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RESUMO

Este trabalho traz reflexões a partir de narrativas formativas em minha trajetória,
percorrida ao longo da graduação, no curso de Pedagogia, e dos encontros com a
perspectiva de Educação Estética. Dialogando com a curadoria das obras de autores
como Walter Benjamin, Paulo Freire, Bakhtin, Deleuze, Rubem Alves, dou ênfase a
processos que atualizaram a construção de sentidos, na articulação dessa escrita com
as vivências extracurriculares, que me afetaram e sensibilizaram para além das
significações pré-estabelecidas. Tendo como objetivo provocas conversações a
respeito das experiências estéticas na formação docente, na humanização e
emancipação do ser. Abordando a educação como processo de autoconhecimento e
ressignificação dos signos já estabelecidos, de inauguração das relações de autoria,
autonomia e auto-observação. Trata-se do compartilhar “contos” da formação de uma
professora pesquisadora em (re)conhecimento de si como autora, como artista e como
parte da rede que tece a obra de arte que é a docência na vida.

Palavras-chave: Educação Estética. Experiências formativas. Narrativas. Formação
docente.

ABSTRACT
 

This work brings reflections from formative narratives in my trajectory throughout my
graduation, in the Pedagogy course, and from the encounters with the perspective of
Aesthetic Education. Dialoguing with the curatorship of the authors such as Walter
Benjamin, Paulo Freire, Bakhtin, Deleuze, Rubem Alves, I emphasize processes that
updated the construction of meanings, in the articulation of this writing with
extracurricular experiences, which affected and sensitized me beyond the
pre-established meanings. Aiming to provoke conversations about aesthetic
experiences in teacher education, humanization and emancipation of being.
Approaching education as a process of self-knowledge and resignification of
already-established signs, of inaugurating the relationships of authorship, autonomy
and self-observation. It is about sharing “tales” of the formation of a researcher teacher



in (re)cognition of herself as an author, as an artist and as part of the network that
weaves the work of art that is teaching in life.

Keywords: Aesthetic Education. Formative experiences. Narratives. Teacher training.
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INTRODUÇÃO



“Eu penso que no momento em que você entra na sala de aula, no
momento que você diz aos estudantes: “Oi! Como vão vocês”, você
inicia uma relação estética. Nós fazemos arte e política quando
ajudamos na formação dos estudantes, sabendo disso ou não.
Conhecer o que de fato fazemos, nos ajudará a sermos melhores. “ 

Freire e Shor, (1986 p.145). 

Ao longo da leitura que segue, o leitor será convidado ao diálogo com

um percurso auto analítico, desenvolvido a partir das experiências vividas por

uma estudante da graduação em Pedagogia, em fase de conclusão de curso,

portanto, o texto que se apresenta para a leitura, mais do que síntese de um

processo que se encerra, se constitui em abertura para problematizações a

respeito de aspectos teóricos e práticos, na formação de professoras. Aspectos

estes que buscam, na memória, na narrativa e na experiência, uma abordagem

teórico/metodológica que parte do exercício de pensar a própria trajetória para

contribuir com dimensões éticas e estéticas no que tange o ensinar e o

aprender. Pois, segundo Cunha (1997), ao relatar os fatos vividos, a pessoa

reconstrói sua trajetória, criando novos significados. Nesse sentido, a narrativa

não é a verdade literal dos fatos, mas sim, a representação que a pessoa

constrói, nessa experiência narrativa, e que pode ser transformadora da própria

realidade.

Ainda segundo Cunha (1997), esta compreensão é fundamental para

aqueles que se dedicam à análise de depoimentos, relatos e recuperações

históricas, especialmente porque a estes se agregam as interpretações do

próprio pesquisador, numa montagem que precisa ser dialógica para poder

analisar o impacto formativo de suas experiências que, neste trabalho,

nomearemos de estéticas.

Assim, ao longo da trajetória narrativa deste texto monográfico, pretendo

trazer as experiências vivenciadas ao longo de minha formação, através da

participação em programas de iniciação à docência (PIBID), desenvolvimento

acadêmico, monitoria e formação de professores, a partir das situações



cotidianas e das reflexões ocasionadas por essas experiências formativas.

