

grupo específico. 

Encontrei o significado de mais algumas aqui no meu dicionário. Por isso, 

os livros são meus companheiros fiéis. Veja: 

<Aperfeiçoar: Tornar (-se) perfeito ou mais perfeito; esmerar (-se), 

aprimorar (-se). Completar, terminar (o que está incompleto, inconcluso 

ou o que carece de complementação). Atingir um grau superior, 

especializado de conhecimento; especializar-se. Etimologia: Ela vem de 

AD-, junto a, mais “perfeito”, que vem do latim PERFECTUS, 

“completo”, particípio passado de PERFICERE, “acabar, terminar, 

completar, de PER-, “completamente, de todo, sem faltar nada”, mais 

FACERE, “fazer, levar a efeito”. 

Atualizar: Tornar(-se) atual, adequar(-se) aos dias de hoje; 

modernizar(-se). Promover a atualização cultural, pedagógica etc. (de 

alguém ou de si próprio). 

Enriquecer: Fazer ficar ou ficar rico. Tornar (-se) maior, melhorando; 

tornar(-se) abundante; aumentar, desenvolver(-se). Tornar mais belo; 

ornar, enfeitar, abrilhantar. Tornar nobre; enobrecer. 

Trocar: Entregar em troca; permutar. Demonstrar preferência; preferir. 

Confundir. Abdicar, renunciar. Converter (-se), transformar (-se). Tirar 

as características originais; alterar, adulterar.> 

 
A que lógicas o senhor acha que elas remetem? O que podemos observar ao olharmos 

essas palavras? Que sentidos emergem? Como a formação continuada de professores 

pode ser descrita ao olharmos para elas? Elas denunciam modelos repetidamente 

utilizados nestas formações? E as perspectivas do que são o conhecimento e o humano? 

Há muitas forças denunciadas aqui. Veja comigo! Esses verbos utilizados para nomear o 
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que é formação precisam ser discutidos para além do debate semântico, pois eles 

envolvem o ideário de formação mais utilizado por redes e instituições responsáveis por 

esses processos. 

 
Para mim, são apenas palavras. 

 

 
Qual a imagem de humano que provocamos com as bases epistemológicas e filosóficas 

hegemônicas da formação que temos hoje? 

 
(Um solavanco muito forte nos joga contra as paredes do elevador e depois diretamente 

para baixo) 

 
Segure-se... 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
 
 

Piscam as luzes, o elevador para no -1 e as portas se abrem. Enfim chegamos à garagem! 

Corro para o carro, pensando estar atrasada, mas o painel marca 7:31h. 
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Breves apontamentos posteriores à Menipeia 

•  “No Elevador” foi escrito à época da Qualificação com o objetivo de trazer os 

questionamentos metodológicos da escrita da tese. Nele, levanto as questões da 

luta na escrita para manter as vozes das professoras autoras em equipotência, o 

conhecimento científico e a proposta da heterociência de Bakhtin, em que não 

há um modelo único e ideal, mas a possibilidade de mexer com os sentidos que 

a própria ciência constrói , e a crítica à perspectiva historicista quando ela produz 

um discurso enfatizando apenas algumas linhas da história enquanto coloca a 

vivência do ser humano da atualidade como consequência dos fatos marcados 

no passado. 

•  Perceberei, no final da tese, que é impossível escrever sem que seja a partir do 

meu lugar no mundo; na Qualificação; essa construção ainda estava sendo feita. 

A manutenção do texto, sem mexer nesses aspectos, é para que essas marcas do 

processo fiquem na escrita. 

• Não farei só um plano estético e compreenderei que não são eles que garantem 

a polifonia no texto. Há um ano e meio a minha luta na escritura também tinha 

isso apenas como possibilidade. 

• Cada um que escreve um texto toma decisões sobre o que quer colocar no seu 

texto e como. Perseguirei, como princípio epistemológico, as vozes como tons 

emotivo-volitivos, ou seja, sentidos que quando colocados em disputa afiguram 

a multiplicidade que encontramos na vida e no texto. 

• No final da tese, compreenderei a ampliação para a formação como dimensão 

da vida. Neste elevador, ainda, estou tateando a metodologia de escrita que 

envolve a relação autor-herói para que seja dialógica, recusando a linearidade 

histórica de causa e consequência na formação humana e, ao mesmo tempo, 

afirmando que no presente, do qual faço parte com o meu corpo, está a força de 

transformação. 

• Quando entendo que a vida não é fechada e acabada em ciclos e a formação não 

é sozinha e sim no encontro com o outro em resposta, encontro esse lugar 

também como autora de um enunciado científico em resposta. 
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• Na época do elevador, ainda brigava com o meu lugar de autora, e não entendia 

que o “Momento essencial (mas não único) da contemplação estética é a 

empatia com o objeto individual da visão, a visão deste último do interior de sua 

própria essência. Ao momento da empatia segue sempre o da objetivação, ou 

seja, o situar fora de si mesmo a individualidade compreendida através da 

empatia- separando-a de si mesmo, e retornando a si mesmo”52. Ou seja, o 

momento que entro em contato com um enunciado, que Bakhtin chama de 

contemplação estética, é o momento da empatia, mas, em seguida, acontece a 

objetivação, o afastamento para respondê-lo enquanto autor de um enunciado 

em resposta. Nesta tese, há o encontro da Liliane pesquisadora, que viveu os 

encontros, e da Liliane autora, aquela que se afasta sem perder-se para criar, 

que objetiva sem objetificar. 

• Há algum tempo os meus incômodos com a formação eram um mal-estar que 

materializou-se na linguagem e conectou-se com o mal-estar de outras 

professoras com as quais fui conversando. No elevador, ainda brigava entre uma 

perspectiva e outra de formação até encontrar a que com a filosofia da 

linguagem bakhtiniana quero afirmar. 

•  Estive agitada por muitos meses, sonhei, fiquei nervosa, conversei muito com 

outros, mas compreendo, ao final, o que já desconfiava: que a beleza não é a 

exclusão da tensão, na beleza há tensão. 

• “No elevador”eu já suspeitava sobre a potência da escritura, mas ainda tinha que 

encontrá-la em Barthes, Bakhtin e Augusto Ponzio e recolher suas forças para 

afirmar a formação como escritura. Essas forças me ajudaram a compreender 

que o autor criador não coincide com o autor personagem. Eu não queria narrar 

como se fosse aquela que viveu os encontros, tentando representar o vivido, 

porque eu já não era só ela. Sem saber muito sobre a escritura e esse meu lugar 

de autora, tinha pistas de que havia um processo de criação em gêneros nela. 

Aqui no elevador ainda não. 

 
 
 
 
 

52 BAKHTIN, 2010, p. 60. 
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Palavra-nuvem 
 
 
 
 
 

Era o primeiro dia do curso de extensão e chego carregada de bolsas, materiais e palavras 

à Creche UFF. Atravesso o portão da creche e uma criança corre para a casinha de bonecas 

que fica no seu quintal. Dentro da Universidade,um tempo-espaço outro, o da criança. A 

passagem por aquele portal composto por um portão e cercas baixas e coloridas me 

possibilitou adentrar em um lugar em que as lógicas são outras e me oportunizou criar, 

com rigor, a discussão sobre os sentidos da formação que trazíamos naquele dia chuvoso. 

As professoras começaram a chegar e eu precisava organizar o encontro. Angélica me 

tirou da letargia matinal que sempre me acomete e me empurrou para dentro do auditório: 

– Lili, todos te esperam. Vamos logo! 
 

Projetor e computador ligados para reproduzir na parede a nuvem de palavras que 

construímos com o objetivo de iniciar a discussão sobre os sentidos da formação que o 

grupo que participará do curso de extensão traz. Destacamos os verbos, as ações que 

faziam referência ao que significava formação nas cartas de intenção que cada um enviou 

com a sua inscrição. Em um site da internet, apropriado para compor a imagem, digitamos 

a quantidade de vezes que cada palavra apareceu e ele proporcionou a chamada “nuvem 

de palavras”. 

Com tudo organizado, a nuvem é projetada. Agora é esperar que todos cheguem para a 

nossa conversa começar. Só que as palavras começam a tremelicar na parede. 



67  

 



68  

Tremelicar? Eu disse tremelicar? Elas não deveriam tremelicar, deveriam estar fixas com 

os seus significados ali paradinhos para olharmos para elas e fazer a crítica. Tento a todo 

custo conter o balanço, segurando, em vão, o projetor. As palavras começam a 

espalharem-se saindo daquela parede como quando chega um vento e espalha as nuvens 

no céu. Pisco três vezes para ver se é isso mesmo. Elas estavam tão bem paradinhas 

naquela parede. Como podem querer estragar o encontro tentando sair do lugar que 

planejei? 

Bobice achar que palavras são elementos mortos da língua e que elas ficariam ali por 

muito tempo com seus significados sobre a formação continuada de professores 

engessados em uma única e grande nuvem. Mas, eu juro que acreditei! Assim como 

acreditava que significado e sentido eram equivalentes e durante a pesquisa compreendi 

que “A força da palavra provém do seu sentido. As palavras têm significado, mas o 

significado está em função do sentido. A diferença entre uma frase e uma enunciação é 

que a primeira tem um significado, mas não têm um sentido”53. 

– Nuvem não têm forma definida, Lili, ela é carneiro em um momento e logo depois 

dragão54. - Fernanda-poeta-que-sabe-de-palavra me falou isso. 

– E eu acho, Fernandinha, que ela pode ser carneiro e dragão ao mesmo tempo, depende 

de quem vê, ouve ou enuncia. Palavra e nuvem, nuvem e palavra, palavra é nuvem, 

palavra-nuvem, nuvem-palavra. Ai que confusão! Me acalmo e procuro entender que não 

ser como planejado faz parte da acontecimentalidade dos encontros na vida, também 

abertos e inacabados. 

O burburinho aumenta com a aproximação das colegas que estão chegando e com as 

palavras que dão rasantes sobre suas cabeças. As palavras realmente saíram do controle. 

Que controle? Quando é que ao enunciar temos controle dos sentidos que as palavras 

trazem consigo e quais tomarão depois do encontro com outros sentidos? 

Márcia55 corre e agarra APRIMORAR. Que coragem! Ela era tão grande que precisamos 

nos abaixar para que Márcia pudesse deslocá-la para o lugar onde foi se sentar. 

 
53 PONZIO & MIOTELLO, 2019, p. 31. 
54 O enunciado de Fernanda Carneiro foi uma provocação quando fez sua primeira leitura deste texto no 
Grupo Atos. 
55 Márcia Ramos, autora e professora da rede pública de ensino do Rio de Janeiro. 
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Após conseguir estabilizá-la e perceber que estava com a maior palavra da nuvem, ela diz: 

Todas as palavras que estão em volta fazem parte do aprimoramento, né? Por isso até 

que ela tem um tamanho destacado56. 

Márcia amorosamente a segura e interpelada se gostava tanto dela assim para agarrá-la 

com tanta força, ela olha com desconfiança para a colega que estava sentada ao seu lado 

e tentava pegar sua palavra. Então a ajeita mais colada ao seu corpo dizendo: Para você 

ser o primeiro... eu acho que você tem que trabalhar todos esses significados dessas 

palavras menores aí. Tem que praticar tudo isso aí. 

Humm, sentido importante para começar nossa conversa, não acha, Márcia? Qual a 

compreensão de ser o primeiro? Na linguagem, essa concepção adâmica da palavra, 

aquele que fala antes e primeiro, é desestabilizada por Bakhtin quando afirma que estamos 

sempre respondendo, que “O falante não é um Adão, e por isso o próprio objeto do seu 

discurso se torna inevitavelmente um palco de encontro com opiniões de interlocutores 

imediatos (na conversa ou na discussão sobre algum acontecimento do dia a dia) ou 

com pontos de vista, visões de mundo, correntes, teorias, etc.”57. Depois que me tornei 

mãe isso ficou tão latente para mim com esses tantos marcos que dizem que a criança tem 

de alcançar em um determinado tempo e que geram uma comparação entre os bebês desde 

que nascem. Quando estava grávida da Liz me intrometi a entrar em um grupo de 

mulheres com previsão de parto próximo ao meu e depois que os bebês                      nasceram vi uma 

certa disputa de qual deles ficaria com o pescoço duro, sentaria, falaria ou andaria 

primeiro. Logo fui expulsa do grupo por falta de interação. 

As outras palavras aproveitaram a nossa distração para saltitar e sair se oferecendo para 

todos. Já tínhamos nos desvencilhado delas antes e sentado naquela grande roda, mas, 

depois dessa movimentação toda, tivemos que nos ajeitar melhor e manter um espaço 

para desviar quando uma ou outra resolvia se movimentar. 

APRIMORAR, na verdade, é estar sempre se atualizando, né? É dominar o que você 

faz. Márcia segue segurando bem firme sua palavra nos indicando o sentido que ela 

atribuiu a ela. Passamos a olhar APRIMORAR com calma, alguns se espichando para ver 

o que estava por trás dela, outros levantando uma pontinha sem que Márcia pudesse 
 

56 O enunciado de Márcia, assim como todos os outros em itálico, foram enunciados no curso de extensão 
FormAção em diálogo – pedagogias críticas a partir das práticas em resposta às provocações sobre 
formação e seus sentidos.  
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perceber. O enunciado de Márcia sobre o sentido que ela atribuiu a APRIMORAR nos 

deslocou, fez com que olhássemos para ela acendendo um novo sentido, um sentido 

construído neste encontro. Bakhtin, em muitos momentos, escreve sobre o sentido, diz 

que é “potencialmente infinito, mas pode atualizar-se somente em contato com outro 

sentido (do outro), ainda que seja com uma pergunta do discurso interior do sujeito da 

compreensão. Ele deve sempre contatar com outro sentido para revelar novos elementos 

da sua perenidade (como a palavra revela os seus significados somente no contexto)”58. 

Quando o Autodidata traz o sentido dicionarizado no elevador, está defendendo um 

sentido único para a palavra, aquele que precisa ser decorado para ser compreendido. Com 

a filosofia da linguagem bakhtiniana vou compreendendo que “o significado propriamente 

sígnico é o interpretante de compreensão respondente”59, porque a sua compreensão 

tensiona e provoca resposta. 

Adriana60 chega perto dela, encosta-a com seu braço esquerdo e a olha profundamente. 

Ao olhar APRIMORAR, acho que posso destacar o sentido de que a gente está buscando 

o tempo todo. 

Márcia já está vermelha de ciúmes, mas Adriana dá dois passos para a esquerda, pensa, 

repensa, estica-se, repensa de novo e, enfim, pega REPENSAR um pouco desconfiada 

de sua escolha ainda. 

Ao revirar os olhos para cima como se estivesse repensando, REPENSAR aconchega-se 

em seu colo, então, ela a defende: Acho até que eu botei na minha carta de intenção o 

REPENSAR a prática. O tempo todo a gente repensa através do outro, o outro quando 

traz a dúvida, o outro quando olha para gente. 

Esse pensa e repensa foi muito bom, trouxe um movimento para a roda e deu uma 

acalmada nas palavras. Provoco-a perguntando se esse prefixo “re” não representa um 

movimento em que sempre temos de refazer a formação, como se cada formação fosse 

um movimento de refazer que pretende anular tudo o que foi vivido antes. O repensar é 

um pensar de novo, que não acontece abstratamente. Repensamos quando um outro nos 

interpela, quando um sentido encontra com outro e provoca um movimento, uma resposta. 
 
 

57 BAKHTIN, 2011, p. 300. 
58 BAKHTIN, 2011, p. 382. 
59 PONZIO, 2020, p. 43. 
60 Adriana Brito, autora e professora há vinte anos da rede pública de ensino. 
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A gente tem que repensar por que a gente tem que escutar o outro sim. 
 

Por que você acha que ESCUTAR não está aqui, Adriana? Por que o lugar da formação, 

geralmente, é o de quem fala e não o de quem escuta? 

Uma pequena confusão se forma em volta de APRIMORAR, após Amanda61 se virar para 

ela e causar um certo incômodo em Márcia quando diz: Algumas palavras, como 

APRIMORAR, né, dão a ideia de algo, assim, mais individual. O aprimoramento é algo 

muito individual. 

Uma arena se abre e a luta de sentidos se coloca. APRIMORAR se agita para ir para o 

centro da arena, mas Márcia a segura e diz que foi ela quem a puxou primeiro. Agarrada 

a APRIMORAR olha a todos com uma certa desconfiança, ao mesmo tempo que feliz por 

conseguir mantê-la junto a si. Marisol62, lembra que, se APRIMORAR é tão grande, é 

porque muitos a trouxeram nas suas cartas de intenção e isso significa que ela não é só de 

uma. Muitos aproximaram o sentido de formação ao aprimoramento. Um sentido é uma 

resposta que provoca outra resposta; uma palavra que não é própria, mas que se torna 

única em um enunciado. A resposta que damos no ato responsável, o sentido atribuído 

naquela enunciação, como aponta Bakhtin, ninguém mais pode realizar. “Não é só no 

objeto que ela depara com o discurso do outro. Todo discurso está voltado para uma 

resposta e não pode evitar a influência profunda do discurso responsivo antecipável”63. 

APRIMORAR pode ser de Márcia e de todos, ao mesmo tempo que para cada um ela vem 

encharcada de sentidos diferentes, respondendo e provocando respostas. 

Márcia mantém APRIMORAR segura ao seu lado enquanto Amanda insiste: Ela dá uma 

ideia de algo individual, que é diferente de DIALOGAR. 

DIALOGAR, que estava quietinha até então, dá três piruetas no ar ao ouvir Amanda 

chamá-la e corre para os seus braços. 

Eu acho que ver essa palavra sendo uma das mais citadas até choca um pouco também, 

Thaís64 entra com força na arena. 
 
 

61 Amanda de Sousa, autora, pedagoga e orientadora pedagógica. 
62 Marisol Barenco, autora e professora no ensino superior. 
63 BAKHTIN, 2019b, p. 52. 
64 Thaís Helena, autora, educadora e estudante de graduação. 
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Por que, Thaís? Se ela está aí tão grande, é porque tem feito parte do léxico da formação. 

Não acha que talvez nos choque porque nos aproximamos das palavras olhando só um 

lado dela ou só um sentido significado? 

É que, para mim, ela quer dizer que você já tem o suficiente e então você quer melhorar 

um pouquinho. 

Thais, eu estava só esperando você terminar de falar, preciso assumir que é minha culpa 

APRIMORAR ser tão grande. Patrícia65 abaixa os olhos e encurva o corpo querendo 

esconder-se. 

É que aí entra um embate, uma luta. Se eu quero melhorar o que já tenho, eu 

possivelmente não vou me abrir a construir algo novo, né? Após falar, Patrícia recolhe 

o seu material e senta-se o mais longe possível de APRIMORAR. Alguns outros 

começam a fazer o mesmo movimento de afastamento. As palavras ficam vermelhas, 

agitam-se e tentam agarrar-se a todo custo em alguém por medo de serem rejeitadas. 

Todos se reacomodam e com petelecos as afastam. Tentando se defenderem, elas se 

reúnem no teto da creche e formam uma imensa nuvem, daquelas que anunciam um 

grande temporal. 

Calma, pessoal! Não precisamos causar um conflito diplomático entre pessoas e 

palavras.Sem elas como vamos enunciar? Bakhtin diz que o ato vivo da compreensão dos 

enunciados se dá em dois movimentos que são o reconhecimento do repetível e a 

descoberta do novo66. Vamos tentar o diálogo entre o que já conhecemos delas e o que 

elas podem trazer de novo? 

As palavras não têm um sentido só, elas são para nós. Bakhtin chama a gente para 

escutar a palavra no sentido do outro para a gente largar o nosso. Marisol enquanto fala 

puxa e solta algumas palavras da nuvem para que o anúncio de temporal se desfaça. 

Vem aqui APRENDER! Eu entrei aqui já com ela na minha cabeça- a animada professora 

de olhos verdes agarra-a com toda a força e interrompe a paralisia que tomava conta de 

alguns com medo de encostar nas palavras. Mas Gabriel67, que estava 
 
 
 

65 Patrícia Oliveira, autora e professora de Educação Infantil há 10 anos. 
66 BAKHTIN, 2011, p.378. 
67 José Gabriel, autor e estudante de graduação e professor na rede privada de ensino. 
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sentado ao seu lado, a cutuca e sussurra: O que você vê nessa aí? Eu vejo prender dentro 

dela. 

Tenho um vínculo com ela, mas parece que ela remete a prender mesmo. Como não vi 

isso antes?– Com muito esforço APRENDER se prende-se a ela e não a solta por toda 

aquela manhã! Não tinha mesmo como ela ver a armadilha que APRENDER preparava 

para ela antes do encontro alteritário com Gabriel que fez revelar esse sentido. 

Com sua jovialidade, Jullie pega ATINGIR, CONQUISTAR, ALCANÇAR, BUSCAR, 

ADQUIRIR e CONSTRUIR. Com os braços bem abertos consegue segurar todas ao 

mesmo tempo e espicha o pescoço para nos dizer que essas palavras anunciam um desejo 

do que cada um vem buscando, no sentido de idealização, na perspectiva do que seria 

ideal. Acomoda-se na cadeira para não deixar suas palavras fugirem e convoca a todos 

dizendo que só tinha pensado até ali e que queria pensar junto. 

Depois dessa provocação, ninguém mais ficou quieto. Alguns mais tímidos e outros mais 

ousados, espichavam-se para tocar em algumas das palavras que agora se espalhavam 

novamente pela sala. 

Mônica68 delicadamente segura EVOLUIR pelo pingo do i, gesticula uma curva 

ascendente e nos diz: Eu vejo que tudo que você colocou leva à evolução. O tempo está 

passando, as crianças estão mudando. E tudo isso que você colocou, de buscar, de pegar, 

vai levando a gente a EVOLUIR. 

EVOLUIR nem sempre é uma palavra positiva também- na outra extremidade da roda 

ouvimos a voz forte de Camila69! 

Pois é! Pois é! – Mônica afasta um pouquinho EVOLUIR, mas ainda a mantém ali, presa 

pela pontinha do r. 

Camila continua provocando: Nem sempre o que cresce é bom que esteja crescendo, né?! 

Com um solavanco, Mônica puxa para si EVOLUIR, coloca-a em seu colo e a defende 

com toda a sua força: Mas, assim... eu pensei na nossa parte, na nossa parte de docente 

e na parte das crianças de 6 anos, 7 anos, que a gente está acostumado a trabalhar... o 
 

68 Mônica Duarte, autora e professora da rede pública de ensino. 
69 Camila Carvalho, autora e professora na rede pública de Araruama. 



70 Débora Cristina, autora e professora de Educação Infantil na rede pública de ensino do Rio de janeiro. 
71 Georgine Tostes, autora, professora e vice-diretora na rede pública de Niterói. 
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ser humano está em evolução. E assim... olhando para mim, eu vejo que o que foi feito 

há 10 anos atrás, agora não funciona mais. 

Mônica, será que isso é evoluir? EVOLUIR me lembra a evolução das espécies como a 

de Darwin. Os mais fracos são eliminados e os mais fortes é que evoluem. Essa condição 

de evolução em nossa sociedade me preocupa. Formação é para evolução? E quem será 

eliminado nesse processo? 

Um barulho muito forte quase nos derruba da cadeira. O susto que tomamos foi do 

estrondo que ADQUIRIR fez ao se chocar com o teto depois de Débora70 retirá-la do colo 

de Jullie. Até olho para o teto procurando por um possível buraco que ela poderia ter feito. 

Débora levanta o tronco, balança as mãos e incisivamente afirma: É como o sentido que 

a gente vê nessas formações que a gente faz! A pessoa vem e diz: Oh, toma aqui. Você 

vai fazer assim, porque é o certo. Isso aqui que vai dar certo, então faz lá. 

Ah sim, agora entendo o porquê do seu furor aumentando, enquanto aponta o dedo para 

ADQUIRIR, que se escondeu atrás da cadeira de Georgine71. 

É uma coisa que você não pode nem discutir, você não vai ver de outra forma, você não 

vai colocar sua opinião. Você vai só ADQUIRIR o que tem para te dar, você vai pegar 

e vai lá fazer na sua sala de aula, que é o que vai dar certo. 

Falando assim, Débora, percebemos que você a quer bem longe de você. Concordo que 

ADQUIRIR afasta-se muito de responder com a sua própria vida, no ato responsável, e 

se aproxima da lógica capitalista de compra de bens. É mercar, comprar, tirar, tomar posse 

de um bem. 

Débora pede licença a Georgine, retira ADQUIRIR de trás de sua cadeira, que 

espertamente se agarra em REPRODUZIR para tentar não ser lançada ao teto novamente. 

Não tem jeito, Débora gira-as entre os seus dedos, enquanto diz: REPRODUZIR é como 

se alguém tivesse uma prática e achasse que os outros precisassem REPRODUZIR, 

REPRODUZIR, REPRODUZIR... E não tem jeito, as duas são arremessadas, porém com 

menos força. A reprodução é a repetição do idêntico sem a criação. 



72 Iris Rozena, autora e professora na rede municipal de ensino do Rio de Janeiro. 
73 BAKHTIN, 2011, p. 410. 
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Mônica consente com a cabeça e prende EVOLUIR entre os seus joelhos para que ela não 

saia dali. Sua defesa é que EVOLUIR é boa, porque a ajuda a conseguir fazer o que ela 

quer e precisa. Eu não quero formar um cidadão crítico? Eu não quero formar um 

cidadão pensante? Então eu tenho que ouvir essa pessoa e tenho que fazê-la se entender. 

O crescimento, no caso, essa evolução que eu quis colocar é de a gente seguir junto, né?! 

Gabriel se ajeita para falar, mas antes empurra para longe ALINHAR, DESENVOLVER 

e MULTIPLICAR, que já se engraçavam para ele. Essas palavras me remetem muito a 

um sentido de finalidade: você tem um ponto que você tem que alcançar. 

É o sentido evolutivo e acumulativo da formação. 
 

Sim! E vêm muito de uma noção industrial: você tem que entregar um produto, então 

você tem um ponto. 

Gabriel vem do curso de História e nos faz ver sentidos muito importantes. 
 

Iris72 tenta defender EVOLUIR: Eu acho que a palavra que a Mônica colocaria melhor 

para o que ela quis dizer quando fala que a sociedade evoluiu é que ela se transformou. 

Marisol indica que não tem um olhar errado, tem um olhar de confronto. 
 

É um confronto de sentidos. Bakhtin diz que não existe a primeira nem a última palavra, 

e não há limites para o contexto dialógico (este se estende ao passado sem limites e ao 

futuro sem limites). Nem os sentidos do passado, isto é, nascidos no diálogo dos séculos 

passados, podem jamais ser estáveis (concluídos, acabados de uma vez por todas): eles 

sempre irão mudar (renovando-se) no processo de desenvolvimento subsequente, futuro 

do diálogo73. 

Impossível prever como vamos ler essas palavras, quando encontrarmos com elas de novo 

falando, sobre formação. Aqui alteramos as palavras sim, alargamos seus sentidos, mas, 

mais do que isso, alteramo-nos no diálogo. 



74 Nívea Fernanda, autora e professora na rede pública de ensino de Niterói. 
75 Música “Como uma onda no mar” de Lulu Santos. 
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Nívea74 levanta o dedo, diz que quer o seu texto de volta, recolhe algumas palavras e tenta 

colocá-las dentro da bolsa. As palavras se agitam com o aperto e se esforçam para sair, 

enquanto Georgine vira-se para amiga e com toda a amorosidade que transborda de sua 

existência canta: 

Nada do que foi será 

De novo do jeito que já foi um dia 

Tudo passa, tudo sempre passará 

 
A vida vem em ondas, como um mar 

Num indo e vindo infinito 

 
Tudo o que se vê não é 

Igual ao que a gente viu há um segundo 

Tudo muda o tempo todo no mundo 

 
Não adianta fugir 

Nem mentir pra si mesmo agora 

Há tanta vida lá fora 

Aqui dentro, sempre 

Como uma onda no mar 

Como uma onda no mar 

Como uma onda no mar 

Como uma onda no 

 
Nada do que foi será...75 

 
Enquanto Georgine, que nesse momento acaba de virar Jô, canta, as palavras, que ainda 

estão no teto, acompanham a melodia balançando-se de um lado para o outro em 

compasso e as outras aproveitam para fugir da bolsa de Nívea. 

Aline76, enquanto fala, começa a procurar uma palavra na nuvem. Vocês me ajudem, 

porque eu sou péssima nessa coisa de ver palavras. Eu quero DESCONSTRUIR. Cara, 



77 Fernanda Castro, autora e professora na rede municipal de ensino do Rio de Janeiro. 
78 Manoela Araújo, autora e professora nas redes de ensino de Niterói e Itaguaí. 
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na boa, depois de tudo que eu estou vendo aqui, eu estou querendo DESCONSTRUIR um 

monte de coisa que eu vim pensando sobre palavras. Então, eu acho que a gente agora 

podia partir desse pensamento, né? 

Aline, partiremos sim de onde estamos agora, assim é a vida, uma formação na beira, 

nesse limiar entre os sentidos que encontramos e a possibilidade de criação de um novo 

mundo. Você acha que depois desse encontro, vamos enunciar as palavras aprimorar sem 

pensar em ser o primeiro, ou desenvolver e multiplicar sem lembrar do Gabriel nos 

remetendo ao sentido de finalidade? 

Fernanda77 se levanta, dá um pulo e espalha todas as palavras pela sala novamente. Uma 

onda de palavras se forma. São palavras que eu gosto muito de usar, mas tem que 

repensar muito, não é? Principalmente para a formação de professor. Vamos continuar 

falando aí que está bom. E senta-se sem pegar nenhuma delas. 

Manoela78 retira um novelo de linha da bolsa, faz um laço na ponta e arremessa na direção 

de ALINHAR, que estava na ponta oposta a dela na sala. Vem puxando-a devagarinho 

tentando manter a linha reta que se formou, enquanto nos explica, pausadamente sem tirar 

os olhos da linha, que tem um conceito muito fechadinho de ALINHAR. Pergunta se 

alguém tem outro para ajudá-la. 

Camila levanta-se, embola a comprida linha, e vai dizendo que aquela que escreveu a 

carta já não está mais ali. Tira a sua carta de intenção da bolsa e diz a todos que ALINHAR 

já foi dela porque tinha o desejo de permear os dois mundos: a sala de aula e a orientação 

pedagógica. Às vezes, eu vejo que os professores não entendem os orientadores, os 

orientadores não entendem os professores. As pessoas não se entendem. O nosso trabalho 

é o mesmo: são os alunos. Mas não parece que é o mesmo trabalho, as pessoas não se 

entendem. Eu gostaria de entender os dois lados, eu gostaria de mediar. 

Patrícia pega um pedaço do novelo, estica no chão e escreve em dois pequenos papéis: 

prática e discurso. Coloca-os em cada uma das extremidades da linha esticada e Camila, 

sorrindo, coloca-se na extremidade direita e diz: eu quero enxergar como o orientador 

enxerga. Muda de lado e diz: eu quero enxergar o que o professor está dizendo. 
 

76 Aline, autora e professora na rede municipal de ensino de Araruama. 
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Bruna79 chega perto de Manoela e passa o seu dedo sobre a linha do novelo até onde 

ALINHAR está: Mas aí ALINHAR dá a ideia de que você vai ter que andar na linha, que 

você estava fora da linha e que você tem que andar nela. Não seria melhor ALINHAVAR 

ou ARTICULAR? 

Com certeza! Manoela concorda e Bruna continua: É porque o alinhar remete a você 

ter que andar na linha, então quer dizer que qualquer coisa saindo daquilo está incorreto. 

Manoela, ainda segurando o novelo com ALINHAR já quase chegando em seu colo: O 

mais interessante é que o ALINHAR dela tomou o sentido do encontro. 

Porque ALINHAR tem a ver com a capacidade de diálogo, pelo que Camila falou. Parece 

que eu preciso saber o que está na mente do outro para poder dialogar com ele. Eu tenho 

que alinhar com ele para poder dialogar com ele? Bakhtin diz o contrário: que a gente 

só conversa direito com quem não pensa igual a gente. Marisol diz isso enquanto se 

levanta. Retira ALINHAR do fio, coloca-a alinhada em sua frente e continua sem tirar os 

olhos dela: E Bakhtin diz mais: quando eu alinho totalmente com alguém, acaba o 

diálogo. E agora? Como é que a gente faz? Entre dois iguais não tem diálogo. Você 

nunca teve aquele amigo tão igual a você que acabou a palavra? 

ALINHAR fica corada e discretamente sai andando em linha reta para perto de Manoela. 

Depois pega a ponta do novelo, amarra em si e mantém-se alinhada ali. 

Marisol a segue com o olhar, observando todo o movimento e a provoca: Entre iguais 

não tem diálogo. Saber o que o outro pensa, pensar como ele para poder falar com ele, 

é uma concepção de ser humano e diálogo outra, que põe tudo na mesma linha, em 

harmonia. 

Por uma fresta da porta HARMONIZAR, que não estava na nuvem, entra dançando 

harmoniosamente de um lado para o outro. Cumprimenta a todos e os convoca para 

harmonicamente dançar no mesmo compasso. As palavras da nuvem a acompanham e 

juntas balançam-se. Alguns de nós, enquanto olhamos, acabamos balançando os pés, 

seguindo o ritmo da dança delas e quase caímos no truque da busca pela harmonia. Como 

é uma imagem de mundo, onde os humanos sejam harmônicos? Todos enunciam 
 
 

79 Bruna da Silva, autora e professora de educação infantil na rede pública da cidade do Rio de Janeiro. 
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em um mesmo compasso? Esse é o lugar do fascismo e dos regimes totalitários que 

buscam um modelo de humano único e a exterminação de todos os diferentes. 

Essa palavra é feia também: HARMONIZAR, fazer consenso. Marisol acaba com a 

harmonia do momento. Eu quero ser eu, diferente do outro, em briga, mas amorosamente 

de frente ao outro. É trabalho, confronto, porque a matéria da vida é luta. 

Com o fim da harmonia, HARMONIZAR estava quase saindo da mesma forma que 

entrou: por uma fresta da porta, quando Márcia80, minha companheira no Grupo Atos, 

cochicha em meus ouvidos: Não me conformei dela ir embora sem me colocar em sua 

defesa... harmonizar pode ser, como disse Marisol, fazer consenso. Harmonizar pode ser 

uma palavra feia, mas o que você me diria diante da beleza que brota da harmonia de 

diferentes tons, em uma música? Harmonizar também é colocar lado a lado o igual e o 

diferente... Ferro e madeira em uma decoração; acidez e doçura em uma receita 

culinária; Dom Quixote e Sancho Pança em um romance... Não deixe que essa palavra 

saia pela fresta como se tivesse sido derrotada, sem que uma pessoa pelo menos a tome 

pela mão. Levanto-me derrubando todo o material que estava sobre a mesa, estico o braço 

pela fresta da porta, pego HARMONIZAR, entrego-a para Márcia e digo cochichando 

também: Eu não havia pensado nesse sentido antes. 

TRANSFORMAR ia saindo junto, quando Ana Paula81 corre atrás dela e a pega pela 

ponta do T. O verbo que me pulsa e que me move é o TRANSFORMAR. E eu fiz um 

caminho completamente diferente: eu fui primeiro para o burocrático e hoje estou com 

crianças da educação infantil e a cada dia elas me transformam mais. TRANSFORMAR 

acaba com a cara emburrada e transforma-se em uma amorosa companhia para Ana Paula 

que a carrega nos braços até o lugar onde estava sentada e continua: Durante todo esse 

período em que eu estive fazendo serviço burocrático, eu fui mediadora. Eu mediava, 

mas só que não estava rolando, porque eu mediava, dava sugestão e a pessoa nada. Então 

eu falei: eu vou para a sala de aula e eu vou TRANSFORMAR. 

As duas se olham e abraçam-se. 
 
 
 

80 Márcia Concêncio, autora e professora aposentada da rede de ensino de Niterói. 
81 Ana Paula Lima, autora e professora na rede de ensino de Niterói. 
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Joice82, quebrando o clima emotivo, vai até bem pertinho da nuvem, levanta uma palavra, 

passa a mão em outra, puxa outra e comenta: Ah, eu não lembro de quais que eu usei, 

mas quase todas aqui eu teria usado, quase todas porque tem umas que eu não gosto 

muito de usar, mas quase todas têm a ver com o que eu queria dizer. Mas também vejo 

pelo lado de que eu acho que não é o que é, mas é o que eu acho que o outro espera de 

mim. Como orientadora pedagógica, e hoje atuando na Secretaria de Educação, com os 

orientadores pedagógicos e educacionais da rede, tenho a impressão de que eu tenho que 

ter respostas para o que o outro me pergunta o tempo inteiro. Decide se afastar de todas 

elas sem trazer nenhuma para se sentar com ela. 

Qual dessas palavras seria uma palavra que eu morreria e mataria por ela e quais são 

as que eu apenas estou reproduzindo? Vera83 começa a olhar e pensar qual dessas 

palavras defenderia. Fica um tempão olhando e puxa VIVENCIAR, REPENSAR e 

POTENCIALIZAR para perto de si. Eu acho que é um pouco o movimento que estamos 

fazendo aqui, tentando VIVENCIAR algo e REPENSAR o tempo todo. Porque se a gente 

não está repensando, eu acho que a gente fica parado, não sai do lugar. A gente acaba 

guardando certezas que são nossas e não “abrimos mão” daquilo. E também 

POTENCIALIZAR, porque, ao mesmo tempo que você vivencia e repensa, você 

potencializa, você ganha força, você está fazendo algo diferente. 

Enquanto Vera se aproxima e defende suas três palavras, Thais puxa POTENCIALIZAR 

para perto de si, olha-a profundamente, acaricia-a, vira-a do avesso e diz: Eu acho que eu 

estou arrependida. Eu não lembro se botei essa palavra. Delicadamente a devolve para 

Vera. Mas acho que eu deveria ter colocado LIBERDADE e AUTONOMIA. 

As duas não estavam na nuvem que encobria o teto da creche, mas quando Thais falou 

delas, prontamente elas entraram, cada uma por uma janela, empurrando tudo e todos que 

estavam em sua frente para encontrar Thais. Marisol as interrompe antes que cheguem ao 

seu destino e acaricia LIBERDADE: É uma palavra bonita de citar nessa roda, mas 

autonomia é uma palavra viciada, porque a gente está precisando é de AMIZADE e de 

DIALOGAR. 
 
 

82 Joice Carvalho, autora e professora na rede municipal de Araruama. 
83 Vera Lucia, autora e orientadora pedagógica nas redes públicas de ensino de São João de Meriti e 
Belford Roxo. 
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AUTONOMIA, autonomamente, se desvencilha e chega até Thais, enquanto 

DIALOGAR vai até a porta e chama AMIZADE para entrar depois de explicá-la o que 

estava acontecendo ali. Já acomodadas cada uma em uma perna de Marisol, AMIZADE 

estica a mão para DIALOGAR e entrelaçam seus dedos. 

Thais olha bem para AUTONOMIA: Também é individual, não é? Eu acho que talvez a 

palavra adequada seria LIBERDADE. 

AUTONOMIA é fazer por si mesma. LIBERDADE é boa, mas em um coletivo, Thaís. Sem 

coletivo a gente não tem LIBERDADE. Não existe LIBERDADE   fora do outro. Isso 

parece contradição porque nós fomos educados para a AUTONOMIA. Depois de Marisol 

falar, Thais decide dar uma chance para ambas. 

AMPLIAR passa perto de alguns de nós, André84 a pega com desconfiança, analisa-a e 

percebe que ela tem riscos: Percebi que ela tem dois riscos, tanto para o bem quanto para 

o mal. AMPLIAR o quê? O que está posto? Na questão da formação, da minha formação, 

AMPLIAR leituras, a voz dos excluídos, a expressão da criança. 

AMPLIAR amplia seu lado bom até encobrir seu lado ruim para tentar convencer André 

a ficar com ela e consegue, pelo menos por enquanto. 

Uma palavra que me chamou atenção e que considero uma armadilha nessa questão da 

formação de professores é RECICLAR, dá uma ideia de algo que não tem mais uma 

utilidade, que passa por vários processos para ser reutilizado novamente. Enquanto ouve 

Ana Paula falar dela, RECICLAR desliza da nuvem para perto dela recolhendo todas a 

letras e pedaços de palavras não utilizadas que estavam espalhadas no ar. 

Andrea85 vai até ela e olhando-a de perto diz: Eu acho que RECICLAR traz uma coisa 

que é você reciclar o bom e o ruim, você leva tudo junto. Porque quando a gente recicla 

algo não se tira o que era ruim, a gente mistura tudo do jeito que estava e cola diferente. 

Algumas palavras trazem, por trás, uma coisa de que existe uma verdade. Areta vira 

FORTALECER pelo avesso: FORTALECER parte de algo que já tem, uma verdade que 

você fortalece. Anda um pouco pela sala e chega até Márcia: APRIMORAR também parte 

do que já tem. Eu acho que o que dá uma ideia diferente e que ficou forte para 

84 Carlos André, autor e professor de educação infantil na rede municipal de ensino do Rio de Janeiro. 
85 Andrea Lopes, autora e professora do curso de formação de professores na modalidade Normal. 
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mim foi DIALOGAR, porque mesmo que na hora você não dê o braço a torcer, você sai 

dali e aquilo vai fazendo um efeito, nem que seja para reforçar o que você já pensava. 

Aponta para ela, que estava no colo de Marisol, e depois se vira para a nuvem: Me 

surpreendeu que as palavras UNIR e VIVENCIAR estejam tão pequenininhas, porque 

para mim também é muito forte essa questão do coletivo. 

Areta une as duas bem pertinho de si. 
 

A outra professora Márcia86 muda de lugar para ficar mais próxima de Ana Paula e 

TRANSFORMAR: Essa questão do curso de formação, de modo geral, a gente usa muito 

a questão de TRANSFORMAR. E eu penso muito nisso, já que estamos pensando em uma 

outra forma, em uma outra perspectiva, penso em TRANSFORMAR a minha prática, meu 

olhar para o aluno, o que está acontecendo na sociedade de um modo geral. Mas eu parei 

para pensar: será que não estou transformando aquilo que ele já está trazendo? Será que 

estou respeitando o conhecimento que ele tem? Na formação, será que respeitam o que 

a gente traz, adquiriu ou concebeu ao longo dos anos em nossa prática e formação? 

A palavra sozinha fora de um contexto e de um valor, ela não quer dizer nada ou ela pode 

dizer muitas coisas. TRANSFORMAR é transcender a forma. Se você perceber o 

movimento da vida é transformação. O que você está trazendo é muito importante: se eu 

sei que a tua forma está errada de princípio e eu quero tornar ela a forma que eu 

considero ideal, se eu tenho planos para você, isso não é TRANSFORMAR. Daí concordo 

com a Thaís, ela é um processo que tem que ter como guia e autor eu mesmo. É uma 

concessão minha: sou eu que estou dizendo que vou com vocês. 

Com essa fala de Marisol, Márcia e Ana Paula decidem que ambas podem compartilhar 

TRANSFORMAR e mantêm-se sentadas com ela no meio das duas. 

E prestar atenção nas palavras que são usadas para formar professores, mas também 

para formar crianças. Marisol nos aponta um significado importante que parece 

intrínseco, algumas vezes, e distante em outras quando discutimos formação. O sentido 

que perpassa ambas é o da formação humana. Há práticas específicas para cada uma das 

dimensões, porém o sentido filosófico que as rege é o que determina a imagem de humano 

que aquela sociedade forma. 
 

86 Márcia Rodrigues, autora e professora na rede municipal de ensino de São Gonçalo. 
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Proponho, então, que cada um diga qual é a sua palavra querida para o sentido que 

confiam à formação. Podem, inclusive, chamar outras que estejam do lado de fora do 

auditório. 

Sem demora, são chamadas REAGIR, RESSIGNIFICAR, AFETAR, AGREGAR, 

DESCONSTRUIR, AMAR, RECONSTRUIR, LIBERTAR, UNIR, POTENCIALIZAR, 

POSSIBILITAR, VIVENCIAR, OUVIR, REPENSAR, PENETRAR, OLHAR, 

ESCUTAR, CONFRONTAR, CONFUNDIR, LUTAR, AVALIAR, RESGATAR, 

AMORIZAR, COLETIVIZAR, BALBURDEAR, MEDIAR, INCOMODAR. 

Uma ventania começa e o vento invade o auditório da creche. Corremos para segurar tudo 

o que era possível. As palavras soltam-se dos braços dos que as seguravam e são jogadas 

com ímpeto no teto da creche. A força do vento sacode-as de um lado para o outro. 

Agarramo-nos às cadeiras para não sermos levadas pelo vento. 

Quando tudo se acalma, vemos pedaços de palavras por todos os cantos da sala. Eram 

letras, sílabas e acentos que soltos não tinham nem significado, eram sinais gráficos. 

Decidimos remontá-las com nossas próprias mãos, coletivamente e, agora no chão, 

próximas a nós, em terra e não mais em nuvem. 
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Algumas palavras da nuvem anterior quisemos recuperar, outras não. Esse vendaval 

durou cerca de oito encontros de formação. A primeira nuvem foi projetada no primeiro 

encontro e a segunda construída no oitavo encontro. Encerramos o curso e nos 

despedimos com um “até breve”. Cada um recolheu os seus materiais e saiu com palavras 

agarradas em si. Algumas lutavam para se desvencilhar, já outras embalavam 

amorosamente as suas. 

Sento-me no banco do jardim da creche junto com as palavras que levo comigo, enquanto 

o sol aquece minhas bochechas. Quantas questões sobre palavras saltaram aqui... 

Bakhtin olhou também para elas e sua compreensão ia para além de vê-las isoladas no 

sentido dicionarizado, este é só um dos muitos possíveis. Nos enunciados é que elas 

ganham o tom do irrepetível e na situação dialógica o seu valor. Os sentidos sobre 

formação colocados em diálogo tiveram suas disputas, defesas ou repulsas. Alguns já 

estavam tão estabilizados que quando mexidos provocaram “choque”, agitação, 

constrangimento em nós. Um movimento de olhar a palavra na sua ligeireza como signo 

ideológico que compreende mais de um sentido. Não estamos acostumados a perceber a 

palavra dessa forma, brigamos por elas como se fossem nossas. E será que não são nossas? 

“...pode-se dizer que qualquer palavra existe para o falante em três aspectos: como palavra 

da língua neutra e não pertencente a ninguém; como palavra alheia dos outros, cheia de 

ecos de outros enunciados; e, por último, como a minha palavra, porque, uma vez que eu 

opero com ela em uma situação determinada, com uma intenção discursiva determinada, 

ela já está compenetrada da minha expressão. Nos dois aspectos finais, a palavra é 

expressiva, mas essa expressão, reiteramos, não pertence à própria palavra: ela nasce no 

ponto de contato da palavra com a realidade concreta e nas condições de uma situação 

real, contato esse que é realizado pelo enunciado individual”87. 

Por vezes, consideramos apenas um de seus aspectos, ora como somente neutra, ora como 

minha, ora como do outro. Bakhtin aponta que o seu emprego na “comunicação discursiva 

viva é sempre de índole individual-contextual”88, e tem três aspectos que não são 

dissociáveis. Na enunciação, ela traz em si a característica de ser um signo da 
 

87 BAKHTIN, 2011, p. 294. 
88 Idem. 
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língua, um interpretante, de trazer os ecos dos que a enunciaram antes em diferentes 

contextos e a força criadora na escritura. 

Compreender que uma palavra vem encharcada de sentidos e nós a encharcamos mais 

quando as enunciamos é uma provocação importante na discussão da formação e as 

palavras a que ela remete. Elas trazem em si uma disputa de sentidos que estão sendo 

respondidos e suscitarão respostas posteriores, não são neutros e dissociados dos outros. 

O sentido na enunciação corresponde à valoração, e mesmo que ela seja composta de 

apenas uma palavra é compreendida pelo outro e no contexto valorativo que está. As 

palavras que compõem a nuvem formam um enunciado sobre formação continuada de 

professores para aquele grupo específico reunido no curso. A afiguração da discussão nos 

permitiu ver as lutas provocadas pelos sentidos que trouxemos ao olhá-las animadas. Por 

isso, fomos em sua defesa, rechaçamo-las, trouxemos outras palavras com sentidos 

aproximados ou opostos, percebemo-las com um novo sentido. 

No fim do curso não saímos sem elas, os enunciados sobre formação não foram apagados 

de nossa vida. Foi possível perceber que as palavras da formação para este grupo 

mudaram quando retomamos a proposta de construção de outra nuvem no último 

encontro, pois a maioria das palavras eram novas. Mas o que mudou quando mudaram 

as palavras da formação? Mudaram as palavras ou aqueles que as enunciaram? Que 

imagem de humano podíamos ver com as palavras da primeira nuvem e as palavras da 

segunda nuvem? Os sentidos e os significados são os mesmos? 
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En-formação ou Em formação? 
 
 
 

– Lili, vou te fazer uma provocação... e se... eu te dissesse: a palavra FORMAÇÃO me 

leva à FORMADOR, FORMATIVO, FORMATURA, FORMADO... E em todas essas 

palavras se esconde a palavra FÔRMA89 (porque pronunciamos o O fechado como se 

tivesse o ^)... e quando encontro essa palavra escondida todas as outras me levam à 

imagem de uma FÔRMA. Daí todas as palavras parecem se referir a pôr em uma fôrma... 

ou pior ainda, FORMATAR ... digo pior ainda porque dentro dessa palavra tem FÔRMA 

e MATAR...e daí que fico pensando se não seria uma FORMA de MATAR alguma 

coisa... Como tu responderia no sentido de me fazer compreender de outro modo? Seria 

FORMATIVA? Uma FÔRMA ATIVA90... 

– Fernadinha, quero te responder contando de quando passei pelo portal da Creche UFF 

e vi fôrmas coloridas que se moviam de um lado para o outro. 

Foi em mais um sábado de encontro do curso de extensão. Fazia sol e eu estava animada. 

Ao entrar pelo portão da Creche percebi que uma fôrma que estava em mim consertou 

minha postura e me deslocou para o lugar que eu deveria ocupar dentro do auditório. Lá, 

algumas professoras do curso já estavam reunidas e tentavam se livrar das suas fôrmas. 

Eu também tentei me livrar da minha, esticando-me para um lado e para o outro, mas a 

pressão que ela fazia era tão grande que fui obrigada a voltar para a posição indicada por 

ela. 

De repente, uma criança passou correndo pela minha frente. Será que era a Liz? Ou era 

a Renatinha indo ver a froza91? Não consegui identificar, passou tão rápido que me fez 

rodopiar e cair. Do chão só pude avistar seus pés descalços e sujos, pés de quem brincava 

o dia inteiro. 

Ela não tinha uma fôrma. Quando é que elas começam a crescer em torno de nós? 
 
 
 
 

89 Optei por utilizar o acento circunflexo sempre que a palavra se referir a fôrma (com a vogal “o” fechada- 
ô) para diferenciar de forma (com a vogal “o” aberta- ó). A utilização do acento circunflexo é facultativa 
desde a entrada do atual acordo ortográfico. 
90 Fernanda Carneiro, companheira do Grupo Atos, fez-me essa provocação depois da leitura do texto 
Teatro da Formação. 
91 Lima, 2020. 
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De longe, ouço e reconheço as vozes de algumas pessoas que se aproximam para me 

ajudar a levantar, se não fossem elas, talvez eu ficasse rolando por horas dentro da fôrma 

sem conseguir. Joice, Camila, Georgine, Lídia e Minna são professoras que estiveram 

comigo no curso de extensão, e mesmo apertadas em suas fôrmas, juntam-se no trabalho 

de me ajudar a ficar de pé novamente. 
       ***** 
 

A formação como um incômodo hoje me aperta com fôrmas na afiguração de mais uma 

entrada para diálogos na Creche UFF. As rasteiras epistemológicas, quando as crianças 

enunciavam, e toda a ordem hegemônica do que era conhecimento, formação e ensino 

eram bagunçadas, aconteceram em cada entrada na escola nesses dezoito anos de 

magistério. Compreender a força de um coletivo para dialogar fez com que as “rasteiras” 

se tornassem potência para estar em formação. 

A gravidez foi uma delas. Tive de perder o eixo para entender que a vida com o outro 

pode ser vivida na complexidade da abertura e do inacabamento que a alteridade provoca. 

Depois de perder o eixo, vivi as experiências formativas que afiguro, com o grupo do 

curso de extensão. Com eles, incluindo os membros do Grupo Atos, que nunca me 

deixaram ficar esparramada no chão chorando, foi que encontrei os sentidos do que                   é 

estar em formação em suas dimensões ideológicas, filosóficas, linguísticas, teóricas e 

metodológicas. 

     ***** 

O tombo foi feio. Que fôrmas são essas? Eu não as via antes. Acho que as nossas 

conversas sobre formação no curso que nos levaram a vê-las, pode ser que sempre 

tenham estado aqui, mas eu não conseguia percebê-las. 

Bakhtin nos aponta que “No momento em que realmente vivo a experiência de um objeto 

– mesmo que apenas pense nele – o objeto se torna um momento dinâmico daquele evento 

em curso que é o meu pensá-lo-experimentá-lo...”92. 

Reconheço a voz de Marisol, enquanto se aproximava para ver minha trapalhada. Seu 

olhar já dizia para levantar, parar de choramingar e responder com o meu corpo, com a 

minha própria vida: A maior parte dos cursos de formação são pessoas que sabem tudo, 
 

92 BAKHTIN, 2010, p. 85. 
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sabichões, que chegam e contam para a gente como é que é a vida, como é que é a aula, 

como é a criança, como é que é a Rede, como funciona a sala de aula93. 

Será que formação é isso, Sol? Colocar dentro de fôrmas? Não pode ser.Estico os braços 

e me animo com a possibilidade de conversar sobre formação, mesmo que ainda dentro 

de fôrmas. Elas me atrapalham, mas também me provocam. Estar dentro delas me força 

a pensar que é sempre uma disputa entre os sentidos da própria formação. Quando passei 

pelo portal da Creche e vi afigurada a discussão da palavra-nuvem pude dialogar sobre 

os sentidos das palavras relacionadas à formação, aqui é o sentido da própria palavra. 

Uma formação individual, uma formação em que não há troca. Amanda lembra das 

palavras em disputa lá na creche UFF. – Aprimorar, gente! Lembra dela? “Aprimorar 

meus conhecimentos” acho que é algo muito individual. Ai! – Ela parece sentir o apertão 

da fôrma. 

Por alguns minutos elas haviam afrouxado pela possibilidade que o dialogar provocou. 

Tenho certeza de que a lembrança do aprimorar fez com que ela nos apertasse de novo. 

Sinto até dificuldade de respirar com tamanha pressão. 

Gabriel estica os braços com tanta força que rompe um pedaço de sua fôrma e encosta 

um de seus braços em Débora, que está bem próxima. Vejo que todos estão incomodados 

e fazendo força para afrouxar ou arrebentar as suas fôrmas, assim como eu, mas a pressão 

que ela faz é tão forte que parece impossível. 

Então, tudo que nos incomoda temos que ir atrás para romper. 
 

Georgine, eu acho que a gente devia trabalhar para se deixar incomodar, sabe? – 

Marisol nos provoca a sentir o incômodo, a se incomodar mesmo. 
 

Eu já estava bem incomodada, não pelas pessoas tão queridas que estavam lá, mas pelas 

tensões que uma conversa sobre formação continuada gera. No início pensei em sair e 

voltar até que essa discussão não estivesse mais lá, temendo estar adentrando em um 

campo muito delicado. Mas como estar dentro de um espaço escolar e fugir da 
 
 
 

93 O enunciado de Marisol, assim como todos os outros em itálico, foram enunciados no curso de extensão 
FormAção em diálogo- pedagogias críticas a partir das práticas em resposta a provocações sobre formação 
e seus sentidos. 
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compreensão que a dimensão filosófica da formação permeia todas as práticas, que ela 

compreende a imagem de ser humano e mundo que desejamos e por ela lutamos? 

Foi na escuta de perguntas que não eram só minhas que essa pesquisa ganhou a 

materialidade coletiva. A práticas de formação estão dentro, do que autores94 denominam 

de modelo clássico, em              que a premissa está no retorno do contato do professor com a 

universidade e as teorias produzidas lá. As propostas mais utilizadas são cursos de 

extensão, seminários e palestras com temas pré-determinados pelas redes de ensino com 

o objetivo de “atualizar” a professora com novas técnicas e metodologias de ensino. A 

perspectiva preponderante neste modelo é que a universidade é o lugar privilegiado de 

produção de conhecimento, em detrimento da escola, que é o lugar da aplicação prática. 

Nele prevalece a separação entre teoria e prática, que gera uma ideia de que formação é 

algo hierarquicamente colocado. 

Lili, tem algum orientador pedagógico aqui? Eu sempre tive a impressão de que eles têm 

todas as respostas para o que o outro pergunta o tempo inteiro. 

Joice, acho que essa posição do orientador pedagógico, muitas vezes, é colocada nesta 

perspectiva hierárquica. 

O que é uma mentira! Essa perspectiva de que o orientador chegou no lugar de chefe e 

que ele é melhor do que nós professores é falsa! Esse lugar do oráculo vem da indústria, 

porque o chefe precisa saber mais que o empregado, se não ele perde o lugar. 

Uma lógica, Marisol, que nos ensina que a formação é para nos tornar melhor que os 

outros e conquistar um “lugar” na sociedade. Mas que lugar individual é esse que se 

pretende chegar? Por que parece que entramos em uma corrida desde que nascemos? 

E ainda por cima uma corrida em um percurso único e cheio de fases para passar 

sozinho. 

Por que temos de estar sempre na defensiva em relação ao outro, buscando superá-lo a 

cada fase de nossas vidas para alcançar um sucesso determinado antes do nosso 

nascimento? Uma individualidade abstrata, pois é na linguagem que nos constituímos 

94 CANDAU, 2011. 
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humanos e nos relacionamos, e “todo falante é por si mesmo um respondente em maior 

ou menor grau: porque ele não é o primeiro falante, o primeiro a ter violado o eterno 

silêncio do universo, e pressupõe não só a existência do sistema da língua que usa, mas 

também de alguns enunciados antecedentes – dos seus e alheios – com os quais seu 

enunciado entra nessas ou naquelas relações (baseia-se neles, polemiza com eles, 

simplesmente os pressupõe já conhecidos do ouvinte)”95. 

Thais estava imóvel em sua fôrma, observando a luta para nos livrarmos delas até que nos 

provoca ao dizer: – A questão das formações é que como a gente já está assim tão 

moldado, preparado que vai vir uma proposta, que eu já vim pensando em qual seria a 

proposta de hoje. Eu fiquei tentando antecipar antes de chegar aqui, mas depois que todo 

mundo começou a falar é que eu pude ver a quantidade de opiniões e divergências em 

cima do que a gente está pensando. Porque se a gente não estiver repensando, eu acho 

que a gente fica parado, não sai do lugar. 

Ela se desloca e Marisol vai em sua direção. Esse deslocamento provoca o afrouxamento 

da fôrma e facilita a sua locomoção. Já perto de Thais, Marisol diz: – A gente tem que 

aprender a dialogar mesmo é na multidão. Estamos precisando é de amizade, de diálogo. 

Sim! Perceberam que quando nos aproximamos do outro, o escutamos e respondemos, 

as fôrmas se afrouxam? Não há neutralidade em nenhuma possibilidade de formação, 

ela não é neutra, porque a nossa relação com o outro não é. Porém, há princípios, valores 

e ideologias que reforçam uma imagem de humano e de mundo em cada uma delas. O 

diálogo foi o propulsor da proposta de nossos encontros desde o início, lembram? Temos 

tentado entender por que ele geralmente tem sido deixado para os últimos 30 minutos 

após uma longa fala expositiva. A formação foi um tema que nos provocou em muitos 

momentos do curso de extensão, por isso, acho, que acabamos nos reunindo aqui para 

falar dela. 

Parece que todas as fôrmas se alargam nesse momento, depois que eu falo, e conseguimos 

nos deslocar com mais facilidade. 

Liberdade! – Eu digo animada. 
 
 
 

95 BAKHTIN, 2011, p. 272. 
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Lili, a liberdade está no coletivo. Não existe liberdade fora do outro. Isso parece uma 

contradição. 

Marisol, no dialogar, mesmo que na hora você não dê o braço a torcer, você sai dali e 

aquilo vai fazendo um efeito, nem que seja para reforçar o que você já pensava, mas te 

afeta de alguma maneira. Eu acho que investir nessa prática coletiva é que pode trazer 

alguma outra coisa porque traz o outro e a possibilidade de pensar outras coisas, de ver 

que elas existem. 

Márcia, não tem como ficar igual depois de você encontrar e conhecer, por exemplo, o 

Gabriel. Você já conheceu o Gabriel? Ele está do seu lado. 

Com a provocação de Marisol, Márcia empurra com os pés a sua fôrma para conseguir 

girar o seu corpo e olhar para Gabriel, que estava atrás dela. 

André se aproxima com sua fôrma: – Quando a gente pensa em formação, ou pensava, 

a imagem que me vem à mente é a imagem de alguém detentor do saber, aquilo que Paulo 

Freire critica, de alguém que tem alguma coisa em seu poder e deposita no outro. Já vi 

muitas formações assim: alguém tinha que ficar à frente, no tablado, e todos os outros 

embaixo com um caderninho. Alguém que tem um saber e a gente que tem que anotar 

correndo. 

Camila não se contém parada no lugar que foi colocada quando entrou e, percebendo que 

a sua fôrma está mais frouxa, move-se até André: – É mais uma perspectiva de 

informação do que de formação. 

Muitas vezes ficamos desesperados para anotar o que o outro está dizendo, sem o tempo 

da escuta e da compreensão; como se não pudesse perder nenhuma parte da receita que 

o palestrante está ditando. JACOBUCCI diz, ao analisar os modelos de formações de 

professores, que “nessas condições, o professor não opina sobre o que quer vivenciar no 

curso e assume a postura de um receptor de informações. Por assim se configurar, a 

perspectiva clássica será considerada um modelo de formação de professores – o modelo 

clássico, que por sua concepção positivista, apoia-se na visão de que a sistematização das 

técnicas de ensino é suficiente para resolver os problemas do ensino- aprendizagem”96. 
 