Experiências estas que me proporcionaram aprendizagens que, além da

racionalidade lógica, atuaram por efeitos de natureza sensível, através de

atividades extracurriculares e que serão confrontadas às propostas

desenvolvidas nas disciplinas e componentes curriculares do curso, com a

finalidade de apontar para a importância de uma formação que precisa pensar

a educação, para além “do ponto de vista da relação entre a ciência e a técnica

ou, [...] da relação entre teoria e prática” (LARROSA BONDÍA, 2002, p.19).

Minha trajetória até aqui, me fez ver que apesar da importância dessa

perspectiva (teoria/prática), esta relação, não é suficiente para que o futuro

professor ou professora produza uma relação emancipada com o seu fazer

profissional. O que pretendo defender nesta escritura está em acordo com a

proposta de Larrosa Bondia (2002), ou seja; “explorar outra possibilidade,

digamos, mais existencial (sem ser existencialista) e mais estética (sem ser

esteticista), para pensar a educação a partir do par: experiência/sentido” (p.19).

Retomando Cunha (1997):

Tanto nas situações de ensino como nas de pesquisa, é preciso
estar atento a este aspecto. Dependendo dos objetivos do
investigador, discutir com os sujeitos das narrativas o perfil de sua
narração pode ser um exercício intensamente interessante, capaz de
explorar compreensões e sentimentos antes não percebidos,
esclarecedores dos fatos investigados. Ferrer (1995, p.166) alerta
que a narração do conhecimento outorga compreensão da realidade
[...]pois o escrito explica a vida. A autora ressalta a importância das
narrativas escritas uma vez que elas são mais disciplinadoras do
discurso e porque, muitas vezes, a linguagem escrita libera, com
maior força que a oral, a compreensão nas determinações e limites
(p.3).

Sob esta perspectiva, pretendo abordar importantes lições aprendidas

com minhas experiências/sentidos formativas, que podem ser tomadas como

problematizações de modo amplo e propositivo, contribuindo para a

ressignificação da formação e da atuação docente na Educação Básica.



Tomando como referência Rubem Alves (2015), acredito que "somos

como uma hospedaria, onde muitos personagens passam", portanto, faço essa

travessia de minha formação docente inicial, reconhecendo que todos e todas;

professores e professoras, estudantes, que passaram e me perpassam, são

autores daquilo que sou hoje. Tanto é que ao trazer as lições por mim

aprendidas, descobertas acerca da docência e das experiências que me

constituem, procuro dialogar com as diferentes áreas de formação que me

oportunizaram aprofundamentos em estudos que contemplam a subjetividade

nos processos de aprendizagem, e que me deram a ver a importância dos

espaços formativos não-escolares.

Na minha primeira experiência como monitora fui atravessada pelo

conceito de alteridade, com o qual aprendi que o “eu” não se forma sozinho,

mas sim, através do diálogo e da necessidade de trocas sociais. Motivo pelo

qual, nessa produção escrita, ofereço ao leitor minhas perspectivas sobre

aprendizagem, onde as palavras alheias se tornaram próprias, afirmando o

quanto somos feitos de alteridades. Somos seres sociais, produtores de

cultura, e nos formamos nas teias discursivas que tecemos, nos lugares e

principalmente nos espaços que habitamos. Por onde passamos, deixamos

algo nosso e levamos algo do outro. Aprendi que é nessa dialogia que se

encontra a dimensão política com a qual devemos estar comprometidas.

Considero a educação uma ação política, exercício para cidadania que

por sua vez, é política. Por esse motivo tomo como princípio de todo processo

de ensino, a tarefa de potencializar espaços/tempos para “sermos mais”, em

projetos coletivos que avancem rumo a uma sociedade mais justa.

A compreensão dos limites da prática educativa demanda
indiscutivelmente a claridade política dos educadores com relação a
seu projeto. Demanda que o educador assuma a politicidade de sua
prática. Não basta dizer que a educação é um ato político assim como
não basta dizer que o ato político é também educativo. É preciso
assumir realmente a politicidade da educação. (FREIRE, 2001, p. 25).



Para isso é preciso pensar em uma educação que ultrapasse o que está

previsto no currículo . A educação não é feita somente nos espaços da sala de1

aula, da Escola ou da Academia, ela é mais ampla que isso. Nesse sentido

esse trabalho se propõe a refletir sobre a formação de professores e alunos em

diversos espaços formativos, para além do currículo da graduação de

Pedagogia e do espaço da sala de aula. Ou seja, a questão motivadora deste

trabalho, consiste em interrogar até que ponto o currículo do curso de

Formação de Professores da Faculdade de Educação da Universidade

Fluminense contempla uma educação estética, tal qual exposto na pedagogia

de Freire (2002) cuja perspectiva epistemológica, do processo de conhecer, se

dá na relação com/nas experiências existenciais e culturais (FREIRE, 2002).