 

96 JACOBUCCI, 2006. 
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A grande questão, é que nas formações se propõem receitas. Nós vamos com 

expectativas, como se houvesse algo ali, um manual para o sucesso. E geralmente 

acontecem só na vertical, só o formador transmite, não tem diálogo, troca ou 

compartilhamento – Diz Andréa. 

Andréa, o formador também vai com a preocupação de atingir a expectativa do público 

que está lá e quando recebe o feedback do grupo fica mais aliviado. Agora quando vê 

reclamando, de cara feia, de braço cruzado, já fica desestabilizado, porque realmente o 

formador vai também com as suas fraquezas. Bruna vem se aproximando e continua 

falando – Eu queria retomar um pouco também, porque eu acho que a gente tende muito 

a cair nos dois extremos. Existe o formador e aquele que vai para ouvir. E aí temos que 

lembrar que quando a gente sai dali e vai para a sala de aula, a gente que inverte esse 

papel, ninguém é aluno o tempo todo e ninguém é formador o tempo todo. É importante 

fazer um reconhecimento de que não tem aquele que só constrói e aquele que só reproduz. 

Quem constrói também precisa, em algum momento, sentar ali e ouvir o outro que sabe 

coisas que eu não sei. Não é a expectativa da receita, mas a gente vai em busca de uma 

informação que a gente não tem ainda. O outro sabe coisas que eu não sei e eu vou lá 

para ouvir, acrescentar, construir. 

Bruna, você traz uma contrapalavra bem importante. Não dá para colocar o formador 

no lugar do causador de todos os problemas. Os nossos enunciados são sobre as 

perspectivas de formação que hierarquizam saberes e poderes, que estão encarnadas 

em práticas de formação e não dá para trazê-las desgarradas das nossas experiências. 

Aquele que está no lugar de formador, na maioria das vezes, não inventou tais lógicas. 

Lili, nós estamos à deriva das políticas públicas de formação que nós não solicitamos, 

então o formador é vítima de ser alguém designado por alguém que não tem nada a ver, 

para falar com alguém que não queria que ele falasse com ele – diz Marisol. 

E por que não podemos solicitar as formações, Sol? Por que alguém deve ser o orientador 

das formações que acham que precisamos? Por que alguém deve dizer o que temos que 

aprender ou nos “salvar” das péssimas práticas pedagógicas que dizem que temos? Será 

possível que a demanda da formação que necessitamos parta do nosso grupo de 

trabalho? 
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Um protagonismo, Lili, que não significa guerra, bagunça, zoeira, mas levar a sério a 

vida da gente e dizer para o outro que isso que está acontecendo pode estar 

desperdiçando nosso tempo. 

Wallace vem se aproximando em sua fôrma e já chega dizendo: – Marisol, a meu ver, 

formação, assim como educação é essa possibilidade de se encantar e se reencantar pelo 

mundo, com tudo o que ele tem, com tudo o que ele traz. A terra nos dá naturalmente 

condições de viver e da vida existir. E metaforicamente eu acho que a formação também 

tem que ser isso: um jeito da gente se encantar pelos processos que mantêm a vida, que a 

ressignificam e que potencializam os seus processos. 

E tudo isso em diálogo não é, Wallace? – Laís97 chega de mansinho de dentro de sua 

fôrma: – Tem a questão do ouvir e escutar o outro que está falando. Porque, como a 

Marisol falou no outro dia, a gente tem muito o dom da palavra, não é? Fala, fala, fala, 

e na hora de ouvir o outro a gente já não quer mais, acha chato, que não tem nada demais. 

Foi assim que nos ensinaram desde cedo, alguns têm a importância do falar e outros a 

desimportância do ouvir. O enunciado de um humano tem tanta força que, em épocas de 

extremo autoritarismo na história, aqueles que se atreviam eram castigados, exilados, 

perseguidos e mortos. Buscamos sempre a estabilidade dos sentidos com a exaltação de 

um e o silenciamento de muitos outros, mas eles sempre estão ali em disputa. 

Então, eu tenho uma colagem aqui que eu fiz e essa conversa me lembrou dela. – Malu98, 

com um certo esforço, tira sua colagem de dentro da fôrma e mostra aos que estão perto:- 

São fotos da minha época de escola e eu escrevi as palavras: Silêncio! Senta direito 

agora! Você não consegue! Presta atenção! Vira para frente! Só na hora do lanche! 

Atenção! Está errado! 

A colagem de Malu atrai os outros que estavam espalhados pela sala para que se 

aproximem e vejam esse enunciado tão potente. Sandra logo se espanta: – E você é jovem, 

hein! 

– Ela é jovem demais até – Concorda Marisol. 
 
 
 

97 Laís de Fátima, autora e estudante de graduação. 
98 Maria Luiza, autora e estudante de graduação. 
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É de espantar que Malu, com 19 anos de idade, tenha vivido experiências assim na escola 

enquanto outras perspectivas formativas já vinham sendo colocadas. Que mudança vai 

possibilitar o rompimento dessas práticas? Como uma formação sob as bases do 

silenciamento e da não-escuta provocará mudanças? Ou será que ainda achamos que não 

precisamos mudar algo? 

Ana Paula, que se aproximou para ver a colagem de Mallu entra na conversa: – Eu penso, 

né, em um espiral, para marcar a importância das continuidades da formação, o quanto 

nós precisamos de políticas públicas de formação continuada que se efetivem na prática. 

De dentro da minha fôrma, fico pensando se precisamos esperar pelas políticas públicas. 

Não que elas não sejam importantes e que os espaços de formação continuada não devam 

ser defendidos, mas a espera por uma revolução para que tudo aconteça não é muito 

bakhtiniano. A revolução está no ato responsável de dizer que não é essa a formação que 

quero. Não quero mais ser colocada ou colocar alguém em fôrmas que apertem e moldem, 

quero ter a possibilidade de me livrar das fôrmas e fazer escrituras que transformem o 

mundo enquanto sou transformada, e isso é ato responsável de cada um e não benesse de 

alguém. Tem faíscas de outros sentidos para a formação em muitos lugares, há 

movimentos acontecendo. Talvez falte-nos escutar o outro para ver que o incômodo não 

é individual e que há possibilidades na alteridade. 

Formação, eu penso o seguinte: É a ação de colocar na fôrma? Uma fôrma em ação ou 

amor em ação? Ação de amor; amorosidade, liberdade, inspiração, diálogo, vida. Não 

sei as palavras certas, nem a forma correta de dizer. Mas o que é certo? Eu sinto, as 

crianças sentem e nos ensinam a brincar, a sonhar, a libertar, a amar. Pensando bem, se 

formação for amor em ação, formação é ser uma criança com toda a sua potência. 

Liberdade, amorosidade, inspiração e diálogo. Assim, formação é brincar de pique- 

esconde com uma criança, ser encantado, ser em cantado. No caso tem um cantor: ele 

está do seu lado – diz Joice. 

Isso! – Lídia99 se anima com a conversa: – Formar é esse movimento de balançar o que 

está sendo construído, mexendo, balançando, mas que não está sendo reciclado, que tem 

continuidade. 
 
 

99 Lidia Satil, autora, professora e grande companheira de estudos. 



100 BAKHTIN, 2010, p. 128. 
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Essa continuidade, esse movimento de sobe e desce e você se perde, volta e acha, se 

constrói. Que não termina, que é com o outro – diz Fernanda. 

Esse é um sentido potente, o de movimento, de inacabamento, de alteridade. Uma linha 

que não é reta, e nem linha é. Só não gosto do colocar na fôrma, mesmo que seja em ação. 

O amor também é um conceito importante para Bakhtin, ele é a responsabilidade pelo 

outro. Ele diz: “Somente um amor desinteressado segundo o princípio “não o amo porque 

é bonito, mas é bonito porque o amo, somente uma atenção amorosamente interessada, 

pode desenvolver uma força muito intensa para abraçar e manter a diversidade concreta 

do existir, sem empobrecê-lo e sem esquematizá-lo”100. Será que esse amor bakhtiniano 

faz com que se coloque em fôrmas? 

Gabriel traz para a conversa Francesco Tonucci: – A Grande Máquina Escolar é da 

década de 1970. Estou pensando aqui: poxa, ele denunciava uma indústria da educação 

na década de 1970. Olha como ela se “aprimora”! Ela funciona ainda em 2019. Aqui 

estamos vendo como a máquina não é perfeita, como tem gente aqui lutando contra ela, 

olha o que estamos enfrentando! Temos que entender o que estamos enfrentando e fazer 

o movimento contrário. Paulo Freire falou que o oprimido não pode se tornar o opressor. 

Porque também tem isso, não é Gabriel? Uma mudança de lugar de oprimido para 

opressor e de formando para formador mantendo a mesma ideologia. 

Lili, a gente fica buscando nas formações esses caminhos que a gente pode percorrer, 

que são diversos. O conhecimento pode entrar por vários lugares, e podemos acessá-lo 

em vários lugares e com qualquer pessoa. Sempre tem alguém para ensinar para gente 

que pode ser colorido, pode ser diverso, pode ser interessante – diz Débora. 

Wallace, que escutava atentamente fala: – Até que ponto a educação que eu tive, lá na 

década de 1990, me recortou e eu, nesse processo de formação enquanto docente, tentei 

costurar e ainda falho, ainda reproduzo aquilo? De todas essas coisas que me 

perpassaram, que me atravessaram e que ainda me atravessam; eu acho que vou ficar 

um bom tempo refletindo sobre tudo isso. 

Esse é o problema da reprodução sem a compreensão de que estamos criando esse mesmo 

mundo enquanto reproduzimos as forças ideológicas do que é conhecimento, 
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ensino e formação. Há um modelo de formação chamado de prático-reflexivo. 

Encontramo-lo nas influências de John Dewey e Donald Schön por seu foco maior estar 

na prática. As formações continuadas de professores, categorizadas por alguns autores101, 

dizem que nesse modelo oportunizam momentos de problematização e reflexão sobre a 

prática. Neles, é “permitido” ao professor ser protagonista, com atitudes menos passivas 

que priorizam a autoformação a partir da reflexão sobre a sua própria prática. O termo 

professor reflexivo é muito utilizado em formações cuja proposta seja de encontros para 

realização de atividades de pesquisa e reflexão sobre a própria prática nos ambientes 

escolares. Nesse modelo de formação não há a desconsideração da teoria, pois ela entra 

como parte importante no movimento prática- teoria-prática. Encontramos neste modelo 

propostas em que a prática é iluminada pela teoria, o que me faz questionar até que ponto 

essa separação não é equivocada. 

Eu não sabia que a experiência é mais importante que a formação. – Diz, Georgine. 
 

Georgine, a experiência não é mais importante que a formação, mas é que a experiência 

é formação, aquilo que a gente comumente chama de formação é palestra. Formação é 

a transformação em aberto que se dá com a gente aqui e acolá, porque não importa onde 

você vai estar, se você estiver aberto a coisa vai acontecendo. Quando as pessoas estão 

abertas, passam na rua e veem um troço que é formativo, e você tem o outro para 

partilhar, aquilo potencializa. Uma formação é em diálogo com o outro porque ele que 

te desloca. 

Após Marisol falar, as fôrmas nos apertam e nos deslocam para as extremidades da sala. 

Lilian102 faz uma expressão de dor e diz: – Esse processo de formação, para mim, tem 

sido de dor, dor. Me emociono também, e vou para casa com aquilo martelando na minha 

cabeça. 

Daniele103 não aceita o lugar onde foi colocada. Faz força diante do aperto gerado pela 

fôrma e se aproxima do centro onde antes estávamos reunidas em círculo – Vem, gente, 

a questão do diálogo é fundamental nos processos continuados dos educadores, por 

isso nos disponibilizamos ao diálogo aqui. 
 
 
 

101 CANDAU, 1996. 
102 Lilian Roberta, autora e professora na rede pública de ensino do Rio de Janeiro. 
103 Daniele Ferreira, autora e professora na rede pública de ensino do Rio de Janeiro. 
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A sua chamada nos convoca a enfrentar a pressão com os nossos corpos como um corpo 

coletivo. Nos movimentamos, voltamos ao diálogo e ela continua: – A troca de 

experiências potencializa nosso próprio fazer e contribui com o alargamento das nossas 

e dos nossos pares. Acho que devemos exigir esse espaço do diálogo; se o formador está 

falando demais, a gente pede licença, fala e se coloca. Senão esse processo vai continuar 

nesse ciclo sem fim. Essas interrupções têm que ser como se fosse um acontecimento 

frente a todos os processos dos quais somos submetidos na educação que nos oferecem, 

assumimos a palavra como um direito. 

Isso! Não se trata de solução, se trata de consciência de problemática. 
 

Marisol, quando você chega para pensar de uma forma diferente, pensar como 

investigação, como... gente é muito difícil, muito angustiante. – Priscila104 diz isso 

puxando a fôrma de seu pescoço tentando se livrar da angústia. 

Minna chega perto, faz duas dobras na beirada da fôrma de Priscila, a deixa menos 

angustiada e fala: – Porque a gente tem muito essa coisa de responder. Quando o 

Daniel Gaivota falou da experiência que ele fez com as crianças em que ele pergunta 

“qual é a pergunta boa?” e as crianças chegam à conclusão de que uma pergunta boa 

é a que não tem resposta, porque se você responder acaba, ficou muito forte para mim. 

Estava conversando com a Georgine e a Nívea sobre a questão da prática pedagógica, 

o quanto ela precisa ser dialógica. 

Humm, estavam de segredinhos, Georgine? – Brinco com ela, que me responde 

sorridente: – Estávamos conversando entre nós. 

Minna sorri de canto de boca e continua: – A gente estava conversando, que se tomamos 

como ponto de partida que a prática é dialógica e fazemos dela uma premissa e não uma 

proposição, perde o sentido de afirmar que é preciso trabalhar para se ter uma prática 

dialógica, já que entendemos que para ser prática vai ser dialógica. Então estamos 

dizendo que o diálogo vai estar ali sempre? É uma pergunta! Mesmo quando o outro se 

submete? Mesmo quando se cala? Mesmo quando ele parece que não está ali? Quando 

parece que eu estou falando sozinha? Isso também é dialógico? Será que o silêncio do 

outro também é resposta? 
 
 
 

104 Priscila Pereira, autora e professora na rede de ensino do Rio de Janeiro. 
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A gente ficou pensando nisso enquanto vocês falavam aí! – Georgine responde me 

olhando e retornando à brincadeira. 

E Minna105 insiste no diálogo sobre o diálogo: – Será que o diálogo é consenso? Não, né! 

Então, essa mudança de perspectiva para entender que se é prática pedagógica é 

dialógica está fazendo a gente pensar: com quem estamos falando? Pensar com quem eu 

falo, quando eu falo, como eu falo, por que eu falo? O que o outro responde? O que eu 

respondo a partir do que o outro fala? Isso muda tudo. 

Minna, eu acho que a conversa de vocês e a inquietação sobre o diálogo nos aproxima 

de uma perspectiva que viemos pensando. Como a Sol disse há pouco, quando 

compreendemos que somos abertos e inacabados percebemos que tudo que está na vida 

está em formação, assim como a própria formação e a vida. E dialogar a potencializa 

porque o outro te desloca. Tem muita potência, Minna, quando você materializa que 

pensar quando, com quem, como e por que falamos, o que o outro responde e como 

respondo a ele, muda tudo, porque muda mesmo. A escritura é a criação de um mundo 

que não existia até você encontrar com o outro, e a disponibilidade para esse encontro 

e a importância que eu entendo que qualquer outro que eu encontro tem em minha vida 

muda toda a escritura que faremos juntos. – Eu digo animada. 

Eu tive a sensação, enquanto estava ouvindo, de que a gente perdeu muita coisa que 

pertencia à gente – Daniele se ajeita na fôrma ao dizer. 

Eu tenho a impressão, Dani,de que colocaram outra coisa e disseram que aquilo era o 

certo e o normal. 

Certo e único, o que é pior, né, Lili?! 
 

Como pode parecer certo e único, Dani, não ouvir o outro? Marisol sempre inquieta com 

as questões do magistério alarga ainda mais a conversa: – A gente não consegue pensar 

no magistério sem a ação da gente como protagonista; quando achamos que o diálogo 

vem daqui (aponta para si mesma) eu bloqueio o outro, transformo o outro em um objeto, 

isso não é dialógico, pois eu olho o outro como algo que não tem um infinito interno que 

está me confrontando. A escola é dialógica por natureza. O que eu estou fazendo para 

impedir que o jorro, o fluxo natural do diálogo derrame? 
 

105 Minna Gondim, autora, diretora em uma escola da rede pública de Niterói e grande companheira de 
estudos. 
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Rosemary106, que até então estava bem aconchegada em sua fôrma, com uma voz 

tranquila se aproxima mais: – Nós estamos tão acostumadas a viver, nem sei se é essa 

palavra que eu posso dizer, encarceradas, vamos dizer assim, que para gente 

desconstruir e mudar tem resistência. 

Com seus olhos atentos Joice responde: – Sabendo que as práticas pedagógicas são 

colonizadoras, que devem ser democráticas e dialógicas, que as crianças são potentes, 

criadoras e produtoras de culturas, que o ambiente escolar é colonizador e opressor, que 

nós temos um compromisso com a educação popular, com as crianças e suas infâncias 

não podemos aceitá-lo assim. Ele tem sim, esse caráter colonizador, desde quando a 

instituição escola surge, surge para moralizar, organizar, para disciplinar, para formar 

algo, mas a gente também entende que o espaço escolar é um espaço de diversidade, de 

potências, de encontros, um espaço cotidianamente de trocas. E acho que não só 

pensando no planejamento dialógico democrático, mas também pesquisando que práticas 

são essas descolonizadoras, o que a gente pode colocar de descolonizador no espaço 

escolar, que às vezes a gente até identifica no dia-a-dia na escola, mas às vezes nós 

estamos com uma quantidade tão grande de um discurso que diz que a gente tem que 

produzir, que a gente tem que fazer, que nós somos capazes, que a gente vai dar conta 

de tudo isso, que a gente não consegue parar para analisar, parar para pensar a nossa 

própria prática, e refletir sobre o que é essa prática colonizadora e o que pode ser 

proposto de descolonizador no ambiente escolar. Isso lembra muito Paulo Freire; não 

tem como a gente não pensar e reafirmar Paulo Freire, a gente aprende e ensina o tempo 

inteiro, a gente aprende enquanto ensina e ensina enquanto aprende. 

Esse também é um modelo formativo descrito107 como emancipatório-político, que tem 

como base a concepção crítico-dialética, em que a formação precisa ser teórico-prática 

com vistas à mudança da realidade. A pesquisa-ação é o encaminhamento mais 

encontrado nas propostas de formação, através de parcerias entre formadores e 

professores da educação básica. As questões abordadas ultrapassam os limites do 

tradicionalmente conhecido como pedagógico e levam as discussões para os âmbitos 

políticos, sociais, econômicos, culturais, entre outros. 
 
 
 
 

106 Rosemary de Oliveira, autora e professora na rede pública de ensino do Rio de Janeiro. 
107 CANDAU, 1996. 
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Darlene108 provocada diz: – A gente acredita também no aprendizado entre os pares, que 

a gente quer exercer com os nossos alunos, mediando esse conhecimento a partir de 

grupos, a partir dessa aprendizagem compartilhada como a gente está fazendo aqui. 

Tentando dar foco nas histórias que não foram contadas, e que começam a ser contadas 

aos poucos, nos cantos; elas não são muito divulgadas, elas são tímidas, mas a gente 

acredita que um caminho seja fomentar mais essas histórias. 

Isso, Andréa! Como o assunto educação é tratado de uma maneira tão rasa, tão vazia 

de sentindo. Às vezes, é tão difícil a gente conseguir reunir pessoas para discutir, para 

pensar educação, e quando a gente finalmente consegue é para algo que não nos 

acrescenta, para algo que leva para o lado da piada, para mesmices. Vivemos um 

momento que se faz mais importante ainda reafirmar uma discussão de educação com 

reflexões reais do nosso cotidiano escolar, do próprio processo colonizador e 

descolonizador da educação. Reúnem-se pessoas, passamos por isso esta semana, para 

rir, para fazer piadinha. Rir é importante, é bom, claro, mas não para fazer piada com 

a educação, a gente não pode aceitar ver educadores levantando-se e aplaudindo coachs 

que são chamados para fazer formação de professores – Joice, diz isso indignada. 

Recentemente, foram acrescidas às formações a presença de coachs, assumindo-a 

descaradamente como um lugar de treinamento para mudança de práticas. Segundo a 

Wikipédia, “Coaching é uma forma de desenvolvimento na qual alguém denominado 

coach, ajuda um aprendiz ou cliente a adquirir um objetivo pessoal ou profissional 

específico através de treinamento e orientação”. 

Joice, a gente não está falando aqui de metodologia; a gente está falando de uma 

formação que é para além do método, porque o método de fazer é alegórico, é alguma 

coisa que eu faço aqui, mas, aquilo que me instrui pode não ser uma boa intenção. Eu 

vejo pessoas fazendo trabalhos de grupos para entubar visões do mundo que são bastante 

conservadoras, eu vejo pessoas trabalhando com arte, para entubar ideologias, que são 

ideologias bastante de obediência. Não é metodológico, é mais que isso, é formativo, é 

aquilo que diz quem a gente é, e a quem a gente vê, quais são na verdade, os nossos 

valores ideológicos enquanto educadora, seja você, dando aula para crianças, seja 

você na secretaria de educação. É esse valor ideológico do qual 

108 Darlene Lobato, autora e professora na rede de ensino de Araruama. 
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você não vai abrir mão, isso não é metodológico e não é novo. E nós estamos tentando 

resgatar uma coisa que estava antes disso tudo com a gente, eu não preciso inventar uma 

coisa, não é uma inovação, na verdade é uma tomada de consciência do que já está aqui, 

sempre esteve aqui, está comigo desde sempre, mas está comigo como uma parte 

sacrificada. 

Marisol, você me fez lembrar de uma fala de um encontro nosso que eu nunca esqueci e 

que tem tudo a ver com essa construção coletiva, porque realmente a gente sente na 

escola que não pode descansar um minuto, que a gente não pode parar, mas a gente pode 

se tiver o outro do lado.– Diz Margareth109. 

A gente tem que ter o pensamento de que pode mudar, mas no coletivo. Podemos 

transformar o mundo, esse é um pensamento freireano, mas não trazendo para o lado 

de super-homem. Muito bom você trazer essa questão do coletivo, Margareth. – Joice 

concorda com ela e ao se movimentar percebe que sua fôrma está tão frouxa que consegue 

livrar os braços e empurrá-la até a sua cintura. 

As perspectivas filosóficas dos coletivos de professores da América Latina alargam a 

compreensão de como a educação popular aponta para práticas dialógicas e de 

sistematização como potente possibilidade de formação continuada de professores. E com 

o movimento que temos feito de nos aproximarmos buscando o diálogo, mesmo ainda 

presos a essas fôrmas, vimos o quão potente tem sido. Essas práticas nos trazem a força 

da luta dos coletivos docentes latino-americanos e a educação popular, uma perspectiva 

também latina para a compreensão do público como acessível a todos, porque é construído 

por todos e para todos, sendo desnecessária a competição e destruição do outro. 

A gente também fica perdida nesse meio, porque até viver desta forma, sair da fôrma, 

tirar as amarras e, às vezes, até se libertar do direcionamento é muito difícil. 

Camila, a gente fala muito que o “sistema” nos obriga, mas nós somos o sistema, a gente 

não pode pensar o sistema fora de nós, e ele difere a atitude das pessoas como defesa e 

resistência. Eu tive uma sensação de que se todo mundo tentar fazer alguma coisa por 

mais que erre, por mais que faça errado, mas faça esse movimento de ir e 
 
 
 

109 Margareth da Paixão, autora e professora na rede pública de Duque de Caxias. 
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voltar, a gente talvez consiga implodir o sistema, porque realmente, nós somos o sistema. 

Talvez, Joice, o sistema inteiro seja muito para implodir. Você tem que implodir a sua 

vida, só tem que implodir o que lhe cabe no raio, agora tem gente que é muito potente, 

o raio de implosão dela é grande, tem gente que está começando. Você vai ampliando, 

alargando esse raio de implosão, mas tem gente que é muito potente, Paulo Freire, ele 

é uma bomba atômica. – Marisol implode nossas cabeças e argumentos de imobilidade. 

E na Educação Popular há essa preocupação com o coletivo e suas possibilidades. Paulo 

Freire e Adriano Nogueira em diálogo110 dizem que se trata de conviver com os parceiros 

e parceiras de trabalho. Também afirmam que há uma solidariedade contadeira acerca 

do que faz e do que já não faz mais, em que a pessoa comenta e partilha. Comenta porque 

já não assume certas práticas e partilha como construiu novas práticas de ensino. É um 

rompimento coletivo. – Digo, trazendo a Educação Popular para a conversa. 

Quando estou naquele meio ali e reproduzo práticas arbitrárias, práticas tradicionais, 

que, muitas vezes, vejo nas leituras que faço, reproduzindo aquilo que é criticado, então 

acho que é deslocamento de pensamento que a gente precisa ter, e não é porque não 

sou legal, realmente às vezes não sou legal. 

Georgine, o que a gente pode é estar aberto. 
 

É como a gente se move, Darlene, entre aquilo que é mais ou menos fixado e aquilo que 

deve ser alargado. 

Mas, Marisol, quanto a essa gestão do tempo, penso no tempo e espaço juntos em função 

da escola. Nesse tempo maior em que a gente precisa fazer esse investimento porque 

algumas coisas não vamos ver o resultado ou o efeito ali no imediato, mas pensar isso 

no... 

Grande tempo! - Digo animada completando e quase jogando a Georgine no chão. 
 

Marisol a segura e diz: – Gosto muito dessa ideia de que nem toda rede que a gente joga, 

a gente vai puxar. Trabalhar por um futuro sem você é de uma generosidade do tempo, 

que é o tempo ancestral. 

110 FREIRE, 2014. 
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Georgine se ajeita depois do meu esbarrão e completa: – Essas coisas que acontecem não 

podem estar vinculadas à pessoa, tem que continuar acontecendo quando a gente sair da 

escola, quando a turma não for mais nossa. 

Me desculpo pelo esbarrão e digo à Georgine: - Bakhtin diz que para Dostoiévski o 

homem parte, mas a sua palavra permanece do diálogo inconclusível. Essa é uma 

característica para o que está em formação para ele, pois a abertura e o inacabamento 

são dimensões que se referem à continuidade daquilo que eu mobilizei mesmo depois da 

minha morte ou do afastamento do outro, porque vai continuar em formação, 

transformando-se. 

Malu ajeita-se e pondera sobre o imediatismo da formação: – É um imediatismo de 

encontrar as respostas para tudo... 

Eu fico muito feliz com essa confirmação que você acabou de falar, sobre a não 

existência, aqui nesse encontro, sobre o certo e o errado. Daniele, mesmo com o esforço 

necessário de alguém de dentro de uma fôrma, traz uma escritura que chama de “pequeno 

texto”: 

“Sempre que me reporto às infâncias(s) penso na subversão que as crianças trazem dentro 
delas e me conforto na possibilidade da crença que por elas e por causa delas, nossos dias 
podem se transformar em memoráveis eventos cheios de vontade de viver e de 
ultrapassar limites. 
Há tanto que aprender com as crianças. 
E por elas cheguei em um espaço de formação com senso de equidade. Neste espaço eu, 
você e tantos outros podemos ser da forma que nós somos verdadeiramente. Neste 
espaço ninguém precisa utilizar máscaras e nem se mostrar mais do que é ou inventar o 
que nunca virá a ser. 
Quando ela (Lilian) chorando derramou tais palavras no grupo, todos se mostraram 
chocados, porém a empatia veio de mãos dadas com o espanto. 
Ela abriu o seu coração e compartilhou tão duras palavras de autoavaliação: - “eu sou uma 
farsa”. Naquele momento ela tinha compreendido toda a sua trajetória profissional 
até então. Porém, de forma belíssima, naquele instante de dor, enxergamos no seu rosto, 
nos seus olhos e na sua voz embargada, que suas ações até ali cumpriram um papel e 
decidiu que tudo a partir de então, seria diferente, seria melhor, seria belo. 
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Era como se a tendência de se penetrar profundamente em si viesse à tona. Mas, aquele 
momento de reflexão penetrante não atingiu somente ela. Veio até mim, foi até o outro e 
por meio destas palavras irão além. 
E a partir da reflexão de uma professora, a beleza não pairou apenas sobre ela, mas foi 
correndo feito um rio até a infância que conhecíamos para refletir sobre as infâncias 
que viríamos a reconhecer. 
Diante da beleza da professora que percebeu sua pequenez e a grandeza dos 
pequenos, nos inspiramos diariamente na busca de promover ainda mais esta criança que por 
si só já se mostra tão viva, anímica e na sua natureza agonística, subverte e combate a 
dominação daqueles que desejam que ela pare. 
Seja como uma criança. 
Seja uma professora subversiva. 
Seja politicamente incorreta. 
Seja a professora que se retira para a criança atuar. 
Saia do centro do seu mundo e se voluntarie a servir a esta criança. 
Passe por um processo de “fin de siècle” e se encerre para se iniciar, se degenere para se 
esperançar. 
Comece tudo de novo”. 

Aí a gente lembra de Paulo Freire. Faz toda uma viagem filosófica, mas é exatamente 

isso que eu sinto em relação a esse grupo. Que foi assim, um presente na minha vida. A 

gente sai daqui, mais aberta a trocar, a olhar o outro, a observar, a escutar, a falar. E 

de uma forma tranquila. Entendeu? Sem aquela cobrança. A gente sabe que precisa ser 

aberto, a nossa vida é assim. É um texto assim, tão pequeno, mas eu demorei muito. 

Quando Daniele termina sua leitura, levo minhas mãos para conter algumas lágrimas 

que teimam em descer. Sinto a fôrma ainda mais folgada e imagino que as lágrimas me 

fizeram emagrecer. Ao olhar para os outros percebo que algumas também escorregaram 

para a altura da cintura. Marisol empurra a sua para baixo fazendo-a chegar ao quadril 

enquanto diz: 

Tem nada de pequeno nisso. Ele é um texto conciso. Poucas palavras. Mas ele... Primeiro, 

ele é super seu. Tua síntese. Mas não é a síntese singular, pessoal, identitária. Como de 

uma confissão, de uma pessoa sufocada. Mas é um olhar de uma pessoa que compõe o 

olhar dos outros. Estão nele as palavras dos outros professores. Eu acho que isso é ser 

autor, sabe, é a gente conseguir compor, nas escutas, uma palavra nova. É muito bonito 

isso. Muito mesmo. Eu acho que a gente lê tanta porcaria, tanto texto que se diz 

importante que dão para gente... “Toma, isso aqui é formativo”. 
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Mas um texto desse, ele forma muito mais, ele balança muito mais as estruturas. É, eu 

fiquei emocionada não só pela escrita, mas por te escutar, uma professora autora. Isso 

não é pouca coisa, sabe? Uma professora que escreve com a potência de um poeta, de 

um pensador, de um filósofo. A gente se empodera nesse teu ato de escrever. 

Wallace, em sua poética fôrma, anda de um lado para o outro enquanto fala: - Eu andei 

pensando a formação que a gente teve, exatamente nesse processo, de romper com aquilo 

que a gente já estava no automático e se deparar com aquilo que, de alguma forma, se 

esqueceu de percorrer. 

O afrouxamento das fôrmas faz com que escrituras que viraram escritas escorreguem e 

balancem no ar até cair no chão. Wallace pega a sua e lê: 

“No entrecruzamento do liso111 com as nossas reflexões sobre pedagogias críticas e não 
críticas, me parece haver concepções de educação, de infância, de educador, de relações, 
de trajetória, de formação. Todas NADA distante de nós. E por que não dizer, 
fomentadas por nós mesmos, nos nossos espaços de educação? Seja por nossa autoria ou, 
seja por nossa conivência. Uma educação lisa é a que fazemos no automático, de 
forma irrefletida anuncia a força do sistema que ele mesmo integra. Conformista 
descompromissada, não responde às injustiças, às desigualdades, aos crimes, aos 
encarceramentos e mortes. E quando falo desigualdades, crimes, encarceramentos e 
mortes, eu falo nas mais diversas significações que os termos podem assumir. Longe 
disso, a educação lisa, ela retroalimenta o sistema. Ela se apresenta vaidosa, perfeita, 
correta. Marcada pela busca da autoafirmação de quem ou do que a faz. Ela fala de si. Se 
interessando pouco ou nada pelo outro. E tudo que o outro é e traz no seu lugar. Seja o 
outro quem for. Os educadores, as infâncias, a comunidade. Se pondo na frente do 
outro, escondendo. Deslocando assim, a alteridade. Oprimida, a mão que alimenta, a 
mão que a alimenta, que alimenta essa educação, ela não se percebe como esmagada pela 
obrigação de sustentá-la. E mesmo que vislumbre a ponta desse sofrimento, não crê. 
Pela farsa de perfeita, a máscara de bem-intencionada. Essa educação lisa, bem 
próxima do que viveu Graciliano Ramos, que relata em seu livro Infância, ela não promove 
acontecimentos que interrompam processos corrompidos. Aquele, aquela, que faz 
educação, deve ter a liberdade de pensá-la e construí-la num outro tempo. Que não 
seja um tempo marcado por qualquer força relógio, de fora ou de dentro de si. Esse 
tempo é o mesmo que Gonzaguinha escreveu e cantou. O tempo vivido pela criança, que 
não teme o próprio tempo. E parece que para o reencontro com esse tempo, é 

 
111 Em discussão com o livro “A salvação do belo” de Byung-Chul Han. 
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importante se redescobrir. Se reconectar com a infância, que de alguma forma o 
adulto sabe que se esqueceu.” 

As escrituras nos dão a ver perspectivas de formação mais próximas do que Bakhtin 

afirma que é. Até então a perspectiva das fôrmas, daquilo que nos aperta e fecha em 

espaços individualizados, era a que hegemonicamente nos constituía porque é a 

majoritariamente seguida pelas formas oficiais de ensino. Quando enunciamos 

percebemos como esse processo roubou de nós outros sentidos de formação que estão 

presentes e se acendem quando nos reunimos com escuta em alteridade. Trago Barthes 

para esse diálogo, pois me ajuda nessa compreensão quando diz que “só a escritura pode 

quebrar a imagem teológica imposta pela ciência, recusar o terror paterno espalhado 

pela „verdade‟ abusiva dos conteúdos e dos raciocínios, abrir para a pesquisa o espaço 

completo da linguagem, com as suas subversões lógicas, o amalgamar-se de seus códigos, 

com os seus deslizamentos, os seus diálogos, as sua paródias”112 E como essas escrituras 

destronam a perspectiva das fôrmas! Quanto mais nos escutávamos, mais enunciados 

clamavam por resposta. Depois que Dani leu a sua escritura, outros precisaram responder. 

Durante os encontros eu fui fazendo meio que um diário e tive a chance de trazer 

alguns para dividir com vocês. Eu fiz uma história. Precisava de uma história que desse 

um sentido, que juntasse... Então agora que essa fôrma alargou pude acessar com mais 

facilidade e queria ler. – Minna, provocada a responder, lê: 

“Peguei o ônibus no ponto, na rua de casa, e me sentei na janela. No chão perto do 
banco encontrei um caderno. Alguém tinha deixado cair e desceu sem ver. Eu queria 
aproveitar o caminho, pensar umas coisas na janela do ônibus. Passar pelos lugares de 
sempre, poder olhar para eles, pensar umas coisas, olhar as pessoas. Nessas horas fico 
pensando que cada uma delas, como eu, pensa em tantas outras coisas, sobre tantas 
outras pessoas. Mas tinha aquele caderno no chão, que eu peguei e abri. Letra bonita. “É um 
caderno de professora.”, foi minha primeira impressão. E de fato era. Dizia: caderno de 
apontamentos. Nenhum nome, ou endereço que eu pudesse procurar. Não era um 
caderno de aula como muitos outros, que vi na vida de aluna e depois, de professora. Um 
caderno fala do seu dono. Se tem data, se escreve de lápis, se pula folha ou se é dividido 
por assuntos. Tem caderno, que é do tipo diário, daqueles que contam o que 
aconteceu no dia. E tem caderno que é tipo bloco de notas, daqueles que você anota 
contatos, coisas para comprar, lista de coisas para fazer. 

 

112 BARTHES, 2004, p.10. 
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E tem cadernos de aula, com anotações das falas das professoras, ou do professor, 
sugestão de leitura, observações sobre o texto lido. Esse caderno tinha tudo isso 
misturado. Um pouco de cada coisa. Eu não precisava daquele caderno para me ajudar a 
passar o tempo da viagem. Porque também tinha um livro na bolsa. Eu sempre tenho um 
livro na bolsa. Às vezes, mais de um. Já li vários no ônibus durante esses anos. Alguns são 
de rápida leitura e eu nem olho pela janela. Mas, outros precisam da janela para serem 
lidos. E de muitas idas e vindas. O que eles provocam, precisa de tempo para ser pensado. 
Alguns são só lidos. No máximo ganham uma folha dobrada na pontinha. Outros são 
riscados, sublinhados, as vezes com régua, as vezes sem. Quem está do lado, olha, pensa, 
talvez ache graça. Quem sabe até queira ler comigo. Uma vez, uma pessoa perguntou o 
que eu estava lendo. Contei que era um texto sobre a escola. E ela perguntou se eu era 
professora, mas não esperou eu responder. E passou o resto da viagem contando que 
quando era nova também estudou para ser professora, mas que não chegou a trabalhar 
com as crianças. Enquanto ela contava de quando se casou e das filhas que já eram 
adultas, eu fiquei pensando que as pessoas também podem ser lidas. A viagem passou 
rápido e não deu tempo de acabar a leitura do caderno. Isso sempre acontece. Próximo ao 
ponto final, eu preciso colocar a leitura na bolsa. E preparar para descer do ônibus. 
Quando o texto é bom, a viagem fica curta. E é preciso esperar para ler o final. Desci do 
ônibus, sentei para o café. Eu precisava acabar de ler. O último encontro. Pedi um 
café na padaria, antes de entrar na escola. Eu ainda tinha alguns minutos. Abri o 
caderno, percebi que uma pessoa se aproximava da mesa. Ela olhou o caderno na minha 
mão e reconheceu a sua letra. Ainda de pé me contou que tinha perdido aquele caderno 
no ônibus, falou sobre o quanto tinha ficado triste, porque tinha feito as anotações após 
cada aula do curso, que acabara àquela semana e que ela não poderia fazer o trabalho 
final sem elas. Que bom que alguém o havia encontrado. Fechei o caderno e finalmente 
devolvi. Ela se afastou, sentou na outra mesa, abriu o caderno e pegou uma caneta. E eu 
fiquei só com o café. Aquilo não era justo. Levantei, fui até a mesa e pedi que ela me 
deixasse ler o texto do último encontro. Ela me disse que ainda não tinha escrito. Ia 
escrever, mas perdera o caderno. E estava ocupada, pois começaria a trabalhar numa 
escola ali perto. Era a mesma escola onde uma turma de crianças ainda me esperava. Pedi 
que me contasse sobre o encontro. Ela me contou que deveria escrever sobre o belo. 
Perguntei o que era o belo. E ela me respondeu que o belo é o encontro entre as pessoas. 
É o que as pessoas criam, quando nomeiam o que amam. Algumas pessoas são livros”. 

Isso que você faz de trazer a possibilidade e de pôr num tema, que é a estética, tudo o 

que você viveu, alarga e sai dessa coisa do relatório, do relatório de encontros. Que 

são coisas muito... maçantes. Esse é um texto que por si só é poético e belo, como é 
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você o tempo todo, né, Minna. Porque você é isso. Essa escritura é muito Dostoiévski. 

Que é um duplo que você cria de você. É você, a escritora. É você, que no ônibus encontra 

o seu próprio caderno. São duas de você, uma escrevendo e a outra. Eu nunca sou um só. 

Eu sou eu e eu sou o que vocês fazem de mim. E eu já não sou mais eu, mas eu lembro de 

mim. Então, o que você fez é literário. Por isso, que a gente fica desesperado para ler 

mais um pedaço. Porque é isso que o Dostoiévski fez. Se a gente conseguisse literarizar 

as nossas palavras, as nossas escritas, as nossas aulas assim, a gente traria para perto 

de nós as pessoas que são literárias por si só. As crianças, elas são literárias o tempo 

inteiro. 

Marisol, e com esses diálogos, podemos ter mais do que uma forma de olhar para o 

outro e para as coisas. Perceber que cada ser é diferente e único. Portanto, não há como 

enquadrá-lo numa moldura clara e simples. A complexidade dessa sistematização é vasta 

e profunda. Requer sensibilidade no olhar, escritas e diálogos. Experienciar esse 

espaço de sala de aula, como espaço de oportunidade, de construções e de diálogos, 

trocas de saberes, valorizar o outro, ter um olhar mais sensível, uma escuta delicada. 

Camila, muitas vezes, tantas teorias aprendidas não dão conta do que é preciso fazer. 

Refletir e causar mudanças, não é fácil. É um exercício atento e criativo. O que fazer? 

Como fazer? Não existe receita. 

Vocês percebem uma coisa que o Bakhtin fala, Sandra e Camila, que é: a metade ou um 

terço do texto é aquilo em que você tenta sistematizar as coisas que você viveu. “Buscar 

a minha palavra entre tantas outras palavras”. Para ouvir e dizer: “Eu estava ali. Eu vi 

isso.” E você coloca ali, numa linguagem, num suporte, vira texto e não joga fora, porque 

tem sempre esse momento que você acaba de escrever e diz: Não é texto. Aí você vem 

e traz e lê. A leitura coletiva já é um outro trabalho. O outro olha para você e diz: 

“Isso é um texto”. Você percebe assim, ainda não é, mas ele já não é mais o mesmo. Na 

formação a gente só trabalha com aquele primeiro momentinho como se ele fosse o 

trabalho de escritura. Não é? Ele foi escrito agora. Escritura envolve o eu e o outro. 

Coletivo, leitura. Avaliação também. Sabe? Porque a gente também é avaliado nessa 

história. Mas é uma avaliação no sentido do valor atribuído. Não se está certo ou se está 

errado. Mas o valor que ele ganha, porque ele foi lido aqui e para nós. Por isso que a 

gente tem que comentar de volta. Porque aí o outro diz: “Eu te ouvi. É um texto 
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sim”. Sabe? Mesmo que a gente diga: “Olha, não gostei daquilo. Aquilo ali, talvez, 

você faça isso”, ele já existe como texto. Todo texto é público. Texto é público. 

Marisol, você me provoca a dizer que ele passa a ser um diálogo, ele não é solitário. 

Esse eu, ele não vai ser eu comigo, é um eu em diálogo a todo instante. Essa é minha 

parte preferida. Desde que nos encontramos eu deixei de me sentir sozinha. Sabe? Eu 

não sei vocês, mas eles me trouxeram outras vozes, outros olhares – Georgine, com sua 

fôrma já bem frouxa. 

Nossos encontros não foram programados para agradar ou acariciar o ego, mas para 

provocar. Provocar pensamentos, questionamentos e principalmente diálogos. 

Conversas que atingiram fundo. Cada dúvida, cada comportamento, automaticamente 

reproduzido por nós, por mim, me fez encarar de frente a minha vida escolar e perceber 

tudo o que, por comodidade, me recusava a enxergar o que cada situação construiu em 

mim. Refletir repetidamente antes de correr atrás de solução. Romper com o ciclo 

costumeiro de me deparar com o problema e querer resolvê-lo de imediato. Isso tudo foi 

possível, pois no coletivo, na vivência do outro, na escuta aberta e no ato, confesso raro, 

de escutar, nós fomos afetados. Eu não falei tanto quanto, talvez, deveria. Mas dentro de 

mim, todas as experiências surtiram efeito profundo. Confuso, potente, político e belo. 

Essas experiências, esse efeito, me permitiram repensar e refletir a minha prática, as 

minhas palavras, as minhas concepções e verdades. E a reflexão não para nunca. 

Aprendi, sempre estarei refletindo e me permitindo ser afetada. E ao invés da caça por 

colecionar certezas, soluções e verdades, vejo a necessidade de uma prática dialógica e 

reflexiva. 

Malu, como somos ensinados a tentar manter tudo sob controle quando a chegada do 

outro traz todo o infinito? Estar em formação aberta é estar em constante encontro com 

esse outro.– Digo animada em ver tantas escrituras potentes. 

Formação? Formação? Será que não é Re... Reformação? Ao invés de ser uma 

formação? – Ao levantar os pés, Rose percebe que é possível sair de sua fôrma e provoca 

todos a fazer o mesmo. 

Josiê, enquanto abaixa-se para retirar a sua, diz: – Eu fico pensando que é um nó para 

mim, estar em curso e viver em formação. E até por conta do que as colegas falaram de 

se sentir sozinho. Eu acho que é um apoio estar junto, continuar estudando. Fiquei 
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pensando em resistência também, em continuar vivendo as experiências do coletivo, ter 

a chance de falar, de aprender com a fala do outro. Na escola, apesar de ser um coletivo, 

eu me sinto muito sozinha também. Eu fico pensando nisso de cada um fechar sua sala e 

viver sua experiência e não ter a chance de compartilhar, nem de ouvir outras pessoas. 

O nó pode ser porque a vida em alteridade é algo do humano, ele é alteritário e não 

identitário. A nossa natureza é de viver em comunidades, em coletivos, mas existe todo 

um discurso construído de que cada um deve trilhar o seu próprio caminho 

individualmente. A educação popular trabalha com a perspectiva do formativo enquanto 

vida, em que as práticas de formação partem das dimensões éticas do próprio grupo e 

devem gerar mudanças em cada um e na sua comunidade. Como é que podemos fortalecer 

essa força coletiva? 

A criança passa correndo, agora em direção ao portal que atravessei para entrar. Sem 

fôrma, consigo correr atrás dela, tentando alcançá-la. Do limiar olho para trás e vejo que 

todas se preparam para sair também, algumas carregando suas fôrmas, enquanto outras as 

deixam pelo chão. 

A palavra formação encontra o sentido da abertura na filosofia bakhtiniana. Ao invés de 

en-formação assumo a partir daqui a busca dessa dimensão formativa inacabada que estar 

“em formação” provoca. O cotejo com as experiências vividas pelas professoras e 

afiguradas neste texto me mostrou que o fechamento, a competitividade e a não- escuta, 

levam a uma imagem de ser humano e de mundo que mata, que classifica e escalona 

saberes. No próximo texto, Teatro da Formação, a discussão se alarga a partir do lugar 

da formadora, que pode ser o de reprodução de um modelo que entende a formação 

fechada àquele momento ou aberta, inacabada e em alteridade. 

Recentemente ouvi do professor José Peixoto113, em uma conversa sobre educação 

popular, que o nosso ensino é hegemonicamente baseado na reprodução. E o que 

reproduzimos? Bakhtin diz que todo novo enunciado é uma criação, mas se reforçamos 

a imagem de mundo desigual, competitivo, em que o menos adequado à lógica precisa 

ser eliminado, estamos criando esse mesmo mundo com os nossos enunciados. A 
 
 
 

113 https://www.youtube.com/watch?v=g8uT3kbxk1c 
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criação precisa mexer com a imagem de mundo e de humano, senão não provoca 

mudança, só cria mais dessa mesma lógica que fecha tudo no individual. 
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Teatro da formação 
 
 
 

A terceira chegada ao portal da Creche UFF me impressionou pelo burburinho que eu 

ouvia ainda do lado de fora. Uma chuva torrencial caía e deixava o caminho até a Creche 

enlameado. Ouço um primeiro sinal e não entendo bem o que é. As professoras e 

professores do curso de extensão se espremem para passar pelo portão de entrada e eu 

junto. Não sei se para fugirem da chuva ou para não se atrasarem. Toca o segundo sinal. 

Sento-me, ainda desajeitada com os materiais que trago. Porque toca esse sinal? Em 

creche também tem sinal? Mas, é sábado, não tem aula hoje. O terceiro sinal: piiii. Um 

teatro! 

 
Minna (de calça jeans, camiseta e All Star, pernas cruzadas e o corpo levemente recostado 

na cadeira) começa com a leitura da escritura que está em suas mãos: 

 
114Quando entrei na creche da UFF para o primeiro encontro do curso, parecia um sonho 
estranho. Na verdade, acho que todo sonho é estranho. Há vinte anos, atrás eu entrava 
numa creche ainda em construção. O prédio da creche buscava sua forma e eu também. 
Ambos em formação. Acho que continuamos buscando. 
No sábado, saí de casa debaixo de chuva. Cheguei na creche e estudei sua forma, suas 
paredes, portas, corredores, suas cores. O prédio parece estar em reforma. Eu também. 
Olho objetos e móveis e a memória parece se perguntar o que estava ali no começo antes 
do que estava agora. E em mim? O que estava em mim antes do encontro de agora? 
Algumas paredes têm outras cores, existem portas onde antes era mais fácil a circulação 
e, apesar de separar um lugar para cada coisa, sei que é possível arrumá- las de forma 
diferente. É sempre possível trocar as coisas de lugar, misturar as cores, abrir portas e 
janelas onde antes era parede. 
Naquele tempo de antes, quase não havia o que tirar do lugar. Poucos móveis e algumas 
poucas pessoas começavam um trabalho de pesquisa e formação. Vinham de diferentes 
lugares e pensavam coisas diferentes. No sábado de chuva de agora, muitas pessoas 
chegaram e foram colocando as cadeiras em uma roda que ia aumentando e aumentando. 
E foram falando coisas dos diferentes lugares de onde vinham. 
Elas falavam também do que as trazia ali, mas principalmente do lugar onde queriam 
chegar. No começo os caminhos apontados eram tão diversos que a conversa até ficava 
um pouco difícil. Não havia muito acordo sobre onde poderiam ser colocadas as portas 
e janelas. 

 

114 Narrativa do dia, escrita pela Minna Gondim, professora e escritora de textos potentes que conheci no 
curso de extensão e se tornou parceira de estudos para toda a vida. 



118 
 

Eu ouvia e fechava os olhos tentando lembrar o lugar das coisas, mas elas já tinham sido 
mudadas tantas vezes que era impossível ser como antes. Você nunca sai de um encontro 
desses do mesmo jeito que entrou. 
Foi aí que as cadeiras mudaram de novo de lugar e as pessoas se olharam de perto e se 
ouviram de perto. Contaram como andam tentando mudar móveis pesados de lugar e 
como cansa tentar fazer essa tarefa sozinha. Alguém fez mais café e abriu as janelas. 
Uma criança circulava entre cadeiras e nos olhava como que para nos lembrar o que 
fazíamos ali. 
De repente alguém fala alto, carrega uma cadeira para o centro da sala e todos se voltam 
nesta direção. Mais algumas cadeiras e um falatório chamam a atenção. São professoras 
que falam de seus processos formativos. Uma troca de cadeiras entre quem ensina e quem 
aprende. Formações outras”. 

 
 

*** 
 

Dos bastidores saem outras professoras carregando suas cadeiras. Algumas sentam-se 

no meio da roda e outras se mantêm ao redor. 

 
Aline começa a gesticular de pé, enquanto Lídia, Márcia, Jullie e Ana Paula sentam-se 

enfileiradas no centro do teatro. 
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Aline: Gente eu vim aqui para DIALOGAR115! 
 

Lídia: Mas ela é formada em quê? 
 

Ana Paula: Ela disse que é alfabetizadora, 

doutora de não sei o quê! 

Lídia: Doutora? Doutora em quê? 
 

Márcia: Aposto que não sabe nada do chão da 

escola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

115 O enunciado de Aline, assim como todos os outros neste teatro, são do curso de extensão FormAção em 
diálogo- pedagogias críticas a partir das práticas, em resposta a provocações sobre formação e seus sentidos. 
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Aline: Bom dia! Eu só queria falar. Meu nome 

é Aline. Eu sou pós-doutorada em Harvard! 

(Gesticula na frente das outras quando é 

interrompida) 

Minna: Desculpa, eu cheguei atrasada porque 

sou de Araruama! 

(E coloca a sua cadeira junto às demais) 
 

Aline: Onde fica mesmo? É difícil reger esse 

tipo de coisa, masss! 

(Da última cadeira da fila, alguém levanta a 

mão) 

Ana Paula: Eu tenho cinco alunos NS sem laudo. 

O que é que eu faço? 

Aline: Vai ser difícil RESGATAR isso aí. 

Porque POSSIBILITAR situações é o que a 

gente vem aqui propor e RESSIGNIFICAR tudo 

isso que a gente está vivendo. 
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(As palavras da nuvem que tinham sossegado 

voltam a pular com a força da entonação de 

Suzanne. As cinco professoras sentadas 

remexem-se inquietas com a resposta) 

Aline: Mas, a pessoa é resistente. RESISTIR 

é preciso! RESISTIR, REAGIR! Vamos fazer o 

seguinte, primeiro podíamos assim, sentar-se 

em círculo! 

Ana Paula: Vai começar essa “novidade”! 

Márcia: Só pra gente fazer ginástica! 
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(Com todas em Círculo) 
 

Aline: O vídeo, o vídeo, coloca aquele vídeo 

motivacional. Atenção, todos levantando os 

braços para o alto, mexendo os dedinhos. Assim 

gente, pra ficar legal. 

Ana Paula: Não tenho nem tempo para isso! 

Ainda vou para uma escola e para a outra! 

Aline: Você pode trazer um pouquinho da sua 

EXPERIÊNCIA? 

Jullie: A gente que vai dar a formação? 
 

Lídia: Não estou recebendo para dar a 

formação. 

(O burburinho se instaura novamente) 
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Aline: O que vocês querem de fato com tudo 

isso? 

Ana Paula: Mas quem é “de fato” que vai dar 

a formação, somos nós ou você? 

Lídia: Não é você? 
 

Aline: Assim, na verdade, eu vim DIALOGAR. 

Ana Paula: Dialogar? 
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Minna: Na verdade esse negócio de diálogo é 

para quem não tem muito o que dizer. 

Lídia: Eu não saí da minha casa para perder 

tempo aqui não. 

Aline: É sim, porque Paulo Freire dizia! 

Ana Paula: Ihhh, li muito na faculdade. 

Aline: E o que você espera fazer aqui no 

caso? 

Lidia: A gente estava esperando que “você” 

nos desse a formação. 

Aline: Então, vamos fazer o seguinte: eu 

também vim na mesma perspectiva, eu preciso 

aprender alguma coisa, afinal de contas a 

gente não veio nessa vida a passeio. Vou me 

sentar aqui com vocês para ver se sai alguma 

coisa porque está difícil.Vamos PROPOR!Vamos 

ver o que está bom, o tempo está bom hoje? 

Márcia: Nem o tempo! 
 

Ana Paula (cochichando): Vamos falar! Vamos 

falar o que ela quer ouvir para ver no que 

vai dar. 
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Aline: Vocês acabaram comigo! Gente, não 

adianta ser doutora! 

Lidia: Eu não vou perder o meu tempo. 
 

Aline: Espera! Eu estudei muito para estar 

aqui! 

Ana Paula: É isso que os alunos fazem conosco! 

Você está entendendo? 

Lídia: Sábado que vem eu não volto! 
 

Ana Paula: Na teoria tudo funciona! Agora na 

prática... 

Minna: Gente, meu ônibus para Araruama vai 

sair. 

Ana Paula: O negócio é o seguinte, estou com 

cinco alunos N/S, não consigo alfabetizar 

eles. 

Aline: Vocês não sabem como eu estudo! São 

noites e noites sem dormir para isso? 

DESCONSTRUIU tudo! DESCONSTRUIU, vocês 

entenderam? Vocês DESCONSTRUÍRAM tudo! Eu 

não quero mais saber! Acabou a formação! 
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************* 
 

“O tempo vai acabando e é preciso trazer os móveis para o lugar de antes. Num 

movimento coletivo arrumamos as cadeiras e combinamos coisas para um encontro 

próximo na creche. Que não demore tanto e que tenha sol”116. 

       *** 
 

Todas se levantam e pegam suas cadeiras. Quando começo a compreender tudo o que 

houve ali, percebo que acabou o teatro e que estou perdida em meus pensamentos. 

– Ei! Voltem aqui! Quero muito DIALOGAR... 
 

Foram e eu aqui com esse monte de questões abertas. 

Aline, que bela atuação a sua no papel da formadora. 

E como é que vocês fizeram esse teatro? Ensaiaram? 

Como posso ainda me surpreender com a força da linguagem artística para dar a ver o que 

na vida está tão colado ao ato? 

E Bakhtin já não escreveu sobre isso? É certo que sim, mas quando vejo encarnado na 

vida consigo alargar mais o meu entendimento. 

Voltando a você, Aline, ou melhor à formadora que você encarna, que lugar é este? 

Quantas questões envolvem o lugar daquele que é designado a ensinar o outro. E 

quando esse é o lugar da formadora de professoras, acho que tensiona mais. A formadora 

tem mesmo que saber mais do que todos para ensinar? Saber o quê? Quem é que é 

designado a este lugar pelo poder instituído? Que lugar é este? Será que é um lugar 

definitivo? 

Estão vendo com quantas perguntas vocês me deixaram? Muito boas para falar a verdade. 

Não pretendo trazer respostas, doravante alguns enunciados que me provocam para 

alargar a compreensão do que é estar “em formação” que a filosofia bakhtiniana traz como 

dimensão da vida, aproximando da formação de professores. E por isso pergunto de 
 
 

116 Final do texto de Minna Gondim que inicia-se antes do teatro. 
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novo: que lugar é o da formadora? Este é mesmo um lugar que se chega? Um pódio? 

Por outro lado, muitas vezes ouvi críticas sobre esse lugar da formadora, por isso quero 

cotejar as questões da formação em diálogo com ela. 

Quando propomos a discussão crítica sobre a formação no curso de extensão, esse grupo 

afigurou na linguagem teatral enunciados sobre esse, que muitas vezes é naturalizado 

como um lugar de destaque, um degrau a subir, o momento daquele que tem algo a falar. 

E as críticas a toda essa lógica recai sobre aquele que encarna o papel. 

Ainda no palco, pego o meu caderno de apontamentos e anoto essas questões crendo que 

me ajudarão a compor a tese. Enquanto escrevo me sinto desconfortável algumas vezes 

por não ser uma formadora com muitos anos de experiência na formação de professores. 

Questiono-me se tenho “propriedade” para escrever sobre um assunto que não tenho lá 

muitos anos de experiência e no que os outros vão pensar sobre isso. Logo eu, que defendo 

a formação em coletivos, que acredito na potência de cada um no espaço da escola, que 

luto pelo diálogo sem hierarquização de saberes? 

São essas e outras contradições que me provocam a dialogar, enquanto professora dos 

anos iniciais do ensino fundamental, sobre estar em formação com a formadora, não para 

encontrar as fraquezas dela enquanto tenta RESSIGNIFICAR, DIALOGAR, RESISTIR 

E REAGIR, mas enquanto humano na cultura e que vive práticas sociais formativas desde 

o seu nascimento. 

Em uma atividade de formação, aquela que está no lugar da formadora traz ideologias 

consigo, pois o ato humano está no horizonte ideológico de sua época e grupo social, 

permeado então de valores, de sentidos axiológicos. Não há ato humano “puro” ou livre 

desses valores; no encontro, o outro também traz, no ato, seus valores, que são acionados 

ali, não estavam antes com ele, e quanto mais alteritário o encontro, mais possível que 

essas verdades sejam alteradas, sem a necessidade de que se renuncie aos sentidos 

anteriores, mas alterados, porque já foram encontrados pelos sentidos alheios.Essa é uma 

perspectiva bakhtiniana de responsividade, em que os eixos de força dos enunciados são 

compreendidos não como neutros, mas como repletos de ideologias. 

No texto “Palavra-nuvem”, afigurei a briga dos significados das palavras e como é que 

trazemos sentidos à tona sem perceber os fios ideológicos que os compõem. Assim, esse 
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“lugar” da formadora e de seus modos de fazer trazem muitos sentidos que tentamos por 

vezes reproduzir sem uma reflexão aprofundada. 

Aline encarna essa formadora que buscou nas esferas formais uma titulação que a 

habilitasse a estar no lugar daquela que pode contribuir para a formação do grupo de 

professoras. Seu doutorado na “Universidade de Harvard” aponta uma primeira questão: 

o lugar institucionalizado da formadora, característica muito destacada, visto que, 

geralmente, uma professora que vai realizar uma atividade de formação é apresentada 

com a leitura do seu currículo Lattes para garantir a relevância do que será dito. Quantas 

vezes consideramos a titulação como habilitação para o que será dito? Será que só isso 

garante a potência do enunciado? 

Antes de continuar, quero defender a Universidade pública e a sua fundamental 

importância na educação brasileira. Vivemos no cenário político brasileiro um momento 

em que mais do que nunca, temos de defender a importância da ciência e como ela nos 

ajudará a não contar 400.000117 óbitos a mais dos 400.001 que já temos. Esse 1 que tem 

nome e sobrenome na minha família: Cátia Valéria Braz Lima. A minha discussão não 

está na relevância da ciência e da universidade pública gratuita e de qualidade, mas na 

falta de diálogo entre os saberes que gera hierarquização e práticas subalternizantes entre 

a Universidade e a Escola de Ensino Fundamental. 

“Nosso objetivo é chamar a atenção dos verdadeiros humanistas para o fato de que eles 

não podem, na busca da libertação, servir-se da concepção “bancária”, sob pena de se 

contradizerem em sua busca”118. Os escritos de Paulo Freire entram nesse cotejo para 

trazer a compreensão da linguagem como instrumento de poder em qualquer esfera 

quando as práticas envolvidas se caracterizam pelo direito de alguns falarem sem escutar 

o outro. Uma falta de escuta que não silencia este outro, porque a compreensão já requer 

um movimento de resposta como Bakhtin nos aponta: “A audibilidade como tal já é uma 

relação dialógica. A palavra quer ser ouvida, entendida, respondida e mais uma vez 

responder à resposta, e, assim, ad infinitum. Ela entra no diálogo, que não tem final 

semântico (mas que pode ser fisicamente interrompido para esse ou aquele 

participante)”119. 