Como objetivos para o desenvolvimento deste trabalho, elegi as

seguintes propostas:

Refletir sobre os diferentes processos de aprendizagens em diferentes

espaços de minhas próprias experiências formativas, articulando essas

experiências com o que aprendi, em teoria, na Universidade.

Definir teoricamente, o conceito de Educação Estética

Solicitar narrativas de alguns colegas de curso para verificar que

relações estéticas eles identificam neste processo.

Através das narrativas da trajetória desses estudantes, identificar até

que ponto priorizam a dimensão estética em sua formação.

Para tais intentos, pretendo dialogar com referências teóricas que me

foram apresentadas ao longo do curso de Pedagogia, de forma a embasar e

sustentar os questionamentos e as percepções construídas por mim, nesse

percurso. Apresentar conceitos importantes para discussões acerca da

formação de professores. Dialogando com o que dizem os autores e, dessa

1 Me refiro às atividades não previstas obrigatoriamente no currículo de Pedagogia, mas que por ter
cursado, reconheço o quanto são imprescindíveis na formação docente. 



forma, contribuir para a discussão acerca da educação estética na

emancipação de professores e alunos, para além dos aprendizados da sala de

aula.

Capítulo 1: BORDANDO PONTOS DE FRICÇÃO ENTRE MINHAS
EXPERIÊNCIAS FORMATIVAS E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Rememorar

As memórias que venho contar,
são experiências antes de se tornarem

algo a rememorar

O que tento contar aconteceu
antes de memória se tornar,

e tá longe de se bastar em lembrar

continua acontecendo sem parar,
por fazer parte do que sou agora e
no que ainda vou (me) transformar

enquanto venho aqui acessar,
lembro do que vivi e não deixei passar,

tudo aquilo me afetou e me motivou a relembrar
parto do ponto de que as experiências nos fazem

antes de se fazerem memória a rememorar

curioso o retorno ao que se viveu
ser oportunidade de reinventar, se

desidentificar, reelaborar, ressignificar

Poesia autoral, janeiro 2021

Rompendo com a linearidade do tempo proposta pelas perspectivas

evolucionistas e capitalistas, nesse trabalho o tempo aparece entrecruzado,

passado, presente e futuro se misturam construindo o que sou agora e

projetando o que possivelmente ainda serei.

Cito Kramer (2003) sobre o que Benjamin pensa a respeito dos

conceitos de tempo e história: A história como continuidade é o que ele critica,



procurando na descontinuidade os momentos críticos, quando e onde podem

ocorrer mudanças qualitativas. Nesse sentido, a história não é vista como um

"o que foi" apenas, mas, como uma ação ainda possível (p.50).

Portanto o que selecionei para contar aqui, começou antes de virar

memória e não se basta em mais uma lembrança acessada na minha história,

trata-se de minha trajetória que vem sendo tecida, onde passado, presente e

futuro se misturam em minha formação como professora. Vejo a possibilidade

de repensar, através dessa trajetória, formas de me reconhecer como sujeito e

autor da minha própria história, mas que, também, podem constituir para a

história de muitos outros.

Nesse sentido, ao registrar as experiências formativas que mudaram e

continuam a mudar minha vida, procurarei problematizar aspectos que

considero relevantes para pensarmos a formação de professores de modo

mais amplo que minha experiência pessoal, pois, assim como Cunha (1997)

entendo que:

As inúmeras pesquisas qualitativas que se desenvolvem no Brasil, em
especial na área de educação de professores, mostram que a
teorização sobre esta metodologia vem crescendo, acompanhada de
uma significativa prática investigatória. São importantes as recentes
contribuições neste sentido, em especial as de Haguette (1987),
Ludke & André (1986), André (1995), Fazenda (1992 e 1995), Minayo
(1994) e tantas outras. Foram elas as principais responsáveis pela
difusão e construção de um referencial teórico hoje presente na
maioria das dissertações, teses e pesquisas educacionais brasileiras.
Já é tempo, entretanto, de que os pesquisadores que se dedicam ao
processo de investigação qualitativa reflitam sobre sua própria
experiência e a façam acompanhar das trajetórias da investigação,
como muitas das autoras acima citadas vêm fazendo. Esta é a nossa
intenção ao abordar este tema, já que as reflexões aqui pontuadas
são fruto de atividades de pesquisa e de ensino (p.01).