 
117 Esse número refere-se aos óbitos contabilizados até o momento dessa escrita na pandemia que 
vivemos nos anos de 2020 e 2021. 
118 FREIRE, 2014, p.66. 
119 BAKHTIN, 2011, p. 334. 
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A formadora do teatro busca por um combinado de práticas, tidas como dialógicas, para 

dar continuidade à formação: propõe que se sentem em círculo, que dialoguem, que 

contem suas experiências, que proponham algo. Um conjunto de atitudes que buscam o 

diálogo, sem dialogar. 

O diálogo, para o Círculo de Bakhtin, pressupõe mais do que a alternância entre dois 

falantes, ele é composto de índices de valor que indicam o tom, os sentidos axiológicos 

e o gênero, assim como o lugar da formadora também traz consigo sentidos construídos 

pelos processos sociais vividos que, geralmente, estão estabelecidos em uma relação 

hierárquica de saberes e, por consequência de poderes, entre a formadora e os 

participantes da formação. Ao encarnar esse papel para dizer a um grupo que não conhece, 

por convite de alguém que tem essa função e não porque esse grupo teve a necessidade 

de dialogar sobre a práxis, o discurso chega encharcado desses valores, que podem ser 

autoritários e ou arbitrários. E na busca por fazer bem o que lhe foi designado, a 

formadora, muitas vezes, traz o discurso pronto, escuta pouco e não estabelece uma 

relação dialógica. Porém, “não pode haver discurso separado do falante, de sua situação, 

de sua relação com o ouvinte e das situações que os vincula”120. 

Para pensar nesse lugar da formadora vim buscando na linguagem, enquanto força 

ideológica, ver filosoficamente a formação ultrapassando os limites dos conteúdos e 

metodologias que a transformam em coisa, para construir um sentido como adjetivo das 

experiências humanas, que perpassa as práticas sociais de formação também, pois elas 

não deixarão de existir. Um alargamento do que seja estar em formação para o humano, 

que não se restringe a momentos isolados e institucionais de formação, embora seja 

também composta por eles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

120 BAKHTIN, 2011 p. 384. 
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Em formação – aproximações da perspectiva bakhtiniana 
 
 
 

Nos textos de Bakhtin e do Círculo, vim encontrando a formação como um índice de valor 

importante não por acaso, visto que tento dialogar com as questões da formação 

continuada de professores desde que percebi que os incômodos que o “Teatro da 

formação” colocou não eram só meus, e sim questões que me convocavam a discuti- 

las. Percebendo que esse conceito traz uma força de dimensões filosóficas proponho 

concebê-lo, de forma mais ampla, como uma das questões últimas do humano, como 

um valor da vida que perpassa as práticas humanas desde o nascimento até a morte, 

deslocando seus sentidos da formação continuada de professores, como prática humana 

histórico/social encarnada, para formação como dimensão filosófica, existencial – ética, 

estética, política, cognitiva. Porém, como Bakhtin observa em Dostoiévski que “não há 

ideias, pensamentos e teses que não sejam de ninguém, que existam “em si”, meu lugar 

para enunciar essas questões é a partir do diálogo com outras professoras sobre as práticas 

de formação continuada de professoras dos anos iniciais da educação básica. 

A palavra formação provoca um incômodo, como afigurado no texto En-formação ou 

Em formação?, porém as perspectivas que a palavra carrega, seus sentidos e valores 

ideológicos, que muitas vezes reproduzimos em nossos enunciados, não são únicos, há 

outros em disputa. 

Bakhtin abre um sentido novo sobre formação, para ele é o que está em abertura, é o ponto 

do limiar, aquele lugar do encontro, da alteridade sem-álibi. Ele defende que “O estudo 

da cultura (e desse ou daquele de seus campos) no nível do sistema e em um nível 

mais alto de unidade orgânica: aberta, em formação, não resolvida nem previamente 

resolvida, capaz de morte e renovação, que transcende a si mesma (isto é, vai além de 

seus limites)”121. Ele, assim como Medviédev, percebem como a escritura literária é capaz 

de olhar o que está em formação, ainda nascendo na sociedade. Formação, para eles, não 

é algo estático, ou mesmo repetitivo, mas o que desponta no horizonte ideológico como 

potência de transformação, muitas vezes ainda sem lugar na linguagem e nas práticas 

sociais. 
 
 
 

121 BAKHTIN, 2011, p. 370. 



136  

Um curso de formação institucional pode ter encontros provocadores de mudança, assim 

como um relacionamento familiar pode reforçar relações subalternizantes. Ambos nos 

formam, são escrituras em nossas vidas, e a opção por adjetivar a formação é buscar a 

compreensão, junto com o professor Augusto Ponzio, dessas escrituras “Não 

necessariamente no sentido de que há um diário, mas que há uma relação. Os dois em 

relação estão construindo um texto...”122. Um texto que depois de enunciado não deixa 

mais o mundo da mesma forma. 

A formação, nomeada e substantivada com o seu referente definido em movimentos que 

ensinam, formam, moldam, qualificam, entre outros sentidos atribuídos a ela, remetem a 

um referente localizado e definido na história humana. Os registros da filosofia grega que 

descrevem a relação entre mestres e aprendizes ocupam-se não apenas de pensar o 

conteúdo filosófico, mas também sua forma, entendendo que essa também compõe o 

discurso. A substantivação acaba por objetivar, captar e definir o significado, nomeando 

o evento, elemento ou ser dentro de suas características e possíveis acabamentos. 

Em Bakhtin encontro um sentido para além de um substantivo que nomeia e define como 

acabado e fechado, e opto, assim, por defender estar em formação como um valor que 

acompanha práticas adjetivando-as, valorando-as, como uma dimensão que integra a 

vida, como princípio de coexistência desde o nascimento à morte, inclusive nas práticas 

de escolarização formal. Em formação para Bakhtin e o Círculo é o sentido adjetivado de 

formativo como valor da própria vida. 

Na obra filosófica do Círculo vou catando os gravetos123 que compõem os princípios para 

o que está em formação como alteritário, aberto e inacabado. Uma contrapalavra aos 

princípios que definem, pré-concebem, identificam, silenciam e violentam a vida humana 

em percursos que objetificam resultados e estimulam a competitividade. 

A mudança do sentido substantivado para o adjetivado busca a compreensão de que ao 

valorar, compreender e tomar consciência dos índices que acompanham as práticas seja 

possível firmar outras bases filosóficas para as práticas históricas e culturais em formação. 

Não é só uma mudança de termo, classe gramatical ou função sintática, pois dentro do 

campo da linguagem, no qual estamos, compreendemos que o mundo se 
 
 

122 PONZIO, 2020, p. 124. 
123 Metodologia construída por Fernanda Carneiro em sua tese intitulada “Vem ver, Renatinha, uma froza! 
A criança, o poeta e a poesia em uma tese-ninho”. 
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constitui nas e pelas escrituras que enunciamos. Assim, assumo em formação, com toda 

a luta de sentidos, como abertura e jamais fechamento de etapas a serem cumpridas e 

ultrapassadas que acabam em si. Estar em formação é um estado permanente de abertura 

ao outro, ao acontecimento e ao imprevisível, em alteridade. 

Medviédev124 diz: “Com efeito, no horizonte ideológico de qualquer época e de qualquer 

grupo social não existe uma única verdade, mas várias verdades mutuamente 

contraditórias, não apenas um caminho ideológico, mas vários divergentes. Quando o 

homem escolhe uma das verdades como indiscutível e toma um dos caminhos como 

evidente, ele escreve um tratado científico, adere a alguma tendência, ingressa em algum 

partido. E tampouco nos limites do tratado, do partido, da crença, ele jamais poderá 

“dormir sobre os louros”: o fluxo da constituição ideológica voltará a colocá-lo diante de 

dois caminhos duplos, duas verdades, e assim por diante. O horizonte ideológico está em 

constante formação, considerando que o homem não estacou em um atoleiro da vida”. A 

luta de sentidos da formação aparece nos diálogos de toda esta tese, seja em Bakhtin, no 

curso de extensão, nos estudos do Grupo Atos, na literatura e nos próximos encontros 

afigurados nas páginas seguintes. Trago-os acreditando que um sentido libertário seja 

uma contrapalavra a sentidos que reforçam a competição e a morte daqueles que não 

ultrapassam as linhas de chegada estabelecidas pelos percursos formativos pré-

concebidos. 

O horizonte ideológico é composto pelas forças que situam os enunciados sociais de uma 

determinada época; princípios filosóficos e ideologias que definem aspectos da vida 

cotidiana fortalecendo ou enfraquecendo perspectivas. Medviédev de princípio já nos 

aponta que essas forças, por mais que tentem ser hegemônicas, não são nunca únicas; mas 

estão em constante disputa mesmo quando há tentativas de silenciá-las. Se o horizonte 

ideológico está em constante formação, como podemos definir alguns poucos e únicos 

caminhos formativos em uma sociedade composta por tanta diversidade? E como é que 

na linguagem essas marcas aparecem fazendo força para silenciar aqueles que não foram 

“autorizados” a falar? 

As práticas da formadora estão dentro desse horizonte ideológico e não isoladas. Dialogar 

com elas significa dialogar com a imagem de humano que essas ideologias querem 

provocar. Tomar a formação como aberta e inacabada, na medida que não 
 

124 MEDVIÉDEV, 2012, p. 63. 
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sabemos quando nossos encontros na vida terminarão, por não sabermos o dia da nossa 

morte e compreender que aquilo que tocamos continuará em formação, corresponde a crer 

que este movimento infinito de encontros reforçam ou tensionam os sentidos no mundo e 

o ato responsável de cada humano tem essa força em si. 

O tensionamento está na qualidade desses encontros, que podem ser os formais, das 

formações continuadas de professores, ou informais, observando que a imagem de 

humano que eles provocam é que os torna mais ou menos provocadores de um novo 

mundo menos desigual, mais humano e amoroso. 

Para a composição de sua filosofia de vida, Bakhtin a olha, como no escudo de Perseu, 

indiretamente pela arte, na impossibilidade de capturar o ato. Nos primeiros escritos de 

sua obra, fala dessa relação arte e vida na unidade da responsabilidade do humano: 

“Pelo que vivenciei e compreendi na arte, devo responder com a minha vida para que todo 

o vivenciado e compreendido nela não permaneçam inativos”125. Em seu livro “Ícone e 

Afiguração”, Luciano também cita Bakhtin quando fala do „efeito de estranhamento‟, 

termo usado pelos formalistas russos ao tratarem dessa “saída do mundo habitual, 

ordinário, realizada pela obra artística”. Ele diz: “Bakhtin mostra no que consiste, 

efetivamente, esse estranhamento: trata-se da relação de estraneidade entre duas 

arquitetônicas, a da arte e a da vida, a do autor-criador e a do autor- homem126”. 

Nesse olhar enviesado para a literatura Bakhtin diz que o tema central de seu trabalho são 

“o espaço-tempo e a imagem de humano no romance”127. No estudo das obras literárias 

ele percebe que alguns gêneros cristalizam essa imagem em um humano pronto, acabado 

e sem conexão com o seu tempo histórico e outros que mobilizam outra imagem. Dentre 

eles, o romance ganhou grande atenção nos seus estudos por ser definido por ele como 

um gênero em formação, sobretudo o romance de formação. Nele “a formação do homem 

apresenta-se de modo diferente. Já não é assunto particular. O homem se forma 

concomitantemente com o mundo, reflete em si mesmo a formação histórica do mundo. 

O homem já não se situa no interior de uma época, mas na fronteira de duas épocas, no 

ponto de transição de uma época a outra. Essa transição se efetua nele e através dele. 

Ele é obrigado a se tornar um novo tipo de homem, ainda inédito. Trata-se precisamente 
 

125 BAKHTIN, 2011, p. XXXIII e XXXIV. 
126 PONZIO, , 2019, P.56 
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da formação do novo homem; por isso a força organizadora do futuro é aqui imensa, e 

evidentemente não se trata do futuro em termos privado-biográficos, mas históricos. 

Mudam justamente os fundamentos do mundo, cabendo ao homem mudar com eles. 

Compreende-se que nesse romance de formação surjam em toda a sua envergadura os 

problemas da realidade e das possibilidades do homem, da liberdade e da necessidade, 

os problemas da iniciativa criadora. Aqui a imagem do homem em formação começa a 

superar seu caráter privado (até certo ponto, claro) e desemboca em outra esfera vasta e 

em tudo diferente da existência histórica”128. Esse longo trecho de Bakhtin condensa 

muitos dos elementos do que para ele é o sentido de estar em formação e como é que ele 

mexe com a imagem de humano e de mundo. Ouvir as forças da escritura literária, depois 

de ouvir o professor Augusto Ponzio, tem sido uma tarefa que busco na escrita da tese 

e para afirmar a formação como escritura que acontece mudando ao mesmo tempo o 

humano e o mundo. 

Para Bakhtin estar em formação não tem apenas a dimensão particular, porque tudo se 

conecta na história do próprio mundo, o seu ponto de contato é o ato único e irrepetível 

na unidade da responsabilidade de cada um. Nessa perspectiva o ser humano está sempre 

no limiar de duas épocas, a dada até aqui e a que está sendo criada na fração de segundos 

do ato. Assim não há acabamento nem fechamento de ciclos ou etapas, ele está sempre 

no abismo, em formação de si e do mundo no encontro com o outro. E como Bakhtin 

coloca no romance de formação a superação do caráter privado, até certo ponto, desse 

humano em formação, assumo a partir daqui esse sentido de caráter aberto, inacabado e 

em alteridade do humano como um sentido importante na arena de sentidos. 

O teatro materializou perspectivas de formação tão comumente praticadas e com as quais 

nos sentimos incomodadas muitas das vezes. E mais uma vez essa materialização em uma 

linguagem artística nos fez ver como esse era um incômodo coletivo. 

... . 
 

As cortinas já estão se fechando e eu ainda aqui sentada. É preciso deixar fechá-las. Na 

saída ainda encontro o chão enlameado depois da chuva, fecho o pequeno portão e dirijo-

me até o carro. 
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No próximo texto vou atrás das forças que dialogam com a perspectiva bakhtiniana na 

Educação Popular. O “Caderno de Apontamentos” é um intermezzo, um texto entre os 

textos que dialogo com as professoras autoras, nele estão aproximações teóricas, 

apontamentos recolhidos enquanto fazia a pesquisa e dialogava com o grupo Atos na 

organização do curso de extensão. 
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Intermezzo – Caderno de apontamentos 
 
 

Meu caderno... Meu caderno... Preciso escrever a ideia de que considero que na Educação 

Popular há pontos que dialogam com a perspectiva bakhtiniana de estar em formação. 

Cadê meu caderno de apontamentos? Recorro com frequência a ele para anotar as faíscas 

que encontro em muitos lugares. Encontro-o na mesa, junto ao meu computador no 

quarto, embaixo da pilha de livros. No alto dela, o livro novo que comprei: Quarto de 

Despejo – Diário de uma favelada, escrito por Carolina Maria de Jesus. Esqueço o 

caderno e não paro de ler o livro antes de chegar à quadragésima página. Vou em um 

fôlego só, mas não sem “levantar a cabeça” mais de uma dezena de vezes. Carolina 

escreve com a força da prosa poética. Ao narrar o seu cotidiano, cria um mundo onde a 

leitura e a escrita a ajudam a não sucumbir à tristeza da fome, de cor amarela, ao mesmo 

tempo denuncia como os políticos, há muito tempo, trabalham pouco para diminuir as 

desigualdades sociais. 

A fome, em 2021, volta a levar o Brasil para o seu mapa, enquanto quem o governa 

escolhe negar a ciência, as desigualdades sociais, já existentes na época de Carolina, além 

de privar o acesso à educação de qualidade para todos e fazer política para servir ao 

capital dos grandes banqueiros e empresários que se tornam cada vez mais ricos. Chega! 

Tem que ter um ponto de virada. 

No Caderno, vou à procura dos apontamentos sobre a educação popular, movimento 

“vinculado à história latino-americana”129 de luta, que “se sustenta, principalmente, em 

uma filosofia da práxis educativa entendida como processo político-pedagógico centrado 

no ser humano como sujeito histórico criador e transformador que se constrói socialmente 

nas relações com outros seres humanos e com o mundo”130, como ponto de contato de 

práticas que se aproximam do sentido de estar formação, transformando a si enquanto 

transforma o mundo. As disputas de sentidos e significados para a formação até aqui 

apontaram incômodos e faíscas libertárias. Na educação popular, tem mais dessas faíscas 

pouco consideradas, pois nossa educação ainda segue como prática hegemônica a 

perspectiva eurocêntrica de educação, assim como nossos modos de produção de 

conhecimento e por consequência a compreensão da formação. Nesses 
 

129 JARA, 2020, p. 24. 
130 Idem p. 25. 
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modos, há muitas das marcas do colonizador, que impôs seus modos de viver 

hierarquizando para colonizar. 

Mas, não são essas marcas que estão anotadas, tenho certeza. Passeio pelas folhas do 

caderno, pulo suas linhas, ando de trás para frente e de frente para trás para encontrar, nas 

anotações, as mais potentes fagulhas que cotejem com a perspectiva bakhtiniana. 

Encontrei-as em textos, aulas, encontros do Grupo Atos, conversas, reflexões e vídeos 

que assisti. 

Uma palavra, só preciso encontrar uma palavra que me faça recordar, diferente da 

memória, como o professor Augusto Ponzio escreveu, em seu texto traduzido pela 

professora Marisol Barenco, o recordar vem do outro, “O recordar não pertence ao sujeito. 

Ele não o detém, não tem controle sobre ele, não tem sobre ele nenhum poder de decisão. 

O recordar lhe acontece, lhe sucede, lhe é provocado”131.O tempo da memória é 

individual, uma tentativa de olhar o vivido a partir de si e das imagens que cria, e o tempo 

do recordar é aquele que acessamos a partir do outro, do provocado por ele em alteridade. 

No passar de folhas, encontro “Como nasce um curso...”, e recordo das provocações do 

período que organizamos o curso de extensão. Ele foi construído a partir da provocação 

da Marisol: “vamos organizar dentro da estrutura oficial um curso com os princípios que 

a formação não-oficial tem provocado”. Marcamos um encontro em Juiz Fora, na casa 

dos queridos Jader e Ana Lopes, para organizar o curso. Foi em abril de 2019, com cheiro 

de comida mineira que ele nascia. 

Cada membro do grupo Atos disse sobre os seus próprios incômodos com as práticas de 

formação de professores e os princípios formativos que acreditavam. É importante dizer 

que, nessa época, já havíamos nos aproximado das leituras sobre educação popular e lido 

no grupo o livro Sistematización (Uma forma de investigar lãs prácticas y de producción 

de saberes y conocimientos), de Marco Raúl Mejía, que aponta o movimento de narrar 

as práticas coletivas e sistematizá-las como possibilidade na formação continuada de 

professores. 
 
 
 
 
 

131 PONZIO, 2020,p. 279. 
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No Caderno de Apontamentos estão as anotações do dia em que organizamos o curso e 

aqui faço os cotejos teóricos com as pedagogias do Sul, a Sistematização, Paulo Freire, 

Marco Raúl Mejia, Oscar Jara e a Educação Popular 

Nesse dia, combinamos que a primeira roda deveria ser guiada por não conhecermos as 

questões do grupo. Então, faríamos a crítica política, o movimento de olhar para a escola 

como lugar que pode reproduzir práticas de dominação e a possibilidade da alteridade 

radical, pensar para quê e a quem ela serve, bem como suscitar a contradição de que ao 

mesmo tempo que tem desumanização tem movimento coletivo e revolucionário. 
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A conscientização coletiva foi um dos princípios que firmamos, desde o início, como ato 

político que tem a potência da transformação da realidade. Paulo Freire defende que “A 

conscientização não pode existir fora das “práxis”, ou melhor, sem o ato ação – reflexão. 

Esta unidade dialética constitui, de maneira permanente, o modo de ser ou de transformar 

o mundo que caracteriza os homens”132. Em Pedagogia do Oprimido, descreve o processo 

de opressão como o conjunto de atos para despossuir o outro de si mesmo, esvaziá-lo para 

colocá-lo a serviço do opressor. O modelo de humano torna- se o modelo do patrão. Na 

conscientização está a condição da libertação da opressão e não está desvinculada do 

trabalho e da reflexão sobre a sua realidade social, pois ela é prática de transformação de 

vida e do mundo. 

A perspectiva bakhtiniana alarga um pouco mais a questão da conscientização ao 

considerar que no ato responsável não há álibi para a consciência ingênua e que a 

própria noção de consciência é, para além de coletiva, ideológica e social. Bakhtin diz: 

“E tudo em mim – cada movimento, cada gesto, cada experiência vivida, cada 

pensamento, cada sentimento – deve ser um ato responsável; é somente sob esta condição 

que eu realmente vivo, não me separo das raízes ontológicas do existir real”133. Ao 

tensionar que a conscientização para ser libertadora não pode ser uma ação de um sobre 

o outro, o que a poderia manter nas bases exploratórias de submissão de alguém 

consciente sobre alguém que precisa de conscientização, e que o encontro de consciências 

que se tocam e se alteram é encontro mútuo, no limiar, Bakhtin a aproxima do ato 

constituído pela tríade bakhtiniana eu-para-mim, o outro-para-mim, eu- para-o-outro. 

Um movimento que não está em alguém, não pertence a ninguém, não pode ser 

introjetado por um outro. Ele está no ponto de contato das consciências quando dois 

humanos se encontram. Neste diálogo, a escuta já é o começo da resposta do outro no seu 

movimento de compreensão respondente. Assim a conscientização prevê no mínimo duas 

escutas, duas respostas, duas compreensões, dois sentidos. Em relação dialógica de escuta 

e compreensão respondente, ambos sairão do encontro com compreensões alargadas, 

“não se fundem nem se confundem; cada um mantém a sua unidade e a sua integridade 

aberta, mas se enriquecem mutuamente”134. 

 
132 FREIRE, 1979, p. 15. 
133 BAKHTIN, 2010, p. 101. 
134 BAKHTIN, 2011 p.366. 
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O “que fazer no sentido freireano” me levou ao livro “Que fazer – Teoria e Prática em 

Educação Popular”, que estava abaixo de onde coloquei o “Quarto de despejo”. No 

diálogo entre Paulo Freire e Adriano Nogueira a relação entre teoria e prática são 

discutidas e me interesso porque esses significados também aparecem em disputa nas 

teorias da formação de professores. Onde é que Educação Popular e Formação 

Continuada de Professores se encontram? 

Com Freire e Nogueira135a discussão sobre o significado da Educação para o quão 

possível é a transformação da realidade pelo humano, aproxima-os de Bakhtin e Barthes 

quando falam sobre a escritura. O foco central de estar em formação na Educação Popular 

é voltado para a práxis transformadora do mundo e das condições de vida do humano. Ao 

encontrar o problema da desigualdade e exploração, a resposta se dá na vida, 

questionando e enfrentando a lógica da dominação e exploração coletivamente. Eles 

dizem que a ideia de que educar é transmitir a alguém que recebe “vai sendo mudada pelo 

Movimento Popular. As pessoas aprendem a resolver dificuldades da vida e o Movimento 

Popular vai inovando a Educação. Ele vai resolvendo as dificuldades da vida. No bairro 

ou na favela. Esse movimento vai transformando o bairro, vai melhorando as condições 

e esse é o jeito de aprender. Nesse caminho nasce a Educação Popular”136 

Freire, como grande educador e filósofo brasileiro com bases no marxismo, alerta que a 

luta é quem cria a possibilidade da transformação da realidade, e essa luta está também 

na linguagem. Bakhtin também afirma que “O uso da linguagem já é ato de conhecimento 

na medida em que ela favorece ou distancia nossos mergulhos dentro das práticas da luta 

popular”137. 

No curso de extensão, toda discussão enfatizava a escola como aquela em que todos os 

dias o encontro acontece e não como uma ideia abstrata de escola em geral. Um dos 

princípios que também encontro anotado no Caderno: 
 
 
 
 
 
 
 
 

135 FREIRE e NOGUEIRA, 2014, p.92. 
136 Idem, p.86. 
137 Idem p.55. 
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A luta coletiva foi um eixo importante no curso, brincávamos de contar quantas vezes a 

palavra “coletivo” seria dita durante o dia depois de compreender o que os Movimentos 

de Educação Popular da América Latina afirmam: a importância de sair do lugar da busca 

da individualidade, da identidade que nos faz criar cercas entre nós. Individualidade 

nomeada por Foucault como o “Cuidado de si”138, em que o humano para sobreviver e 

cuidar do outro precisa primeiro cuidar do seu bem-estar, que nos afasta das comunidades 

antigas em que o bem é comum e nos aproxima da lógica capitalista que preconiza o 

acúmulo de bens e capitais para si enquanto explora o outro. 

Foucault, com seu método investigativo alargado localiza a discussão na filosofia e 

ressalta como esse cuidado é um tema importante para pensar o humano. E que por assim 

ser, impregna, além das formas de viver, as instituições e um “modo de conhecimento e 

elaboração de saber” que se dá individualmente. A formação hegemônica, baseada em 

uma perspectiva filosófica individualista, centrada no eu e na obtenção de títulos para 

alcançar o sucesso, ao chegar a uma linha de chegada, afirma uma imagem de humano e 

de mundo, também competitiva, em que é preciso destacar-se individualmente. 

A importância do outro na existência do ser, “a arquitetônica do mundo real do ato que 

a filosofia moral deve descrever, não como um esquema abstrato, mas como o plano 

concreto do mundo do ato unitário singular, os momentos concretos fundamentais: eu- 

para-mim, o outro-para-mim e eu-para-o- outro139”, assim como os dizeres de Freire: 

“Ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho: os homens se libertam em 

comunhão140”, afirmam a necessidade do outro sem desconsiderar a existência única e 

irrepetível de cada humano. 

Folheio o caderno mais um pouco e outro apontamento me provoca: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

138 FOUCAULT, 2018. 
139 BAKHTIN, 2010, p. 114. 
140 FREIRE, 2014. p. 71. 
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Os coletivos docentes na América Latina aparecem como uma resistência às políticas 

neoliberais na economia, e o conservadorismo na política. Uma luta que se organiza 

para enfrentar as políticas que formulam perdas de direitos trabalhistas e sociais, como 

também experiências outras de formação docente que fortaleçam o sentido público e 

popular da educação. Sentido que se acendeu com força para nós depois do encontro de 

Marisol com o professor Marco Raul Mejía, em 2017. 
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A Sistematização, como metodologia formativa, bastante utilizada pelos grupos que 

trabalham com educação popular na América Latina, deu-nos pistas de como um olhar 

extralocalizado para nossas práticas com o intuito de compreendê-las, extrair seus 

ensinamentos, contactar as lógicas implícitas, contrapô-las, reafirmá-las, construir novas 

teorias e comunicá-las, pode ser potente na formação de professores. Ela tem como um 

de seus principais referenciais Paulo Freire. A partir de Mejía, encontro outros dois 

autores que me ajudam a compreender a Sistematização como forma de investigação das 

práticas de coletivos, são eles Oscar Jara e Diego Palma. 

A prática de Sistematização consiste em uma interpretação crítica das experiências 

vividas pelo grupo que sistematiza. É realizada em encontros em que se constrói uma 

narrativa coletiva do vivido e encontram os pontos de força desta experiência para 

compreender os percursos e os localizar na luta atual. Esses encontros contam com o 

maior número de pessoas que vivenciaram a experiência, e juntos apontam o que tornou 

ela uma experiência significativa para dar a ver a sua importância, e servir de força para 

outros coletivos. Como Jara diz: “Trata-se de compartilhar criticamente os resultados que 

surgem da interpretação dos processos; de colocar sobre o tapete da reflexão coletiva as 

contribuições e os ensinamentos que se aprendem a partir do que foi vivido por cada um 

em particular”141. 

Compreendendo que são uma “interpretação dos processos”, uma narrativa sobre o 

vivido, uma criação. O exercício de Sistematização é realizado em encontros para 

objetivar o vivido, narrar as próprias aprendizagens construídas naquela experiência, 

apropriar-se das aprendizagens que as experiências alheias suscitam. E ajudar a 

compreender as forças daquela experiência “não para reconstruir o passado por 

reconstruir e sim para poder compreender melhor nosso presente, localizando a partir da 

trajetória acumulada- os elementos, características, contradições e desafios da etapa atual 

em que nos encontramos”142. 

 
A Sistematização é um exercício de escritura em que se narra o vivido coletivamente, 

para ver ou criar as forças daquele movimento popular. Ela não se organiza como um 

caminho metodológico, mas de proposições que privilegiam objetivos diferentes e que 

coincidem no seu objetivo geral: relacionar a prática com a teoria. Esse movimento da 
 

141 JARA, 2006, p.32. 
142 JARA, 2006, p. 30. 
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práxis, que tomou forma nos exercícios de Sistematização, é a construção de uma 

narrativa coletiva, provocada pelo outro, que narra a própria também ouvindo o outro. 
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Ao trazer os apontamentos da organização do curso dialogando com a Educação 

Popular,busco as forças místicas do humano em formação que se manifestam no encontro 

amoroso e responsável com o outro. O Grupo Atos esteve comigo em todos os momentos 

do curso de extensão, enquanto coletivo, acreditando que é na relação eu- outro que estão 

as forças transformadoras de si e do mundo. Reconheço na Educação Popular o não-

oficial. Há muito tempo ela é um espaço de luta e quero escutar suas forças mais de perto 

posteriormente e fazer um levantamento de práticas não-oficiais da Educação Popular no 

Brasil. 

No próximo texto, “Coletivo de professoras da Eurico” trago essas forças em uma 

experiência vivida com um grupo de professoras com as quais trabalhei. No curso de 

extensão, também as vivemos e elas apareceram quando conseguimos enxergar e fazer a 

crítica de outros sentidos antes normalizados apenas como incômodos. Com o Coletivo 

de professoras da Eurico, fizemos um movimento de olhar para o vivido, um exercício 

próximo ao que a Sistematização propõe, o que potencializou essas forças pela 

conscientização coletiva. Porém, sem a mediação de ninguém de fora. 

A experiência vivida com esse Coletivo de professoras ocorreu entre os anos de 2009 e 

2015, e o encontro para conversar sobre ela, em 2019. A conversa, depois de um pedido 

meu para que nos reuníssemos para falar sobre o vivido naquele período, foi sem estrutura 

prévia, apenas com o objetivo de abordar, em algum momento, as percepções do que 

vivemos. Eu a gravei e depois afigurei com paradas para os diálogos teóricos que fiz, 

posteriormente, no ato da escritura. 
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Coletivo de Professoras da Eurico 
 
 

Após a leitura dos Apontamentos, busquei o meu gravador Sony. Sempre gostei de gravar 

alguns encontros para ouvir de novo. E cada vez que ouvia, uma nova questão aparecia. 

Dentre as gravações estava a do dia em que eu chamei as amigas que fiz na Escola 

Municipal Eurico Villela para conversarmos sobre o nosso coletivo. Todos aqueles 

apontamentos me chamavam para ouvir de novo e recordar aquela força que nos movia. 
 

Eurico Villela foi uma das escolas onde trabalhei quando era professora da Rede 

Municipal de Ensino da Cidade do Rio de Janeiro e esse grupo foi um dos mais 

importantes dos que participei e que me inquietou muito.Sem ser possível falar dessa 

experiência vivida fora do diálogo, porque seria incoerente a tudo que venho defendendo, 

decidi encontrar as antigas amigas e conversar sobre esse vivido. 

Há muitas contribuições na literatura científica sobre a importância do trabalho coletivo 

docente,entre eles, Morais (2017) , Fernandes e Varani (2017), Duhalde (2015), 

Falkembach e Frantz (2015), que apontam para as lutas e resistências que as professoras 

realizam na busca de transformações e representam faíscas libertárias contra a hegemonia 

de políticas públicas que cerceiam os espaços de diálogo nas escolas. Um coletivo é mais 

do que um grupo de pessoas e ele não invisibiliza a unicidade e potencialidade de cada 

um. Ele é a assunção da presença do outro como alteridade radical nas lutas cotidianas 

contra as lógicas que pregam o isolamento e a individualidade identitárias. Nele está a 

confiança no humano. 

Escolhi encontrar essas faíscas no não-oficial, nos encontros com as professoras em busca 

de diálogo sobre suas práticas, onde o sentido de estar em formação afirma-se em resposta 

aos modelos oficiais, indicando forças ideológicas distintas, que não estão baseadas na 

certificação e na liderança subalternizantes. Busquei nessa conversa com minhas amigas 

o que eram essas forças para o nosso grupo e como elas dialogam com o sentido da 

abertura, do inacabamento e da alteridade. 

A narrativa, depois de quatro anos que não nos encontrávamos mais como grupo, não é 

mais a de quem está vivendo o ato pulsante de construção coletiva. Com um olhar 

exotópico, narramos e criamos, enquanto autoras, essa narrativa, sabendo que ela não é 
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a representação do real, e sim uma criação sobre ele. Assim como essa escrita é também 

uma criação a partir da escuta daquela conversa. 

Estilisticamente escolhi transcrever a conversa, editar e inserir comentários reflexivos e 

enunciados de autores da literatura científica. No início, insiro os nomes das autoras como 

chamamento e depois deixo apenas a alternância de fontes como forma de identificação. 

Conforme as autoras enunciam, apresento-as em nota de rodapé. 

Com o gravador em mãos, sento-me em minha mesa de trabalho e aperto o play. Uma 

conversa misturada com falas de crianças, sobre crianças, escola, família, vida amorosa, 

começa a ser reproduzida. Dou uma pausa e acelero um pouco o áudio: 

- É fazer do seu espaço de trabalho, do seu grupo, a possibilidade de pensar sobre 

ele e não ter alguém de fora pensando sobre o seu espaço. Entende? 

É a voz da Flávia143! É esse áudio mesmo. Retorno ao início, e ao recordar, vejo a sala da 

minha casa com brinquedos espalhados pelo chão. Flávia e Lidia144  sentadas no sofá, eu 

e Luciana no tapete e as crianças correndo e brincando com Veloso. 

Na mesa tinha um lanche, nossos encontros sempre foram marcados por comidas e 

conversas. Os enunciados de Reginaldo145 sobre a hospitalidade da comida e como ela 

nos aproxima alargaram minha compreensão e consigo perceber isto. Lidia trouxe bolo, 

Luciana pães de queijo e suco, e Flávia pães. Mesmo sem combinar, recordamos desse 

movimento de trazer e partilhar comida. 

Interrompo o áudio e fico olhando perdida a parede descascada à minha frente e uma 

saudade me envolve. Esses encontros foram tão importantes para minha vida que hoje 

estou aqui, há poucos meses de terminar essa tese,trazendo-os como escritura. Na vida há 

muitos encontros e eles nos alteram, mas há aqueles que nos transformam porque nos 

dizem que juntos podemos transformar o mundo em um lugar mais amoroso e com 

condições mais dignas de vida para todos. Como professoras, nosso coletivo via esse lugar 

de transformação na educação. Essa é uma das faíscas libertárias que um coletivo tem: 

ele não está baseado na identidade ou na individualidade competitiva, mas na 

amorosidade responsável. Compreendendo que o ato tem a potência de transformação e 

 
143 Flávia Casseres, autora, mãe de Sofia, professora e participante deste coletivo. 
144 LidiaSatil, professora, autora e grande companheira nos diálogos sobre formação de professores até 
hoje. 
145 Reginaldo Lima é membro do grupo Atos e defendeu a tese intitulada Crônicas da Cidade: pensando 
na hospitalidade dos encontros em 2020. 
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ele é em resposta ao outro, com ele e por ele sou responsável. “Viver uma experiência, 

pensar um pensamento, ou seja, não estar, de modo algum, indiferente a ele, significa 

antes afirmá-lo de uma maneira emotivo-volitiva”146. Um coletivo se forma pela não- 

indiferença dos seus participantes às desigualdades que encontram. 

Aperto o play novamente e a voz da Flávia sobressai-se: 
 

– Lili, perguntei ao porteiro onde moravam o Veloso e a Liliane. 
 

– É óbvio que todo mundo conhece o Veloso, respondo. 
 

Rimos alto! Depois rimos mais de outras histórias. E o sorriso de canto de boca ficou em 

mim enquanto ouvia novamente as histórias na gravação. 

Pelo som de cadeiras arrastando, percebo que sentamos à mesa para comer, e ouço a 

minha voz: 

– Eu esperei muito por esse encontro, quero conversar um pouco sobre o grupo, saber 

como ele foi para vocês, porque para mim ele ainda é muito importante. Com o quê nele 

vivemos estou tentando encontrar pistas para pensar a formação de professores. As 

conversas sobre a nossa prática me ajudaram a compreender o quanto um coletivo é 

importante147. 

- Sabe, Lili, eu sempre acreditei também. Entrei no mestrado com a perspectiva de 

falar das vivências no grupo, por acreditar em sua potência, mas fui orientada a 

procurar outro grupo para pesquisar porque não podia falar de mim mesma. Depois 

de muitos conflitos internos e externos encontrei um outro coletivo de professoras que 

também se encontra para pensar a sua prática. 

– O lado bom dessa experiência, Lú148, é que você pôde conhecer outro coletivo e 

perceber a força que é estar com o outro. 

– Conheci esse grupo também e ele me fez pensar quando a gente era do município. 

Porque elas fazem no horário de trabalho o que a gente fazia fora. 

 
 

 
146 BAKHTIN, 2010, p. 87. 
147 O diálogo a seguir é uma transcrição da conversa como ela se deu, com edição e comentários meus. 
Alterno fontes entre as participantes do diálogo. No início, insiro os nomes como chamamento e depois 
deixo apenas a alternância de fontes como forma de identificação. 
148 Luciana Guimarães, mãe do Nicolas, autora, professora e participante deste coletivo. 
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Elas têm dentro da carga horária delas um tempo para isso, e a gente não tinha. Então 

faz muita diferença porque não precisam sair do seu espaço. 

– Sim, Flávia, faz muita diferença. 
 

– É fazer do seu espaço de trabalho, do seu grupo, a possibilidade de pensar sobre 

ele e não ter alguém de fora pensando sobre o seu espaço. Entende? 

– Entendo! 
 

– Eu acho que tem outra diferença bem bacana, Lili. Pensa, não tem uma pessoa de 

fora pensando sobre o meu fazer. Eu penso sobre o meu fazer com meu par. 

– Conversamos bastante sobre a força do coletivo para organizar o curso de extensão 

que faremos na UFF. 

– Eu acho que faz muita diferença. Era o que a gente fazia lá na Prefeitura só que 

não na nossa grade. 

– Não no nosso tempo de aula, até tentamos no nosso horário de trabalho, lembra, 

Flávia? 

– Lembro sim, Lili. 

 
 

 
Quando Luciana precisa de outro grupo para dialogar em sua pesquisa, encontra um outro 

coletivo que se reúne de um modo diferente do nosso. As mesmas forças de transformação 

em modos diferentes, porque não precisa ter um modelo a ser seguido para ser um 

coletivo, mas sim objetivos que sejam de transformação. Marco Raúl Mejía, quando nos 

ensina sobre a Sistematização como uma forma de investigar as práticas e produzir 

saberes e conhecimentos aponta que “por ser delimitado pela especificidade de contextos 

e práticas, torna-se muito difícil replicar modelos ou metodologias uma vez que requerem 

ajustes que permitem que a riqueza da prática produza seu próprio conhecimento. Nesse 

sentido, um erro comum é construir metodologias únicas que 
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pareçam “prova de contexto e processo”149(tradução livre). Ainda não havia conhecido 

Mejía e seu texto, mas os sentidos já se aproximavam. 

Um outro ponto importante em ambos os coletivos foi a possibilidade de pensar os nossos 

fazeres com nossos pares sem a intervenção de alguém que vem de fora. Isso nunca foi 

motivo para restrição a outros no diálogo, alguns colegas entraram e saíram do grupo, 

muitos autores foram chamados à conversa e quando algum encontro oficial tinha um 

tema que nos chamava a atenção íamos lá dialogar nele e com ele. A perspectiva que 

defendíamos era que o outro chegava em diálogo, sem imposição, autoritarismo ou 

hierarquizando saberes. 

 
 
 
 

– Mas também não chegamos ao nível de organização que elas conseguiram chegar. 

É diferente do que a gente fazia. 

– Mas, Lú, eu acho que é porque tinha outra demanda. 

– Uma questão de tempo. 
 

– Uma questão de estudo mesmo, Lidia. 

– De experiência, talvez, Flávia. 
 

– A gente estava engatinhando. 

– Nem engatinhando, estávamos rolando ainda. 
 

– Lili, eu até entendo que ficávamos perdidas falando: o grupo tal faz assim, o grupo tal 

faz de outro jeito. Eu me lembro dessa discussão. 

– Eu acho, Lidia, que se a gente tivesse continuado, íamos amadurecendo, mas também 

compreendo que cada coletivo tem sua demanda. Não há um jeito único de se constituir 

um coletivo e de viver nele, senão estaríamos dizendo que há um modelo único, o que 

afirmaria como as pessoas deveriam ser para estar nele. 
 
 

149 “al quedar delimitada por la especificidade de los contextos y la práctica, hace muy difícil replicar 
modelos o metodologias, ya que ellas requieren adecuaciones que le permitan a la riqueza de la práctica 
producir su saber próprio. En esse sentido, um error que se comete com frecuencia es construir 
metodologias únicas que parecen “a prueba de contextos y de processos” in MEJIA, M. R. Sistematización- 
Uma forma de investigar lãs prácticas y de producción de saberes y conocimientos. p. 5 
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– Eu também acho. 

– Eu passei por outros grupos depois, Flávia, acho que nos aproximamos muito do que 

a gente pretendia. Eles discutiam práticas, mas era uma coisa muito abstrata. Era uma 

coisa assim, não sei te explicar. Por exemplo, no nosso grupo nós discutíamos as nossas 

questões. No outro grupo que conheci, havia encontros mensais, fazíamos uma 

atividade e daquela atividade eles escreviam não sei quantos artigos. 

– Então, é a maldita produtividade, maldita produtividade. 

– Eu acho que aquele grupo nosso teve essa vantagem, Luciana. A gente falava da gente. 

– Agora assim, eu fico pensando sabe, Lili. Eu acho que aquele grupo, o nosso grupo, 

foi muito importante para mim. 

– Para mim também, Flávia! 

– Porque eu buscava parcerias, desesperadamente, já há alguns anos e eu não 

encontrava. Ali na Eurico, com vocês, eu pude encontrar parceiras. Eu não me senti 

mais solitária. 

– E não foi uma ou duas. 
 

– Exatamente, Lidia! 
 

– Às vezes a gente procura uma pessoa que seja e não encontra. 
 

– Isso aí! Foi um encontro o que tivemos. 

– Você lembra, Flávia, quando eu cheguei lá na escola. Eu acho que eu era totalmente 

diferente. Não sei se vocês lembram disso. Eu era uma outra pessoa, gente. Até hoje 

eu fico só agradecendo a Deus por ter passado naquela escola. Eu era medrosa. 

– Foi um marco na nossa vida, né, Lidia?! 

– Eu era insegura. Até hoje quando eu vou tomar uma atitude eu lembro. Além de tudo 

as pessoas que passaram por ali foram referência para mim.Quando eu entrei no grupo 

eu não estava nem fazendo faculdade. 
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A parceria é um outro ponto importante na formação de coletivos. Diversas vezes ouvi e 

li sobre a solidão do trabalho docente e como a compartimentação do ensino em conteúdos 

isolados fortalece esse sentimento. Bakhtin enuncia a potência da parceria, da abertura ao 

outro quando afirma que: “Eu tomo consciência de mim e me torno eu mesmo unicamente 

me revelando para o outro, através do outro e com o auxílio do outro. Os atos mais 

importantes, que constituem a autoconsciência, são determinados pela relação com outra 

consciência (com o tu)”150 e continua algumas linhas depois “Ser significa ser para o 

outro e, através dele, para si. O homem não tem um território interior soberano, está todo 

e sempre na fronteira, olhando para dentro de si ele olha o outro nos olhos ou com os 

olhos do outro”151.Ter o outro, adulto ou criança, estudante ou professor, como parceiro 

é reconhecer a impossibilidade da vida sem o diálogo com ele. 

 
 
 
 

– O grupo foi ruim para mim porque eu aprendi a comer muito com a Luciana. 

– Obrigada, Lili. 

– Então, o grupo teve coisas boas e ruins. Nos favoreceu em algumas coisas, mas 

também... 

– Flávia, quando você conversa com um professor sobre formação inicial, eu não 

posso dizer 100%, mas com todos que eu conversei a fala era a mesma: eu não saio 

preparada para entrar em uma sala de aula, eu aprendo com os meus parceiros no dia 

a dia. 

– Mesmo os que passam pela graduação não é, Lú?! 

– Mesmo na graduação, Lili, quem entrou ali com a formação inicial em Pedagogia 

diz que aprendeu muito no dia a dia com os parceiros. 
 
 

 
150 BAKHTIN, 2011, p. 341 
151 BAKHTIN, 2011, p.341. 
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– Eu me lembro do meu primeiro dia. Meu primeiro concurso quando eu passei para 

o Município do Rio de Janeiro. 

– Você teve duas matrículas, Flávia? 
 

– É tive, mas foi na primeira. Eu trabalhei um ano lá na Pedra de Guaratiba com 

educação infantil e depois consegui trabalhar em Jacarepaguá com uma turma de 

Progressão. Eu tive uma professora na graduação que eu adoro até hoje. 

– Já ouvi você falar muito dela, Flávia. 
 

– Ah, eu a amo de paixão! Ela trabalhava em uma escola do município também, e tinha 

todo um modo de falar e pensar educação e literatura, ler para as crianças, muito lindo. 

Quando eu comecei a trabalhar com a turma de progressão eu fiquei desesperada. O 

que eu vou fazer com essas crianças? Pensei: já sei o que vou fazer, vou conversar com 

a minha professora para ela me dar umas dicas. Fui falar com ela. Eu tinha toda uma 

admiração. Sou muito grata pela faculdade que eu fiz. Se eu sou o que sou foi graças à 

Unirio e o que eu construí lá. Tenho paixão pelo que eu fiz lá, pelo que estudei, os 

profissionais pelos quais passei e ela era uma. Fui lá e falei: Professora, eu peguei uma 

turma de alfabetização, que eles estão fora da idade e eu não quero alfabetizar com 

babe bi bobu. Mas eu também não sei fazer diferente. Eu não quero fazer assim, mas eu 

não sei fazer diferente. 

– E ainda tem isso, um incômodo de saber que não está bom e não saber bem o que 

fazer. 

– Sim, Lili, aí ela me respondeu: Está bem a gente conversa amanhã. Eu fiquei ansiosa 

esperando ela trazer um monte de sugestões, várias propostas, vários projetos, só que 

ela me trouxe uma lista de livros. Eu olhei para a cara dela... 

– E quase falou: você não está entendendo, o que eu vou fazer com isso? 
 

– É isso. Eu fiquei decepcionadíssima e pensei: gente, como assim? De certa forma anos 

depois eu fui entender que ela não podia trazer as folhas de atividades, que eu tinha 

que fazer minhas próprias folhas. E depois eu também 
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passei a falar: essa daqui não dá para dividir com você porque eu fiz pensando na minha 

turma, é específico para eles, o que você pode ver é a ideia. Na conversa com a minha 

professora eu já tinha me formado, mas não tinha essa visão naquele período. Não tinha 

construído ainda. 

– O que a Flávia está dizendo é que as folhas dela não serviriam para mim e as minhas 

não serviriam a ela. Não serviriam mesmo. Mas eu acho que até esse 

compartilhamento de folhas tem o seu lugar na formação. 

– Sim. Tem sim, Lú! Claro! 

– Que é o primeiro passo quando você não sabe o que fazer. 

– Sim, nesse momento você quer as folhas. 
 

– Pelo menos se ela não desse a folha, mas contasse a experiência dela, o que ela fazia. 
 

– Lídia, isso ela fazia, era minha professora e dividia as experiências dela comigo. Mas 

não era aquilo que eu estava precisando. Eu não precisava de livro. Eu estava 

precisando de prática 

– Até que você pudesse fazer o seu, você precisava do caminho do outro. 
 
 
 

É colocar o pé onde o outro já colocou. Na repetição sempre há criação. Com Bakhtin 

compreendo que “Tudo o que me diz respeito, a começar pelo meu nome, chega do mundo 

exterior à minha consciência pela boca dos outros (da minha mãe, etc.), com a sua 

entonação, em sua tonalidade valorativo-emocional. A princípio eu tomo consciência de 

mim através dos outros: deles eu recebo as palavras, as formas e a tonalidade para a 

formação da primeira noção de mim mesmo”152 e continua “Como o corpo se forma 

inicialmente no seio (corpo) materno, assim a consciência do homem desperta envolvida 

pela consciência do outro”153. A busca pela independência do outro e a criação como 

ineditismo é uma concepção filosófica de homem e conhecimento acima do seu próprio 

tempo, que afasta o enunciado do sentido de resposta que ele tem. A 

152 BAKHTIN, 2011, p. 373. 
153 BAKHTIN, 2011, p. 374. 
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concepção de formação de professores divide a formação entre inicial e continuada, como 

se tudo o que fosse necessário para iniciar o trabalho estivesse dado e acabado depois de 

terminado o curso que o habilita; e a continuada fosse constituída de momentos isolados 

e pontuais. Assim, tudo o que precisa para começar a trabalhar deve estar em si mesmo. 

O sentido bakhtiniano do que é estar em formação, aproximado por mim da formação 

de professores, defende a dimensão formativa aberta e inacabada. Sendo assim, os dois 

aspectos, inicial e continuada, fazem parte dessa dimensão e não são processos separados. 

As forças ideológicas que mexemos na formação não se referem somente a momentos 

isolados, mas ao contexto da formação humana. Quando é que a formação, neste caso, de 

professores, realmente começa? 

 
 
 
 

– A importância de trilhar o caminho que o outro já tinha trilhado para que você 

descubra que aquele não é o seu caminho e que você precisa fazer o seu. Mas antes 

você precisava perseguir o outro. Quando você, Lili, chegou lá na Eurico Villela e 

falava da pós-graduação em Alfabetização das classes populares que você fazia e eu 

perguntava assim para você: Tá, mas como é que faz? Aí você mandava um: Ah, mas 

não tem receita de bolo! Eu tinha vontade de dar um soco na sua cara. 

– Lú, é o que eu tinha vontade de fazer com a minha professora. 
 

– Olha a violência! Era isso que muita gente falava: Não tem receita de bolo. E sem 

entendimento eu só repetia. 

– Eu falei: Lili, não tem mesmo, mas e daí? Eu quero ver o que você faz. Só que a 

gente não tinha como fazer isto porque o nosso tempo era tomado. 

– Nós trabalhávamos com duas turmas né?! 

– Exatamente. O tempo era tomado pela sala de aula. Você não tinha o tempo para a 

formação e para o diálogo. Foi quando eu comecei a deixar a porta da minha sala 

aberta para ouvir o que você fazia e tentar captar alguma coisa. Eu tinha uma turma 

de educação infantil e você de primeiro ano. De uma certa maneira eu comecei ali 
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seguindo o seu caminho, tanto na minha prática como na minha formação. Então 

eu digo, falei no dia da minha defesa, e volto a dizer: quem eu sou hoje, a Luciana 

professora, mestre em ensino, a forma como eu falo, as minhas ideologias, a forma 

como eu penso, a pessoa que eu sou, grande parte disso eu devo ao nosso grupo 

original. Sem ele eu não teria chegado até aqui. Isso é fato. A chegada da Lili, a 

chegada da Flávia. As conversas com todos. A Dani por exemplo. Eu lembro de uma 

situação lá em São Pedro da Aldeia em que eu levei o livro que a Flávia me 

emprestou da Madalena Freire. Tu lembra disso? Porque eu não lembro o nome. 

– A Paixão de conhecer o mundo. Eu comprei esse livro e li por causa da Flávia 

também, Lú. 

– Era um livro prático. 

– Ela conta as experiências dela. 

– Era um livro de práticas. Um livro que você lia em poucas horas. Eu levei aquele 

livro para ler porque eu já estava de “saco cheio” de São Pedro da Aldeia. Daniele 

estava deitada na cama e eu disse: Daniele, eu estou acabando de ler e vou dar para 

você ler. E ela respondeu: Não quero ler nada não. Não quero ver nada disso. 

– Todos ouvimos a Dani dizer isso. 

– E a Daniele hoje está voltando para faculdade para fazer Pedagogia porque ela diz: 

tem uma lacuna na minha formação. Eu até tentei dizer para ela que essa lacuna não 

vai ser resgatada na Pedagogia, mas está sendo importante para ela fazer esse 

caminho que é só dela. Isso é muito legal. 

– Luciana, quando eu cheguei na escola que eu conheci a Liliane, não sei se ela lembra, 

porque eu não era professora, eu trabalhava... 

– De você na Afonso154, Lidia? Claro que eu lembro. Você era inspetora. 

– Isso. Mas como eu não participava das conversas, não sei como você me via neste 

sentido que eu vou falar agora. Eu era extremamente medrosa. Quando eu me tornei 

professora as pessoas “me faziam de gato e sapato”. Elas iam na minha sala e diziam: 

 
154 Escola Municipal Afonso Várzea, localizada no Complexo do Alemão - Rio de Janeiro. 
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que coisa horrível. Eu tinha uma coordenadora, na outra escola que passei, que entrava 

na minha sala e dizia: isso não tem significado nenhum para as crianças. E eu ficava 

desesperada e dizia: mas o que é que é para fazer? Mas ela também não me dizia. Ou 

não tinha prática ou não sabia passar. As pessoas têm muito disso, elas fizeram, mas não 

conseguem passar para o outro. Não sei o que é. Eu sei que eu não sabia nem dar uma 

resposta ou um fora. E aí eu fui pra Eurico. 

– Que situação, Lidia! 

– E eu ficava muito pra baixo porque eu sabia que eu não sabia. Sabe quando você 

sabe que não sabe fazer o negócio tão bem. 

– E cada vez menos você quer se mostrar né. Porque se a pessoa sabe que eu não sei 

fazer bem, para que eu vou me mostrar para ela? 

– É incrível essa noção de que a formação serve para nos deixar prontos para algo e que 

quando você sai dela está tão acabado que só precisa colocar em prática. 

– Essa questão da formação é muito complicada porque assim, eu vou falar uma coisa 

muito horrorosa. 

– Eu acho que isso feio que você vai falar é feio, Luciana, mas eu também quero falar. 

– Dá para parar de falar em código?! 
 

– É que tem gente, Lidia, não que você tenha que fazer um mestrado e tal. Não é isso 

não. Tem pessoas que não querem e dizem assim: Eu faço assim, isso não está dando 

certo, eu sei que não está dando certo, mas eu quero fazer desse jeito. Eu não quero 

mudar. 

– Isso é! 
 

– E colocam a culpa na criança. 

– É! Não querem buscar alternativas. 

– Mas às vezes, Lú, é porque elas não têm oportunidade de encontros como o que a 

gente teve. Entende? 
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– Era o que eu estava falando, Flávia. Depois que eu fui para a Eurico, que eu conheci 

vocês, me sentia muito ruim. 

– Ah tá,Lidia, até parece que nós sabíamos alguma coisa. 
 

– Ou que sabemos agora. 
 

– A Flávia falava umas coisas de construtivismo, de alfabetização, me dava uns livros.Eu 

não entendia nada e ela mega apaixonada pelo que estava fazendo. Mas, a partir dali eu 

comecei a pensar: eu tenho que ler isso, se ela está apaixonada, deixa eu ver isso.A 

Luciana com a questão da postura. Aliás, vocês três tinham aquela questão da postura, 

do posicionamento político diante das coisas. Às vezes eu fico pensando nessa postura. 

- E eu era boa no que? Porque eu não era boa na alfabetização. 

– No posicionamento político, Luciana. E você estava na coordenação, lembra? Na 

época que você estava na coordenação pedagógica todo mundo falava, tinha conversa. 

 
 

Uma preocupação que sempre tivemos era a de não haver uma liderança. Nunca 

discutimos se seria boa ou ruim. Combatíamos, porque achávamos que a sua existência 

poderia gerar a espera pelas ações do líder e o cerceamento do diálogo, pois a palavra 

final seria a dele. Os coletivos não são de propriedade de ninguém ao mesmo tempo que 

o enunciado de cada um é singular. 

 
 
 
 

– É igual quando falam do aluno: o aluno não aprende, o aluno não quer nada, o aluno 

não sabe, a família do aluno. É isso mesmo? O aluno não quer? O aluno não aprende? 

Eu acho que isso também passa pela gente, professor, que encontros, que parcerias, 

que pessoas encontramos no caminho, que trocas fazemos? 

– Eu sei, mas eu via vocês falando, principalmente Luciana que era toda da batalha, da 

guerra, eu ficava morrendo de medo e pensando: será que elas têm razão, será que eu 

estou errada? E isso foi um choque para mim, principalmente quando chegou a greve 

de 2013. 
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– E as provas externas? 
 

– Lembra um ano que a gente não aplicou e não quis assinar aquela avaliação do primeiro 

ano, Flávia? E a fiscal: vocês não vão nem assinar? Não, não vamos, respondemos! 

– Eu ainda estava na coordenação e ela disse: elas não querem preencher e assinar. E 

eu falei: ué, e...? 

– Mas hoje eu me sinto mais livre porque não é o caso de eu ter me tornado arrogante, 

é a questão do posicionamento. Para mim ali foi mais que uma questão de 

conhecimento. 

– Todos nós. Você acha que eu estou sabendo das “paradas”, manjando dos paranauê, 

Lidia? Tô não! 

 
 
 

É a inseparabilidade do conteúdo e do sentido do enunciado. No sentido está o tom 

emotivo-volitivo que o enunciado carrega. Paro mais uma vez a gravação e lembro que 

nunca havia escutado de Lídia o que ela pensava sobre nós, porque de todas ela era a 

que não tinha a graduação ainda e a ouvindo agora percebo que ela queria ouvir porque 

achava que alguém sabia mais, porém nunca percebi isso. Nos coletivos as credenciais 

são pouco importantes, o ideológico nos enunciados pode dizer mais do que elas. 

 
 
 
 

– Eu terminei a graduação de Pedagogia porque aquele grupo me movimentou. Não foi 

só uma questão de conhecimento, mas de postura. Às vezes eu fico olhando e pensando 

que eu tive uma oportunidade que outras não tiveram. 

– Sim, Lidia, eu concordo com a Flávia também, se a gente não tem essa visão do 

aluno a gente também não consegue ter essa visão do professor neste momento. 

Isso também é histórico, gente. O cargo que nós ocupamos, a função, o lugar de 

professoras dos anos iniciais só foram concedidos às mulheres porque podíamos 
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conciliar com a função de esposa e de mãe. E porque era confundido também com 

algo maternal. A mulher ia trabalhar como? Sendo professora de criança pequena. 

Então tudo bem! Tudo bem,porque ela tem um instinto maternal e ela pode cuidar e 

era meio período. Essa subalternidade é histórica, um lugar que majoritariamente é 

ocupado por mulheres. Você conta nos dedos. Lá no meu campus tem dois 

professores homens de anos iniciais. 

– Lá na escola tem um, Lú! 

– No universo de cinquenta mulheres, talvez mais, são dois homens, sendo que 

apenas um é efetivo. A gente é subalterna ao segundo segmento, a gente é 

subalterna à Academia. Não é? Nem o segundo segmento é tão subalterno à 

Academia como nós somos. Em uma formação que eu fui tinha uma professora da sala 

de recursos de uma escola do município do Rio de Janeiro que participa de um grupo 

de pesquisa em outro município, tem um trabalho ativo com essa questão de formação 

de professores para trabalhar com educação especial. Ela estava falando da prática, da 

questão da formação, como é que acontece, mas já começou dizendo que era 

professora de escola e se colocando em uma posição menor à da professora da 

Academia que também estava à mesa. 

– E ainda fala se colocando em uma posição menor. Eu acho, Lu, que não somos 

subalternas, assumir isso é nos colocar nesse lugar fechado e acabado. Há sim uma luta 

política, econômica e social para subalternizar as professoras dos anos iniciais e educação 

infantil, de afirmar esse lugar como um lugar menor. Mas, tem os enfrentamentos, é uma 

luta, não conseguem porque há resistência. 

– É! Mas às vezes isto está na nossa própria fala. Essa professora dizia: “O que que eu 

vou falar né? Eu não tenho o que dizer, sou só a professora da sala de recursos, 

porque vocês da Academia”. Eu falei: Ops, peraí, eu não sou da Academia não. Eu 

sou da escola básica igualzinho a você. 

– Porque isso é construção. 

– E ela continuou: Vocês podiam pensar em coisas que nos ajudasse. Para melhorar 

nossa prática. Eu falei: Não! Não é assim. Nós temos que pensar juntos. 
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– Mas, isso é construído. 
 

– Quem melhor para falar da prática do que quem está na sala de aula? 
 
 
 

Acho que são dois lugares distintos. Não sei se valorar e colocar a disputa em quem pode 

falar melhor ou pior ajuda-nos a romper com essa lógica. Lembro de viver bons momentos 

dialógicos na Universidade, inclusive, esses do doutorado. O grupo Atos- UFF tem a sua 

institucionalidade no âmbito acadêmico; acredito que é muito mais sobre a qualidade dos 

encontros do que o espaço institucional que eles ocupam, pois, em ambos há seres 

humanos que se encontram. Com o Coletivo de Professoras da Eurico buscamos diálogos 

em Congressos, cursos e palestras. Acho que a diferença é que já tínhamos consciência 

de que estar em formação era estar em diálogo. 

 
 

– Tem um outro lado, nós tivemos algumas formações com colegas, porque geralmente 

são pessoas da Academia, ano passado. Eles adotaram esse sistema de colocar colegas 

dando formação para gente e tinham professores revoltados com a situação e dizendo: 

Ela é minha colega e não tem nada para me passar nem para me ensinar. Os próprios 

professores do município falando isso e revoltados porque uma parte da formação era 

feita por professores que estão em sala de aula. É incrível, porque eles viviam 

questionando, é muito contraditório. Agora estamos tendo muita formação com vídeos 

mandados para as escolas, geralmente, com experiências de outros países, muito ruim. 

Os Centros de Estudos voltaram, ficamos grande parte deles sentadas ouvindo. Quando 

havia as colegas falando, ao invés de valorizar, as pessoas diziam que por ser uma colega 

da sala de aula não tinha valor. Poxa, mas a colega está em sala de aula também, 

conhece os nossos problemas. Mas as pessoas agora reclamam menos porque é gente 

de fora e não mais as colegas. 

– Mas, Lidia, você vê, eu acho difícil mesmo, porque as coisas também não são 

conversadas. 

– E aí independe de onde vem. Vem da Universidade ou vem do colega, mas vem de fora 

sem diálogo. 
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– Isso, Lili. Não faz o outro pensar o porquê. É igual dizer ao filho: não pode e pronto 

está acabado. Se você explica: olha não pode por isso e isso é diferente. Às vezes não 

adianta, mas você tenta, tem todo um processo. Se se sentassem com a categoria... Eu 

acho até que é um avanço, tem uma boa intenção fazer formação com os pares. Mas, 

não se parou para pensar com a categoria o que é fazer formação com os pares. 

– Não é perguntado. Não pergunta: o que você quer?O que estão esperando? 
 

– Não mesmo! 

– Não vai ser a solução porque não há unanimidade, mas a escuta é um princípio para a 

uma relação dialógica. Ninguém nunca perguntou para gente: você quer participar de 

formação sobre o quê? 

– Agora eu vou fazer uma pergunta, Lili. Por exemplo, a Luciana falou dessa questão de 

a pessoa não estar interessada. Mas será que não está também na própria pessoa, 

tipo: estou incomodada com isso. 

- Pode. Claro, Lidia! 

– Mas é isso que eu estou perguntando: será que não tiveram a oportunidade, ou se 

tivessem não iam querer? 

– Eu acho que depende. A gente não pode pensar pelo outro. 

– Concordo com a Flávia, a gente não pode mesmo pensar pelo outro. 

– Pensando na gente, na formação, o que o outro tem para me oferecer, me ajudar na 

minha formação. 

– No meu caso eu não me sentia inferior, apesar de vocês estarem anos luz na minha 

frente. Porque assim, não tinha hierarquia naquele grupo. Está entendendo? Não tinha. 

– Pois é, Lidia! 

– É disso que eu estou falando em relação ao nosso grupo: não havia hierarquia. Então 

eu não me sentia mal, me sentia esquisita pelo fato de entender que vocês estavam lá 
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na frente e que eu não estava entendendo o que vocês estavam falando, mas eu queria 

estar. Era um movimento estranho, diferente de entrar em um grupo e não querer estar 

porque tem a questão da subalternidade. Lá não. Apesar de eu me sentir inferior eu 

queria estar porque não havia hierarquia da parte de vocês. Eu queria assumir aquela 

fala, ter aquela postura. Era diferente. Eu queria entender esse lugar de vocês. 

Entendeu? É diferente de onde eu frequento hoje que eu digo: esse lugar não é para 

mim, preciso meter o pé daqui. Ali não. Eu pensava: preciso entender o que elas estão 

dizendo e fazendo. 

– É uma estrutura, Lidia. Mas a questão, eu acho, é que de certa forma tem a fala de que 

a gente só faz pesquisa dentro da Universidade. Lili, o CAp tem esse olhar da formação 

e da pesquisa. O Pedro II está começando a ter esse olhar. Falar sobre formação nesses 

dois espaços depois que você sai da faculdade, eu acho mais possível. Agora como fica 

essa questão da formação nas escolas do município? Nas escolas estaduais? Como se dá 

essa formação em uma escola da rede privada, em uma rede como o município do Rio 

de Janeiro, que tem um espaço para você planejar, mas que esse olhar que a gente tem 

hoje, que somos protagonistas da nossa prática, que temos um potencial para falar sobre 

ela e que nem sempre vamos aceitar alguém chegar ali para falar da sua prática, como 

se dá isso em um país como o nosso? Como a gente vai desconstruir isso? 

– Eu acho que foi bem o que todas nós falamos aqui, Flávia, que só pudemos ter esse 

olhar porque tivemos oportunidade de participar. Eu acho que as formações 

poderiam ser no sentido de mostrar para os professores, construir com eles essa visão 

de que eles podem ter essa autonomia. 

- Mas como, Lú? 

– Os formadores que se propõem a fazer formação de professores podem mudar o 

foco do “eu vim aqui mostrar para vocês o meu saber maravilhoso pra você que não 

sabe nada” ou “eu vou mostrar para você como eu faço e daí você faz”. O foco 
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poderia ser deslocado para: como os professores podem se reunir para se formar 

juntos. 

– Mas eles querem, Luciana? 
 

–Mas, aí não é uma questão de querer, e sim de construir e entender a importância 

disso. Entendeu? 

– E, Lili, você acha que deu para dar alguma contribuição? 
 

– Sim, Flávia! Eu não esperava respostas prontas. Queria ter uma conversa com vocês 

sobre o que vivemos. Porque como foi um movimento nosso, acho importante não narrar 

sozinha. Agora vou escrever e depois envio para vocês. 

 
 
 
 

O áudio continua por mais meia hora de conversa sobre receitas, viagens e questões 

pessoais até que nos despedimos. Fecho a porta e encerro a gravação. 

As enunciações ficam em mim, no meu corpo, nas palavras que reformulo sobre formação 

e tocam nos sentidos que aparecem no curso. Perceber o quanto o coletivo é importante 

foi uma vivência primeira com as minhas amigas da Eurico. Lá formamos  um grupo 

potente, que mudou muitas das nossas concepções, destronou a identidade do fazer 

sozinho como única possibilidade de se trabalhar e nos fez ver que o nosso ato era uma 

potência para a transformação. Entendemos que não fazia sentido a frase “quando fecho 

a porta da minha sala, sou eu e os meus alunos”. Renovou-se o sentido, transformando-o 

para “deixarei a minha porta aberta para ouvir o que a minha colega faz”. 

Provocar essa conversa sobre o vivido, ouvir essa gravação e criar esse diálogo com ela 

foi uma necessidade de criar uma recordação sobre o vivido, um recordar que vem dos 

outros, como diz Augusto Ponzio, que é alteritário, porque é provocado e não construído 

identitariamente em uma ordenação cronológica entre passado e presente. Quando 

marquei o encontro, acreditei que ia ter de lembrar a elas o quanto foram potentes, ou 

afirmar a importância que um coletivo tem. Que bobice a minha! Esses sentidos foram 

construídos em nós e não só em mim. 
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Os encontros ocorridos entre 2009 e 2015 não poderiam ser resumidos em menos de duas 

dezenas de páginas, mas o recordar, provocado por este encontro, foi muito potente. 

Houve conflitos com a direção da escola, com representantes da coordenadoria de 

educação, com alguns colegas que também trabalhavam na escola e tinham outras 

perspectivas. Produzimos textos juntas e lemos muitos outros, mas na nossa recordação, 

a escritura que fizemos foi a força do coletivo em formação em cada uma de nós. 

A construção do Coletivo foi muito movida por essa desconfiança que tínhamos sobre a 

força da relação eu-outro na formação. A conversa traz alguns aspectos que considero 

importantes, um deles é sobre a amizade como categoria de relação interessada – amizade 

não como afeto simplesmente, mas como pessoas, trabalhando e mudando o mundo 

juntas, enquanto se transformam e criam os vínculos humanos. Categoria que encontro 

nos últimos momentos dessa escrita em Maurice Blanchot, a qual pretendo aprofundar 

em estudos posteriores, pois se apresenta como um vínculo que se forma em espaços de 

trabalho que podem, muitas das vezes, não se estenderem aos espaços fora do trabalho, 

mas que marcam a possibilidade transformadora com o outro, pelo trabalho. Marisol me 

apresenta L’amicizia (A amizade), livro de Blanchot que pode indicar pistas para essa 

discussão filosófica. 

A busca por parcerias foi o desejo que nos moveu ao encontro e pode ser uma 

contrapalavra à solidão da carreira docente. Fazer esse movimento com o outro, em 

parcerias que não ditam modelos, mas que propõem uma relação de alteridade, em que 

para ambas as professoras estejam em formação, pode também ser um alargamento para 

a entrada na profissão docente. O professor mais experiente, compreendendo que a sua 

formação é aberta, inacabada e em alteridade, dialoga com aquele que está chegando, o 

que pode tornar esse processo menos doloroso. A formação inicial e a continuada são dois 

aspectos da vida profissional separados pela marcação temporal de conclusão da 

licenciatura ou do curso de formação de professores, porém os aspectos filosóficos de 

ambas convergem no que diz respeito à relação com o conhecimento e a compreensão da 

relação eu-outro. A conscientização sobre as parcerias e a formação de coletivos no local 

de trabalho podem amenizar as dificuldades tão comuns aos primeiros anos da carreira 

docente. 

A narrativa da experiência e a potência dos coletivos informais de formação, geralmente 

produzem como resposta a quem escuta a lembrança de suas próprias experiências em 
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coletivos informais. Essa desconfiança estava comigo há algum tempo e a experiência 

vivida na parceria com a Helena nos trajetos de ida e vinda já me indicavam a potência 

dessa formação. Essa desconfiança se materializou quando a professora Regina Leite 

Garcia leu uma narrativa dessa vivência e me orientou na primeira escritura sobre esse 

tema na pós-graduação latosensu. No primeiro encontro em sua casa ela disse para narrar 

essa experiência e dizer sobre a força que essa amizade entre as professoras tem para a 

formação. Assim os estudos sobre essas conversas nos trajetos de ida e vinda ganharam 

materialidade e, durante a apresentação do trabalho final, ouvi de professores da educação 

básica e da universidade que eles também estavam ou estiveram nesse mesmo movimento 

com seus parceiros de trabalho. Porém, eram sempre narradas como dimensão inferior em 

relação aos processos oficiais. 

Na parceria com a professora Regina, debrucei-me no estudo sobre as conversas 

realizadas pelos coletivos informais e os impasses nos espaços oficiais para a formação 

presente nos calendários escolares, que eram tomados por atividades de preenchimento 

de papéis e burocracias. Isso fazia restar pouco tempo para essa construção coletiva que 

acabava acontecendo nos espaços informais: antes ou depois do horário escolar, nas 

nossas casas, nos trajetos de ida e vinda, intervalo entre os turnos e finais de semana. 

No curso de extensão, pudemos escutar que o modelo de formação baseado na 

transmissão de conhecimentos não alcança o esperado, e os professores têm consciência 

disso. Mas também escutamos que há forças libertárias alternativas, assim como as que 

encontro no Coletivo de professoras da Eurico Villela. Há ali um tratado sobre 

possibilidades para pensar a formação de professores a partir da organização de grupos 

autorais de discussão que não passa por estruturas de hierarquia e submissão. Não é um 

modelo universalizador, mas que aconteceu e é possível que outras professoras tenham 

suas redes de formação, que estão sendo desconsideradas pelas teorias do campo 

formativo. 

Na pesquisa da dissertação, pergunto como é que as conversas entre professoras nos 

espaços não-oficiais eram importantes na formação. Na ampliação da questão para o 

doutorado encontro na teoria do Círculo bakhtiniano e na filosofia da educação popular 

latino-americana fundamentos teóricos que dialogam com essas práticas e nas conversas 

do curso de extensão a compreensão da necessidade de mexer em sentidos e 
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significados tão estabilizados da formação de professores considerando seus aspectos de 

inacabamento, abertura e alteridade. 

O próximo texto é uma carta à Liliane, professora iniciante em 2002, onde compartilho 

com ela o que encontrei na tese em resposta aos incômodos que ela já sentia em 2002 

com relação à formação de professores. 
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Formação como escritura- Uma carta à Liliane, professora iniciante 

em 2002 

 
 

Outono de 2021 
 
 
 

Querida Liliane, 
 

Escrevo esta carta a você, professora iniciante em 2002, por me lembrar dos seus 

incômodos com a formação de professores e de como andava inquieta, para baixo e para 

cima, tentando fazer todo tipo de curso para acabar com o seu mal-estar. Tenho agora 

algumas compreensões, as quais quero muito compartilhar com você, e uma delas é o que 

nos faltava, tanto a mim, quanto à formação: acreditar na relação eu-outro. 

Se você ler a tese que escrevi, vai perceber que dialoguei com muitos autores e autoras 

incríveis, entre elas, professoras da educação básica com as quais entendi a formação 

como escritura. Compreendo por escritura todo enunciado humano que não aceita o 

mundo como está e o transforma enquanto transforma a si. No curso de extensão, fizemos 

escrituras em cada encontro e em diferentes linguagens. Em bordados, teatro, textos 

escritos, manifestos, colagens, poemas e conversas estavam escrituras potentes de não 

aceitação do mundo e de luta por transformação. Vivi a formação como escritura também 

no Coletivo das professoras da Eurico e com o Grupo Atos, buscando formas de 

transformar e não de reforçar o discurso hegemônico sobre a vida, a relação eu-outro, a 

escola, as crianças, a educação e a própria formação. Na escrita da tese, as forças de 

transformação que a escritura provoca estão no uso de gêneros com forças de 

deslocamento dentro do gênero tese. A formação de professores como escritura é a 

compreensão de que no encontro com o outro cada professor pode mudar o mundo, 

fazendo escrituras que criam um mundo novo como herói da atualidade. Escrituras que 

são desde um enunciado autoral em resposta diante de um outro até enunciados artísticos 

em muitas linguagens. Não esqueça, Liliane, somos autoras que enunciamos em muitas 

linguagens, praticamos escritura: transformação de nós mesmas e do mundo, em 

coletivos. 
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Como eu já disse na tese, Bakhtin olha para a literatura para compreender a vida. Se você 

já tiver lido a tese, terá me escutado dizer isso; se estiver lendo esta carta antes, te conto 

com muita alegria que Bakhtin encontrou forças libertárias na escritura literária que são 

muito potentes, e eu as aproximo para dizer das escrituras na formação. O centro de 

valor da formação de professores é o humano em alteridade e ela, como escritura, deve 

provocar sentidos com práticas formativas de transformação do mundo no encontro com 

o outro. Com amor te digo, Liliane de 2002, que a importância que você dá à relação eu-

outro nas práticas formativas de professores é porque elas podem não estar sendo 

escrituras que buscam produzir enunciados transformadores e sim práticas reprodutoras 

de uma imagem de humano que te coloca em um lugar menor em relação ao outro. Confie 

que encontrará coletivos que buscam transformação. O incômodo que você sente é ainda 

a individualização dessa questão; quando ele se coletivizar, você encontrará a formação 

como escritura e vocês produzirão transformações em si e no mundo. Onde tem mal estar 

não tem escritura, porque é individual; quando, porém, é compartilhado, vira questão de 

luta. 

Confesso a você que comecei a escrever esta carta no mínimo vinte vezes. Tentei fazer 

um solilóquio respondendo a mim mesma e não deu certo; tentei escrever ao Autodidata 

e não deu certo também. As tentativas até achar um plano estético foram uma luta na 

escritura; enquanto eu ainda não entendia a quem responder. Foram muitas tentativas 

frustradas, porque eu ainda não havia compreendido que era a você, professora recém- 

concursada em 2002, que eu, como pesquisadora e autora, queria responder. À professora 

iniciante, desesperada por fazer dar certo o que fazia, que no magistério acreditava 

contribuir para transformar o mundo em um lugar mais justo, sem fome, sem 

desigualdades, era a ela que eu tinha de responder. Era a você que eu queria dizer o que 

encontrei e como as parcerias com outras professoras podem fazer esse início de carreira 

menos dolorido, mas, mais que isso, mais potente e libertário. 

Não sei se você me escutará, acho até que não me reconhecerá e se indignará por eu não 

ter seguido tão precisamente os seus planos. Posso te ouvir me dizer: “Como você ousou 

bagunçar tanto minha carreira, sendo mãe no meio do doutorado? Precisou pedir mais 

tempo para terminar, escutando coisas tão cruéis naquela reunião. Por que fez isso 

comigo? Onde você estava com a cabeça atrasar tanto, porque quis fazer mais de uma 

coisa ao mesmo tempo? Por que acreditou naquela gansa? Eu tinha tudo tão bem 

traçado...” 
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Liliane, você entenderá as minhas escolhas assim que eu te disser. Nem certas nem 

erradas, mas na minha existência única e irrepetível, foi assim que eu as assumi 

responsivamente. No começo, não sabia que não tinha controle de tudo, ainda acreditava, 

como você, que estar em formação era concluir fases, reflexo de uma imagem de humano 

fechado e acabado em si. Esse fechamento e acabamento que você tenta dar à sua vida, 

em 2002, não eram mais possíveis para mim, decidi que afirmaria a pesquisa e a tese com 

a minha própria vida e cheguei a uma primeira questão de pesquisa: que imagem de 

humano as formações hegemônicas produzem? 

Tentei me afastar do monologismo, briguei com ele bravamente mesmo quando era um 

monólogo o que eu escrevia. O monologismo pode ser a presunção da palavra que acaba 

em si, crendo que só um fala, enquanto o outro escuta. E, Liliane, como Bakhtin diz: 

“cedo ou tarde, o que foi ouvido e ativamente entendido responde nos discursos 

subsequentes ou no comportamento do ouvinte”155. Percebe como a linguagem reflete e 

refrata os aspectos ideológicos da formação? O sentido bakhtiniano do que é estar em 

formação, que eu alargo para a formação de professores, defende a abertura, o 

inacabamento e a alteridade.Essa é a imagem de humano que Bakhtin também afirma 

em sua filosofia da linguagem. Um humano que não pode ser acabado pelo outro, quando 

este fala pelas suas costas e não com ele. Gostaria muito que, quando você encontrasse 

esta carta, em algum momento da verdade istina, essa escritura já tenha alargado o mundo 

de tal forma que você fique feliz por eu ter encarado essa discussão e tê-la escrito. 

Não vou seguir uma ordem cronológica de fatos para te dizer como encontrei todas as 

forças e as juntei nesse enunciado de tese, porque já afirmei logo nas primeiras páginas 

que eu não quis trabalhar com uma perspectiva historicista de causa e consequência na 

formação. Assumi a perspectiva do limiar de Bakhtin, em que a força de transformação 

está no ato, nessa fração de segundos onde responsivamente o humano responde e traz à 

tona as perspectivas ideológicas que nos constituem. É assim que eu defendo a formação 

também. 

Você, em 2002, ficava observando como cada formadora falava e o que realmente queria 

dizer com aquelas palavras. Aprendi com Bakhtin que isso é o tom emotivo- volitivo da 

linguagem. Ele diz que “O tom não é determinado pelo conteúdo concreto 
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do enunciado ou pelas vivências do falante, mas pela relação do falante com a pessoa do 

interlocutor (com sua categoria, importância, etc.)”156. Vou te contar do meu encontro 

com Bakhtin em breve, mas eu preciso dizer, antes que me escape, que ele afirma que 

esse é um aspecto pouco estudado na vida do discurso, mas que no papel excepcional do 

tom está o “reflexo das relações entre homens no discurso, sua hierarquia social”157. 

Veja, não estou dizendo que você deve continuar se distraindo tanto, é que o tom é um 

aspecto importante do discurso que trabalhei bastante nessa escritura enquanto autora e 

na formação enquanto pesquisadora; tom esse que, com razão, você observava sem saber 

bem o seu amplo sentido. E o seu incômodo me levou a construir toda essa pesquisa para 

afirmar que a formação é escritura que transforma a si enquanto transforma o mundo, por 

isso aberta, inacabada e em alteridade. 

Geralmente, não damos atenção aos nossos incômodos. Naturalizamo-los como algo 

particular, mas como te disse, quando ele deixa de ser individual e vira indignação, gera 

transformação. Fui lá ouvir outras professoras e percebi que não era um incômodo só seu, 

realmente o tom, na formação, é importante, porque nele podemos escutar as forças da 

relação de um falante com o outro. 

Leia este trecho de Bakhtin que encontrei e deixei marcado: “estamos interessados na 

especificidade do pensamento das ciências humanas, voltado para pensamentos, sentidos 

e significados dos outros, etc., realizados e dados ao pesquisador apenas sob a forma de 

texto. Independentemente de quais sejam os objetivos de uma pesquisa, só o texto pode 

ser o ponto de partida”158. Veja porque eu afirmo a formação como escritura; ela é 

sempre uma chegada ao outro, um encontro de enunciados em relação dialógica. E estar 

em formação envolve o encontro aberto, inacabado e em alteridade entre, no mínimo, dois 

textos em um determinado tempo-espaço valorados. Esse encontro para se tornar escritura 

de transformação precisa ter as mesmas características do seu centro de valor, que é 

sempre o humano. 

Talvez, nesse momento, quando ler, você dirá: “As pessoas escrevem textos, não são 

textos”, ou pensar que quero te ensinar porque sou mais velha e estou terminando o 

doutorado. Por favor, não ache que alguém quer te trazer uma lição pronta. Ainda mais 
 
 

156 BAKHTIN, 2011, p. 391. 
157 BAKHTIN, 2011, p. 391. 
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depois desta pesquisa. Eu jamais permitiria que alguém trouxesse um conhecimento como 

superior ao conhecimento da professora iniciante, em um manual do que ela tem de fazer. 

Combati essa hierarquia de saberes subalternizantes o tempo todo na pesquisa e na escrita, 

por isso, com você eu dialogo. 

Escutei esses encontros entre professoras em formação, abrindo os seus sentidos e me 

forçando a encontrar uma afiguração, na escrita da tese, que mantivesse esses sentidos 

abertos. Cada encontro, para mim, foi um encontro de enunciados, de texto com texto; 

cada leitura, cada conversa as vivi como valores. Seria impossível trazer todos, visto 

que é preciso que seja uma escritura compreensível, por isso fiz escolhas. 

Dos valores que não abro mão na formação e que enfrentei na escritura, acho que o mais 

forte é que todos são autores de enunciados que nos alteram, seja nos diálogos cotidianos 

ou nos encontros com seus textos, sem hierarquização, pois o texto só é possível, porque 

tem um outro ali. Nunca é um texto de um sobre o outro, é sempre uma escritura de um 

novo texto e no mínimo dois autores. E a escritura não se refere apenas ao ato de falar ou 

escrever esse texto, mas à capacidade que somente o humano tem de criar um mundo que 

ainda não existe. Liliane, em você, em mim, em cada professora está essa capacidade, a 

partir daqui eu te peço que nunca mais deixe que alguém tente tirar de você essa força e 

consiga. Em cada encontro, provoque escrituras para que outras compreendam que isso 

é estar em formação; essa foi uma das mais potentes forças que encontrei e vivi nesta 

pesquisa. Cada vez que entrei na Creche da UFF para um encontro do Curso de Extensão 

que organizamos, fizemos uma escritura na busca por transformação. Esse é o desafio 

das práticas formativas no campo da formação de professores, provocar escrituras com 

potência de transformação de si e do mundo. 

Eu tenho conhecimento das exigências formais de fazer uma sistematização dos 

resultados alcançados com a tese, sou uma autora de pesquisa em Ciências Humanas. 

Porém, queria responder a você, Liliane de 2002, contando dos enunciados que encontrei 

nas diferentes linguagens, da imagem de ser humano e mundo e das forças da escritura 

literária que Bakhtin viu. Eu nunca quis fazer um final de tese catalogando as leituras de 

artigos, teses e dissertações em periódicos e associações nacionais de educação sobre a 

formação de professoras; ou os livros que contam a história da formação pelos marcos 

oficiais de instauração de escolas normais; ou contando das recentes mudanças na 

legislação das licenciaturas que enfocam a luta entre prática e 
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teoria; da busca pela compreensão dos modos de pesquisa sobre professores; das dezenas 

de experiências que ouvi de professoras sobre a formação inicial e continuada; do 

acompanhamento que fiz dos registros fotográficos publicados pela minha irmã mais 

nova, recém-formada no curso de formação de professores no ensino médio, que 

denunciam como a formação dialoga pouco com o cotidiano escolar; e de como pesquisas 

que se propõem ao diálogo podem enfrentar na sua escrita a monologização das 

afirmações da pesquisadora. 

Eu acreditei no diálogo do início ao fim, pesquisei como Bakhtin viu as forças libertárias 

da polifonia dostoievskiana e não tive alternativa enquanto autora: precisaria lutar na 

linguagem para garantir esses índices de valor. Tive de responder a esta minha luta com 

uma escritura que buscasse estilisticamente manter o diálogo não autoritário em que a 

voz de um autor não fosse superior à voz de outro, e que pudesse encontrar com você. 

Liliane de 2002, eu vou escrever sobre aquelas forças da escritura literária que Bakhtin 

viu, como te falei antes, mas antes quero te deixar o que a Miza159, querida companheira 

do Grupo Atos, escutou sobre estar em formação ao ler a tese. Uma escritura tão 

cuidadosa que quero compartilhar com você: 

“Vi você vendo o problema da formação de professores acontecendo na atualidade, como 
problema desta realidade, mas também como possibilidades de o humano existir em 
liberdade, na alteridade. 
Você afirmou com força e no encontro contigo aprendo, descubro, e sei que estou agora 
em formação, pois contigo vejo que: 
Formação é o que está em abertura 
É o ponto do limiar, do encontro 
É potência de transformação 
É princípio de coexistência desde o nascimento à morte 
É valor da própria vida 
É estado permanente de abertura ao outro, ao acontecimento e ao imprevisível 
É o horizonte ideológico que está em constante formação 
A formação é potente quando acontece no coletivo, pois, como você afirma: o coletivo é 
a assunção da presença do outro com alteridade radical nas lutas cotidianas contra as 
lógicas de isolamento e individualidade identitária. 
Formação é conscientização, política coletiva 
É superação do caráter privado e constitui-se como formação histórica do próprio mundo”. 

 
 
 

159 Miza Carvalho, companheira querida do Grupo Atos, doutoranda e alargadora de sentidos, me 
respondeu com essa escritura no exercício de leitura da tese junto ao grupo. 
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Assim acredito na formação como escritura, quando juntas provocamos mudanças em 

nós e no mundo, porque o que Miza escutou na tese e respondeu com uma escritura que 

me transformou, só ela do lugar único e irrepetível poderia fazer. 

Sobre o tom já falei com você no início desta carta e do gênero, vou falar em breve, mas 

veja que um enunciado é sempre em um gênero, inclusive, os das práticas formativas e 

o que elas provocam. Ignorar o gênero não nos ajuda a buscar as forças que ele provoca. 

Leia comigo o que o Medviédev escreveu: “Cada um dos gêneros efetivamente essenciais 

é um complexo sistema de meios e métodos de domínio consciente e de acabamento da 

realidade”160. 

Como tentativa de realizar e defender tanto em sua forma como em seu conteúdo a 

escritura como perspectiva de formação e como metodologia de pesquisa, acreditei em 

cada encontro como um texto que encontrou com outro e provocou a escritura de um novo 

texto. Em diálogo com Bakhtin, afirmei que no encontro “O enunciado nunca é apenas 

um reflexo, uma expressão de algo que não existia antes dele, absolutamente novo e 

singular, e que ainda por cima tem relação com o valor (com a verdade, com a bondade, 

com a beleza, etc.) Contudo, alguma coisa criada é sempre criada a partir de algo dado (a 

linguagem, o fenômeno observado da realidade, um sentimento vivenciado, o próprio 

sujeito falante, o acabado em sua visão de mundo, etc.) Todo o dado se transforma em 

criado”161. A criação desse novo texto é uma escritura que se realiza nunca como reflexo 

de algo anterior a ela, mas conectada por fios aos textos que a antecedem na cadeia 

ideológica. Encontrei, Liliane, índices valorativos para compreender a formação como 

escritura na própria escritura literária, porque nela podemos ver que quando mexemos na 

imagem do centro valorativo da obra que é o humano, segundo Bakhtin, potencializamos 

a força de transformação que ele pode provocar. Compreenda que a pesquisa é no campo 

das ciências humanas. Assim, essa aproximação com a escritura literária é para escutar os 

índices de valores humanos que na vida estão no ato responsável, portanto impossíveis de 

serem apreendidos, para que as escrituras na vida em formação tenham o potencial de 

transformação. 

Como indireta para mim mesma, deixei essa dica, marcada no livro Aula, de Barthes: 

trapaceie com as forças da literatura, a escritura é sempre uma criação, a assuma. 
 
 

160 MEDVIÉDEV, 2012, p. 198. 
161 Idem, p. 326. 



191  

Por literatura, Barthes afirma, não “um corpo ou uma sequência de obras, nem mesmo 

um setor de comércio ou de ensino, mas o grafo complexo das pegadas de uma prática: 

a prática de escrever”162. Liliane, você já vinha percebendo que na língua e nas linguagens 

há forças que dizem o tempo todo qual é o “lugar” da professora, mas eu encontrei nelas 

também as forças para combater as hierarquias e desigualdades. Escute essa pista: “As 

forças de liberdade que residem na literatura não dependem da pessoa civil, do 

engajamento político do escritor que, afinal, é apenas um “senhor” entre outros, nem 

mesmo do conteúdo doutrinal de sua obra, mas do trabalho de deslocamento que exerce 

sobre a língua...”163. 

É possível o deslocamento na língua, e nos gêneros encontrei mais uma pista na pesquisa. 

A professora da UNIFESP Sandra Lima, em um encontro promovido pelo Grupo Gegê164, 

em São Carlos, disse que, para enunciar, precisamos de um gênero, que sempre 

enunciamos em um gênero. Ali eu li pela primeira vez que “o gênero é a unidade orgânica 

entre o tema e o que está além dos seus limites com a realidade e sua formação, então, 

podemos dizer que cada gênero possui seus próprios meios de visão e compreensão da 

realidade que são acessíveis somente a ele”165. Com Medviédev, Sandra, o Grupo Atos e 

o Gegê, comecei a alargar a concepção escolar de gênero, que aprendi e que assumi no 

trabalho com as crianças. 

Cada gênero tem suas especificidades não só de criação, como também de “meios de visão 

e compreensão da realidade”; alguns possibilitam uma imagem de ser humano mais 

alteritária e o destronamento de relações hierárquicas, enquanto em outros esse 

deslocamento fica mais difícil. A escolha de um gênero afigura a escolha das forças que 

vêm junto dele, compreendendo que não são sentidos fechados, pois são renovados a cada 

enunciado, embora limitados parcialmente pelas suas características. Bakhtin também 

observa que há diferenças nos gêneros no que diz respeito à visão de mundo. Alguns 

possibilitam maior abertura para o deslocamento de sentidos e valores sociais. “Os 

gêneros têm um significado particularmente importante. Ao longo de séculos de vida, os 

gêneros (da literatura e do discurso) acumulam formas de visão e assimilação de 

determinados aspectos do mundo”166. Consegue perceber como deslocar a atenção à 

 
162 BARTHES, 2013, p. 17. 
163 Idem, p. 18. 
164 Grupo de Estudos sobre Gêneros Discursivos coordenado pelo professor Waldemir Miotello. 
165 MEDVIÉDEV, 2012, p.195. 
166 BAKHTIN, 2011 p. 364. 
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questão dos gêneros nas práticas formativas de professores é compreender que cada 

gênero carrega consigo imagens de humano e de mundo libertárias? 

Como autora e pesquisadora, entendi que, para a escritura mexer nas forças que 

hierarquizam os conhecimentos, tanto na formação de professores, quanto na escrita 

acadêmica, eu teria de compreender a força dos gêneros. Não como obrigação, porque 

nunca me obriguei a nada, mas é que depois de compreender isso eu tinha de me colocar 

essa tarefa; era a minha forma responsável de responder. 

Mais uma vez Bakhtin me ensinou, como pesquisadora, sobre formação e como autora 

sobre a escritura, ao dizer que “A forma de autoria depende do gênero do enunciado. 

Por sua vez, o gênero é determinado pelo objeto, pelo fim e pela situação do enunciado. 

As formas de autoria e o lugar (posição) ocupado na hierarquia pelo falante (líder, czar, 

juiz, guerreiro, sacerdote, mestre, homem privado, pai, filho, marido, esposa, irmão, etc.). 

A posição hierárquica correlativa do destinatário do enunciado (súdito, réu, aluno, filho, 

etc.). Quem fala e a quem se fala. Tudo isso determina o gênero, o tom e o estilo do 

enunciado”167. Liliane de 2002, os gêneros, assim como te disse sobre o tom no começo 

desse texto, estão nas práticas formativas de professores, como valores éticos e estéticos. 

No ato da enunciação, quando você participava das formações, incomodava-se e respondia 

se irritando, porque estavam afirmando estruturas hierárquicas do conhecimento com as 

quais você não concordava. 

Na escritura literária, com o deslocamento que ela possibilita, é um enunciado com forças 

ideológicas, em que, sem neutralidade, o autor trabalha considerando uma imagem de 

humano e de mundo; assim o Círculo de Bakhtin a escutou. Pode parecer estranho olhar 

para a literatura para compreender a vida, apesar de saber que você sempre amou ler. 

Quando você chegar em 2014 e começar a estudar com o ATOS entenderá que Bakhtin, 

como Perseu que olhou pelo seu escudo para matar Medusa, compreendeu nas obras 

literárias, principalmente, nas de Dostoiévski, Rabelais e Goethe, as relações entre o autor 

e a personagem, que é a forma como se reporta o discurso do outro, para tensionar a 

relação entre os enunciados na vida. 

Eu escutei essas forças a partir deles, por considerarem que a literatura reflete um 

horizonte ideológico, não só como um reflexo social, portanto de uma ideologia. Ela não 

serve para refletir ou transmitir uma ideologia, mas a sua refração produz uma 

167 BAKHTIN, 2011, p. 389. 
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imagem de humano e de mundo. Medviédev diz: “A literatura reflete, em seu conteúdo, 

um horizonte ideológico, isto é, as outras formações ideológicas não artísticas (éticas, 

cognitivas etc.). Mas, ao refletir esses outros signos, a própria literatura cria novas formas 

e novos signos de comunicação ideológica. E esses signos, que são as obras literárias, 

tornam-se elementos efetivos da realidade social do homem”168. 

Os índices na literatura para compor uma filosofia da vida foram vistos pelo Círculo de 

Bakhtin, entre outras coisas, Liliane, na relação eu-outro e na imagem de humano 

afigurada nela. Digo isto para você aqui nesta carta e se você ler a tese algum dia verá 

essa afirmação já no prólogo. 

Como pesquisadora cotejei os sentidos de humano que permeiam a filosofia da formação 

humana nas práticas formativas de professores. Nunca se esqueça que elas sempre foram 

o meu principal texto. Medviédev escreveu que um erro que os estudos literários cometem 

é não compreender “que a literatura no fundamento do seu conteúdo reflete somente as 

ideologias em formação, somente o processo vivo de constituição do horizonte 

ideológico”169. O que está em formação me interessa muito, e a você de 2002 também; 

por isso, respondo a você, provocando-a a escutar essas relações que construí. A todo 

momento me lembro que foi em resposta a você e a todos os enunciados sobre formação 

de professores que enquanto pesquisadora encontrei, que esta pesquisa foi feita. 

Voltando ao Medviédev, ele diz que “a literatura, com tanta frequência, antecipou os 

ideologemas filosóficos e éticos, porque o artista tem ouvido apurado para os problemas 

ideológicos em seu surgimento e desenvolvimento, ele os escuta in status nascendi”170. 

Aqui chego a um ponto importante para nós duas. A escritura literária antecipa questões 

filosóficas e éticas, porque ela escuta os diálogos do ser humano em criação. Na formação 

como escritura, há escuta do outro na criação dos textos criados na prática formativa de 

professores, sabendo que outros textos foram criados antes e outros virão depois, pois 

tanto o humano quanto a formação são abertos, inacabados e estão em alteridade. É aqui 

um ponto de encontro muito importante para afirmar o porquê de escutar as forças da 

escritura literária libertária olhando para os gêneros. Essa escritura transformadora não 

busca escutar o já dado e acabado, ela busca o que está em aberto, 
 
 

168 MEDVIÉDEV, 2012, p. 61. 
169 MEDVIÉDEV, 2012, p. 62. 
170 MEDVIÉDEV, 2012, p. 60. 



194  

em formação ainda, e que, muitas vezes, não é possível de ser nomeado. Busco por 

escrituras que refletem e refratam uma imagem de ser humano e mundo em 

transformação, no ponto do abismo, no limiar da possibilidade da mudança. A formação 

vivida neste abismo se torna o lugar do acontecimento em que se espera e se escuta o 

outro. “Quando o presente se torna o centro da orientação humana no tempo e no mundo, 

o tempo e o mundo perdem o seu caráter conclusível tanto em seu todo como em cada 

uma das partes. Muda radicalmente o modelo temporal de mundo: este se torna um mundo 

onde não existe a primeira palavra (o princípio ideal) e a última ainda não foi 

pronunciada”171. 

Há dois gêneros sobre os quais especialmente o Círculo se debruçou para ver as forças 

libertárias na construção da imagem de ser humano: a menipeia e o romance. Vou 

escrever aqui o que encontrei neles. 

A menipeia é um gênero muito antigo, com registros de sua existência no século III a.C. 

O filosófo Menipo de Gádara deu uma melhor definição ao gênero, que acabou levando 

o seu nome. Encontramos em Bakhtin um estudo de compreensão de algumas menipeias, 

em especial Bobók, de Dostoiévski. Como pesquisadora, junto com o Grupo Atos, 

debrucei-me na leitura de Bóbok junto à professora Edwiges Zaccur, porque buscava 

índices de força de destronamentos, que aparecem nesse gênero, para alargar a escrita 

acadêmica. Fomos ao livro Problemas da Poética de Dostoiévski e encontramos um 

detalhamento dos elementos que a compõem e a potência desse gênero tão antigo, mas 

que permanece vivo e tendo seus sentidos renovados cada vez que é retomado. 

A escolha não foi aleatória, Bakhtin e Dostoiévski perceberam uma escritura de 

destronamento de alguns sentidos perpetuados também na literatura científica, que 

hegemonicamente preza pela seriedade para que haja confiabilidade, dureza e 

repetibilidade de fenômenos. É contra essa esterilidade que a menipeia traz uma 

contrapalavra como gênero que permite trazer as “questões últimas” na boca do povo, 

aquele que, segundo as leis e normas da ciência hegemônica, não têm o mesmo valor ao 

enunciar. Porque o aumento do peso do elemento cômico e a carnavalização dessas 

questões instauram uma liberdade na organização dos elementos e do enredo. O 

destronamento torna os lugares livres e próximos onde os deuses são colocados lado a 

lado com o homem comum, e essas situações extraordinárias permitem experimentar uma 

ideia filosófica cristalizada e colocá-la em questão através de elementos populares. 

171 BAKHTIN, 2019b, p.98. 
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Nela empurram-se os limites ideológicos-filosóficos para provocar e experimentar a 

verdade. Não é o caráter humano ou de um grupo social que é experimentado, mas as 

ideias e verdades determinadas socialmente, porque a menipeia não diz sobre alguém, 

mas das relações socialmente construídas que geram desigualdades. 

Os escândalos e a excentricidade violam os acontecimentos comuns e as regras de 

etiqueta. A sua existência no texto faz com que haja o destronamento do erudito e “livram 

o comportamento humano das normas e motivações que o predeterminam”172, 

possibilitando trazer à tona situações cotidianas que não poderiam acontecer na situação 

da hierarquização social entre os enunciadores, hierarquização esta que também está na 

linguagem. 

A escritura nesse gênero permite o deslocamento e cria um mundo novo, ao invés de 

narrar um diálogo que na vida seria possível apenas reforçando o modo hegemônico de 

dizer quem, quando, onde e com quem cada um pode falar. A menipeia permite que 

contrastes agudos estejam lado a lado a ponto de tornar-se difícil a sua não observação, 

pois estão em diálogo. Liliane, a menipeia tem a força da escritura que estou defendendo. 

Trata-se da criação de um mundo em que as forças existem em estado de nascimento, mas 

que a partir dela passam a existir concretamente. Quando no curso de extensão o coletivo 

se tornou uma força libertária contra a solidão do professor, toda a minha experiência com 

o Coletivo de professoras da Eurico foi ressignificada. Uma escritura feita naquele 

encontro por uma das professoras me transformou. Nessa polifonia, inseriu-se a 

possibilidade de ouvir múltiplas vozes onde antes havia apenas uma e elas foram 

colocadas em equipotência, em um plano enunciativo onde não há voz mais sábia e 

coerente que a outra, mas todas passam a ter a mesma potência na cadeia enunciativa do 

texto, enunciando perante toda a humanidade. 

Pensando nesses elementos e na potência que Bakhtin mostra, eu vi na menipeia um 

gênero que possibilita romper com a esterilidade da verdade única para representar a 

humanidade que cala outras milhares de histórias vividas e não contadas nos manuais de 

história, que hierarquiza conhecimentos, apaga elementos e silencia sujeitos em prol de 

uma “determinada” ordem. A menipeia “No elevador”, um dos primeiros textos da tese, 

trouxe os primeiros conflitos que eu teria na escrita: a luta contra o monologismo na 

escritura do texto tese e contra as perspectivas historicistas dos manuais de história da 
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educação que teimam em aparecer nas introduções como causa das possíveis 

consequências que hoje “sofremos”. 

No texto No elevador, tento mostrar que essas forças estão em diálogo e não cristalizadas 

no passado. A bagunça com os conceitos de tempo e espaço correntes, lógicos, ordenados 

e sequenciados em uma menipeia permitiu aproximações que na ordem hegemônica 

vigente não conseguiríamos ver e tensionar. O rompimento, por meio da linguagem, com 

modelos já predeterminados e engessados tem o intuito de provocar a equipotência e 

plenivalência de vozes que antes não estavam juntas enunciando, mas sim em posições 

hierárquicas e subalternizantes de conhecimentos, que eram categorizados como mais ou 

menos importantes. 

A mesma hierarquização que no cotidiano mata quando se escolhe qual vida é mais ou 

menos importante. As diferenças, sejam de conhecimentos, raça, gênero, sejam de idade, 

classe social, ou qualquer outra, não podem ser usadas para construir categorias 

hierárquicas. A possibilidade de fazer a escritura fora dessa grade de discurso que utiliza 

essa manutenção da “ordem” como benefício de alguns em detrimento de outros é a busca 

dessa força transformadora. 

Quando, na escritura, há a bagunça dessa ordem, a desestabilização desses sentidos, dá- 

se a ver possibilidades, cria-se um mundo que ainda não existia, mas que por meio da 

escritura é possível de ser visto. E o mundo é transformado, porque esse enunciado 

entra nele. Por essa força e potência de mésalliance das vozes sem hierarquização de 

valores sociais é que aceitei trazer para a tese esse gênero antigo que carrega consigo as 

forças de rebaixamento, coroação, destronamento de cânones oficiais, carnavalização e 

derrubada de hierarquias. Se na literatura estão as questões em status nascendi, ainda no 

diálogo polifônico de disputas, defendi trazê-las aqui exaltando a abertura e polifonia, 

buscando os sentidos não estabilizados ou desestabilizando-os. A retirada do humano 

desse estado de abertura e inacabamento, quando a escritura o define e o definha, é tão 

importante que Bakhtin diz que há uma humilhação e mortificação na palavra de verdade 

sobre o outro, “não dirigida a ele por diálogo, ou seja, uma verdade à revelia, transforma-

se em mentira que o humilha e mortifica caso esta lhe afete o “santuário”, isto é, o 

“homem no homem”173. Liliane de 2002, escutar contra o que esse gênero luta me fez 

ver afigurados os incômodos que você sente quando as práticas formativas de 
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professores são realizadas com pouca escuta, a partir da hierarquização de saberes e 

fazeres sobre as professoras e não em diálogo com elas. 

Em cada linha da tese, em cada encontro do curso e do Coletivo de professoras, eu pude 

ver que as professoras falam e falam muito sobre as suas práticas, dúvidas, questões, 

potências e sucessos. Elas falam apesar dos modelos impostos a elas, falam com quem 

ri com elas, com quem está COM e não SOBRE elas, com quem as escuta (e aqui 

escutar não é só ouvir para utilizar suas práticas como parte de sua crítica). Elas não são 

subalternizadas para que precisem que alguém diga por elas ou a elas o que têm de fazer; 

elas se organizam em coletivos ou buscam parcerias não-oficiais nesse diálogo. 

E com amor te digo, você não precisa conquistar o direito de falar, nem de autorização ou 

mediação de sua fala. A formação como escritura denuncia os mortos (o conhecimento 

dado como acabado) que falam PARA a professora e traz a mésalliance, o riso e a palavra 

viva do encontro ENTRE professoras como contrapalavra. As conversas dos corredores, 

dos espaços não oficiais, dos trajetos de ida e vinda estão no contexto da enunciação no 

limiar, no ponto de transformação para Bakhtin. Como heroínas da atualidade, as 

professoras fazem escrituras que mudam o mundo nesses limiares. 

Os índices de valor, que fazem da escritura uma criação de novas possibilidades, de novos 

mundos, de novas relações eu-outro e de novas imagens de ser humano, estão na vida e 

na literatura, na unidade da nossa responsabilidade como professora, autora e 

pesquisadora, porque a forma como as escrevemos é a forma como criamos o mundo. A 

escritura como criação de um novo mundo, com novas relações na formação, foi o meu 

objetivo, não na vivência que olha para o passado morto e acabado e tenta imitá-lo, mas 

na potência de transformação que está no presente. Medviédev disse que o artista vê em 

status nascendias questões sociais e por vezes a ciência fica com o fechamento e o 

acabamento, mas o humano não pode ser fechado e concluído pelo outro: por mais que se 

tente, sempre haverá luta e, às vezes, até derramamento de sangue. 

Em outro gênero antigo, o romance, Bakhtin encontrou afiguradas as forças que trazem 

para o herói do presente a possibilidade de transformação no seu tempo. Apesar de não 

ter usado o romance enquanto gênero na tese, o estudo sobre ele toca na imagem de ser 

humano em contraste à imagem distante, idealizada, referenciada em heróis que são 

deuses e que tiram do ser humano atual a potência para provocar mudanças na sua vida 

e no mundo, porque estes não seriam como os heróis do passado. 
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“Uma crítica do ponto de vista do romance a todos os outros gêneros e relações com a 

realidade, à sua heroificação empolada, ao seu convencionalismo, à sua poeticidade 

estreita e irreal, à sua monotonalidade e abstração, aos seus personagens já prontos e 

imutáveis”174. A crítica de Bakhtin sobre a imagem do herói é porque desconectando-o 

da história, tira-se dele toda a potência de transformação do mundo. No romance, há uma 

mudança que aproximei da mudança desejada à formação com relação ao acabamento, 

pois assim como é um gênero que atua com o presente inacabado, com as mudanças na 

própria realidade, estar em formação diz respeito ao ser humano do presente, inacabado, 

que não finda mesmo depois da sua morte, porque aquilo que ele mexeu e mobilizou vai 

continuar em formação. 

Na pesquisa, Liliane de 2002, fiz uma crítica aos percursos pré-determinados da formação 

como acabamento que fecha e rotula o humano em si mesmo. Eu lembro como os rótulos 

sempre te incomodaram. Essa definição mortifica, tira do humano toda a potência de 

transformação de si e do mundo. Qualquer humano, independentemente dos seus 

percursos, é único, mas lembre-se que o é em alteridade, na sua relação com o outro. 

Aquele que não vê a si como humano aberto, inacabado e em alteridade não compreende 

o que é estar em formação, pois “só o que está em formação pode compreender a 

formação”175. As práticas formativas realizadas, olhando para o passado para justificar o 

presente sem escuta do ser humano na atualidade, acabam por engessar- se em modelos, e 

não se transformam, conforme a realidade também é transformada. Estar em formação, 

para Bakhtin, é escutar as forças históricas na relação com o presente. 

A coexistência de todas nós, Liliane pesquisadora, autora e professora iniciante, nessa 

resposta, é o entendimento dos elos na cadeia enunciativa no tempo e espaço. Talvez eu 

tenha, enquanto autora, feito de modo mais confuso do que como pesquisadora queria, 

mas é que trapacear a linguagem na literatura científica é uma luta dura. 

A imagem de ser humano abstrata, monotonal, pronta e acabável, que critiquei nas 

práticas hegemônicas de formação de professores, é um modelo de ser humano 

inalcançável e que não se transforma, mesmo quando a realidade se transforma. Para 
 

174 BAKHTIN, 2019, p. 74. 
175 BAKHTIN, 2019, p. 71. 



176 Aqui Bakhtin refere-se ao espaço-tempo religioso. 
177 BAKHTIN, 2016, p. 199. 
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mexer com essa imagem, é preciso mexer com as noções de tempo e espaço, colocando 

tudo que está em formação no diálogo inexorável entre o ato humano único e irrepetível 

e a formação histórica do mundo. 
 

Liliane de 2002, você se lembra quando escrevi que, na escritura, podemos dar a ver um 

mundo que ainda não existe e por isso podemos transformá-lo a partir de então? Localizei 

um apreço pelo gigante em Bakhtin, ele vê no agigantamento do humano as forças de 

alargamento do tempo e do espaço. Ele diz que Maiakóvski “caminhou imediatamente 

(,) desde os primeiros passos, para essa atmosfera do grande, ao sair da esfera do médio, 

do pequeno, do moderado. Ele caminhou para esse mundo do grande de modo familiar, 

com segurança, como “alguém de casa”, sem medo, sem veneração, sem reverência (o 

grande é a esfera das massas, a esfera da rua, e não dos grandes museus antigos, das 

catedrais, da mística176)”177. Ah, preciso te contar uma fofoca: me apaixonei por 

Maiakóvski e terei muito trabalho para escrever em diálogo com suas obras. Mas isso não 

é assunto para esta tese. 
 

O gigante pode ver espacialmente além do seu cotidiano e temporalmente compreender 

as forças do passado e do futuro no seu corpo, em alteridade, porque pode tocá-los. O 

passado deixa de ser algo estático e de plena contemplação para ser algo que ele pode 

alterar mexendo nos sentidos que foram criados pela história contada; o futuro passa a ser 

uma escritura que ele faz com a sua própria existência. Essa não é uma imagem potente 

para o humano? Para a professora em formação? Seu ato responsável tem a dimensão do 

gigante e pode, do presente, ressignificar o passado e transformar o futuro. Estar em 

formação é compreender que no ato responsável, no encontro com o outro, a escritura que 

fazemos juntos pode mexer com a dimensão do humano e agigantá-lo para transformar a 

si e o mundo. 

Lembra que te falei, Liliane de 2002, sobre o refletir e refratar da literatura, que ela não 

é neutra, aliás nenhuma escritura é, independente do gênero, porque a linguagem não o é. 

Segundo Bakhtin, os centros valorativos da escritura estão nos heróis, “É um ser humano 

este centro, e tudo neste mundo adquire significado, sentido e valor somente em 

correlação com um ser humano, somente enquanto tornado desse modo um mundo 



179 BAKHTIN, 2019a. p.38. 
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humano”178. E na escrita, ela aparece na relação do autor com o herói. Como a palavra do 

outro é reportada na escritura, como se fala dele e com ele, faz parte do acabamento que 

o autor dá ao herói. 

O enunciado, hierarquicamente colocado sobre o outro, é um índice de valor que, 

geralmente, apequena-o, reduzindo-o e acabando-o em um tempo-espaço pequeno e 

desconectado das transformações do mundo. Na poética de Maiakóvski, encontrei a 

heroicização da atualidade já anunciada por Bakhtin como tarefa nada simples, mas muito 

importante. 

Os heróis, póstumos em um passado distante do homem da realidade, do ato, da força do 

acontecimento no encontro com o outro, como idealização, não estão abertos ao diálogo 

dos tempos e espaços que coexistem. Fechados no tempo da sua existência, só resta ao 

homem da atualidade desejar ser como eles. Isso se expressa na cultura das práticas 

formativas de professores como a cultura dos grandes heróis da Educação. “Em nosso 

tempo havia homens... Heróis, não vocês...”179, nessa citação, que Bakhtin problematiza, 

apenas alguns são grandes e aos outros resta contemplá-los. Liliane, professora iniciante, 

não acredite em nenhum enunciado que te diga que a força de transformação está em 

todos os que já passaram e se tornaram heróis, e não em você. Com todo amor, te digo 

que é no seu ato responsável que ela está. 

Walter Benjamin também me chamou atenção para o lugar onde a representação do 

passado é construída, na imagem ligada à redenção, aos pontos que nos conectam aos que 

enunciaram e foram calados no passado, e ao sopro de ar deles que nos envolve. Não que 

não haja essa consequência dos atos das gerações passadas, mas em nós, em cada humano 

está a força de renovação dos sentidos e de transformação. Em Benjamin, deixei muitos 

apontamentos marcados, te trago apenas alguns, entre eles esse: “existe um encontro 

secreto marcado entre as gerações precedentes e a nossa. Alguém na terra esteve à nossa 

espera e esse passado nos dirige um apelo que não pode ser rejeitado impunemente”180. 

O passado não se coloca historicamente como o lugar da redenção, onde está o modelo 

de herói que devemos buscar, mas os seus acontecimentos apelam para um futuro, que 

hoje se faz presente. Esse encontro secreto dá-se no ato responsável de cada humano que 

enuncia trazendo em cada signo as múltiplas forças de resistência à 
 
 

178 BAKHTIN, 2010, p. 124. 
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monotonia da existência humana, “questionando sempre cada vitória dos 

dominadores”181. 

Benjamin critica a forma como a história é apresentada, por ter sua escritura 

hegemonicamente tomada pelo lado do vencedor, dos dominadores que acabam 

denominando o que são os bens culturais. “Assim como o próprio bem cultural não é 

isento de barbárie, tampouco o é o processo de transmissão em que foi passado adiante”182. 

Esse processo de transmissão perpassa as formas escolares de ensino, seus conteúdos e a 

concepção de formação humana presente nelas. 

Por fim, quero te falar que o herói no mundo épico é aquele que se destaca, que vence 

batalhas épicas e se destaca do homem comum que vive as questões e dilemas cotidianos 

do seu tempo. Ele está em um passado que não é só uma categoria de tempo cronológico, 

mas de um tempo valorado que transfere para o presente a forma acabada do passado. O 

apogeu da vida; tudo de importante está em um passado distante que foi realizado por 

heróis. O herói atual está conectado a eles pelas suas lutas, não é contraposto nem 

consequência deles. Quando fiz essas relações na pesquisa não queria desconsiderar os 

heróis do passado, somente não justificar o presente pelo passado “recebido”, como se 

tivéssemos sempre que andar olhando para trás. Aproximei o passado épico dessa 

discussão, porque ele é chamado de passado absoluto, não relativizado, isolado do 

presente e futuro e, por isso, fechado e acabado; bastando-se a si mesmo e sem perspectiva 

de continuidade. Deixei marcado com post-it essa citação de Bakhtin: “O passado 

absoluto é uma categoria axiológica (hierárquica) específica. Para a cosmovisão épica, o 

“princípio”, o “primeiro”, o “fundador”, o “ancestral”, o “antecessor”, etc., não são 

categorias meramente temporais, mas axiológico-temporal que se realiza tanto em relação 

aos homens quanto em relação a todos os objetos e fenômenos do universo épico: nesse 

universo tudo é bom, e tudo o que é essencialmente bom (“o primeiro”) existe apenas 

nesse passado”183. As práticas formativas de professores podem ser escrituras 

transformadoras, elas não precisam sempre reproduzir os valores do passado, que afinal 

não é absoluto. 
 

O herói épico é a imagem de humano hierarquicamente colocada como superior ao da 

atualidade. Esse passado absoluto é um tempo valorado e hierárquico, que para isso 

 
181 BENJAMIN, 2012, p. 243. 
182 Idem, p. 245. 
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precisa ser fechado e acabado para ser visto e contemplado. Assim como nas práticas 

formativas de professores, esses índices fazem parte de um conjunto de métodos 

axiológico-formativos que não admitem o ponto de vista e a avaliação pessoal-singular. 

Um modelo hegemônico baseado nos exemplos passados que deram certo para os heróis 

do passado, e que se não der certo para a grande maioria da atualidade é porque a culpa 

está na atualidade e não nos modelos já tão consolidados desse passado inquestionável. 

“Assim aconteceu, e nada pode mudá-lo (a lenda sagrada do passado)”184. 

Liliane de 2002, essa perspectiva gera um isolamento da experiência pessoal e novas 

interpretações, interações e experiências pessoais devem sofrer as variações de 

experiências limitadas e previsíveis. Assim como o “universo épico é concluído do 

princípio ao fim não só enquanto acontecimento real em um passado distante, mas 

também em seu sentido e em seu valor: não se pode medi-lo, nem reinterpretá-lo, nem 

reavaliá-lo. Ele está pronto, concluído e é imutável tanto como fato real quanto como 

sentido, como valor”185, as práticas formativas têm seus modelos definidos segundo a 

cultura hegemônica. 

Nos gêneros do “passado épico”, essa percepção é artística, na formação ela é filosófica. 

Bakhtin, ao apontar para a heroicização da atualidade, vê nesta a possibilidade que está 

em cada humano, na capacidade de novas escrituras, sejam elas científicas, teatrais, 

poéticas, ou literárias, que criam um mundo novo e que não estejam sempre apontadas 

para o determinismo que reafirma as diferenças históricas como motivo para as 

desigualdades. Nos encontros em limiares espaço-temporais de passagem, as professoras 

encontram o lugar da heroicização da atualidade; elas rompem com o modelo oficial para 

falar das questões das suas práticas com as suas parceiras. 

Ao buscar o que era estar em formação, acreditei que cada professora cria escrituras na 

relação com outras professoras. Compreender que cada enunciado produzido como 

professora ou transforma o outro, ou o mundo ou a si mesmas, ou ainda reforça 

significados de exclusão, é algo importante. Esses enunciados encontram forças, reforçam 

um determinado discurso sobre o humano, sobre quem e como aprendemos. O 

agigantamento, apreciado por Bakhtin, cria a imagem do humano que pode ultrapassar as 

barreiras de tempo e do espaço que aprisionam, as quais empurram para a pequenez 

 
184 BAKHTIN, 2019b, p. 82. 
185 Idem, p. 83. 
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da insignificância e com fórceps criam esse mundo onde caibam gigantes, “o meu 

próximo, o meu contemporâneo (a humanidade social), o passado e o futuro das pessoas 

reais (da humanidade histórica real)”186. 

Em Gargântua e Pantagruel, Rabelais alargou o mundo para caber um herói gigante. 

Mas o que Bakhtin propõe, ao fazer a poética histórica da obra de Rabelais, é ver o tempo 

no todo espacial do mundo e perceber o preenchimento desse “espaço não como um fundo 

imóvel e um dado acabado de uma vez por todas, mas como um todo em formação, como 

acontecimento; é a capacidade de ler os indícios do tempo em tudo, começando pela 

natureza e terminando pelas regras e ideias humanas (até conceitos abstratos)”187. Aqui 

ele se refere às obras de Goethe, mas tanto em Dostoiévski quanto em Rabelais e Goethe 

o que ele está buscando é trazer para o humano em formação a força de transformação de 

um mundo que não está acabado, mas também em formação, por isso aberto à alteridade. 

“Na grande experiência o mundo não coincide com ele mesmo (não é o que de fato é), 

não é fechado, nem acabado. Nele há uma memória que não tem fronteiras, uma memória 

que desce e penetra nas profundidades pré-humanas da matéria e da vida orgânica, a 

experiência da vida dos mundos e dos átomos. Para essa memória, a história do homem 

singular começa bem antes do despertar da sua consciência (do seu eu consciente)”188. 

Nesse alargamento e agigantamento do homem da atualidade para alguém que dialoga 

com o passado e tateia o futuro, o mundo é alargado, não abstratamente, mas nas escrituras 

que realizamos no encontro com o outro. 

Ainda sobre Rabelais, encontrei Bakhtin dizendo que o “seu romance é a mais grandiosa 

tentativa de construção da imagem do homem em crescimento com base no tempo 

folclórico histórico-popular. Nisso reside a imensa importância de Rabelais tanto para 

todo o problema da assimilação do tempo no romance quanto, em particular, para o 

problema da imagem de homem em formação”189. A imagem do humano em formação 

apareceu como luta em sua obra, desestabilizando os sentidos dos heróis do passado como 

intocáveis. Sua escritura provoca “a assimilação da atualidade à luz do futuro”,190 assim 

como Bakhtin vê também em Maiakóvski. É a atualidade à luz do futuro e não à 

 
186 BAKHTIN, 2010. p. 106. 
187 BAKHTIN, 2011, p. 225. 
188 BAKHTIN, 2019a. p. 64. 
189 BAKHTIN, 2011, p. 223. 
190 BAKHTIN, 2016, p. 192. 
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luz do passado. Sem querer destruir o passado, mas “tatear o futuro na atualidade”191. A 

força do futuro que, quando ganha concreção no herói do presente, renova todo o passado. 

E todos os heróis do passado tornam-se atuais nesse herói que está aqui. É uma outra visão 

heróica que não despotencializa o humano do presente. “Não se pode mudar o aspecto 

efetivamente material do passado, no entanto o aspecto de sentido, o aspecto expressivo, 

falante, pode ser modificado, porquanto é inacabável e não coincide consigo mesmo (ou 

é livre)”192. 

Liliane, todo esse diálogo com a escritura literária foi para te mostrar como teci a minha 

compreensão sobre as forças em formação como escritura para a transformação das 

práticas formativas de professores. 

Despeço-me de ti, nesta carta, mas não na vida, alargando um pouco mais o mundo para 

que você caiba nele; a professora “a-giganta” que vejo que você é: 

 

A caminho, no presente, A-giganta professora 
 
 
 

A saia de pregas azuis, a camisa branca engomada 

As meias ¾, abotoaduras, emblemas, estrelas de lapela 

Em sua minúscula caixinha de tesouros, ela os guarda 

Da gaveta, a lupa sai para ajudar a ver 

As pequenas, tão pequenas lembranças 

Na sua bolsa, resolve carregar 

No caminho, ela os encontra 

Abre a sua bocarra 

Eles tocam o céu 

Brincam com as estrelas 

 
191 Ibidem. 
192 BAKHTIN, 2011, p. 396. 
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sacodem as nuvens 
 

Pegam frutas no topo das árvores 

Visitam tubarões e estrelas do mar 

Abrem o maior livro do mundo 

Sentem dor na barriga de tanto rir 

(Ele é de lorotas) 

Vão ao centro da terra 

Pululam de calor 

Rolam na terra, se deitam esparramados 

E logo se vão 

Seus passos levantam poeira no caminho 

Ela os vê se afastar e se agigantar 

Não há mais como achatá-los, apequená-los 

Os gigantes do presente 

 
 

Com amor, 
 

Liliane de 2021. 
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