Pessoalmente defendo a educação como processo permanente, e no

que se refere à formação de professores, algo que relaciona os aprendizados

com a pesquisa, para trilhar com mais sabedoria, as caminhadas da vida.

Processo que nos ajuda a direcionar e contextualizar, com mais consciência, os

dizeres, saberes e relações cotidianas. Portanto, ao meu ver, educar é formar



para a vida. Neste sentido, é preciso problematizar a razão instrumental

cristalizada na sociedade, que visa o ensino para atender aos interesses

econômicos, de formação de mão de obra para a produção de bens de

consumo, em detrimento dos desejos e subjetividades que nos constituem

como humanos.

Consciente de que a educação não se limita às instituições educacionais

e que acontece permanentemente nas experiências que vivemos ao longo da

vida, nos espaços que ocupamos, com as pessoas e objetos pelos quais

estamos cercados, indago: quantas vezes paramos para refletir sobre como

nos relacionamos com o meio a que estamos expostos? Andamos tão

preocupados em produzir, consumir e com resultados finais, que nos

esquecemos da importância das fases, dos ciclos, dos processos, das

passagens da vida. As cobranças sociais e as exigências do capital nos

automatizam e consomem a energia que nos impossibilita viver o momento

presente, experienciar intensamente os meios nos quais estamos inseridos.

Portanto, diante do exposto, qual seria o papel das instituições educacionais

formais?

Defendo que o termo educação deva estar associado ao potencial de

transformação imanente à condição humana e, como educadores, precisamos

promover atividades emancipadoras que priorizem o Ser em detrimento do Ter,

valorizando o viver e os afetos experienciados na vida. Não se trata de

desprezar o acúmulo de conhecimento construído ao longo de nosso processo

civilizatório. Entendo ser essa uma função primordial das instituições

educacionais, porém, a forma como esses temas vêm sendo tratados, a partir

de uma razão instrumental, não me parece ter proporcionado uma conduta

humana mais ética nas nossas relações interpessoais.

As instituições e as estruturas da sociedade industrial-tecnológica
limitam pesadamente as nossas escolhas, que constringem tanto as
sociedades quanto os indivíduos a atribuírem a razão instrumental
uma relevância que em uma séria deliberação moral não
pensaríamos nunca de assinalar, e que pode completamente



revelar-se altamente destrutiva (TAYLOR, 1992. In: RIBEIRO, 2012,
p.28).

Essa razão instrumental que as instituições de ensino formal insistem

em preservar, nos conduziram a uma fragmentação na qual os seres humanos,

cada vez menos, se veem ligados uns aos outros. Por esse motivo, entendo

que para compreendermos as transformações sociais e culturais pelas quais

passamos ao longo dos tempos, precisamos nos colocar o desafio de pensar

sobre os afetos que orientaram nossas escolhas.

1.1. Os afetos que orientaram minhas escolhas.

A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz
parte do processo da busca. E ensinar e aprender não pode dar-se
fora da procura, fora da boniteza e da alegria

(FREIRE, 1996, p.160)

Sobre a escolha da graduação, no primeiro dia de aula, me identifiquei

com o que expuseram alguns colegas sobre a primeira alternativa não ter sido

a pedagogia, também tive como forte opção de graduação a Psicologia. Isso

porque queria trabalhar com e entre gente, ajudando as pessoas, mas também,

porque havia entrado em contato e me encantara pela psicanálise, sabia da

importância e necessidade de conhecer o que passa em nosso mundo psíquico

para produzir mudanças pessoais, melhorar nossa relação com o social e ir

adiante.

Percebi a existência de processos psíquicos inconscientes, antes

mesmo de conhecer a psicologia como ciência. Na infância, já tinha uma forte

percepção acerca do que era visto como “secreto” e que hoje sei que se refere

ao conceito de inconsciente, aquilo que acontecia no nosso mundo interno.

Sentia que o que se passava no meu interior, pertencia a mim, mais do que a

qualquer outra pessoa. Observava muito as relações e os modos de se



relacionar que me cercavam, me recordo da constante curiosidade e vontade

de me nutrir de outras referências, de outras realidades, seja por imagens, pela

brincadeira, pela arte, ou por outras famílias e amizades. Assim como Benjamin

(2002), sentia que "não são as coisas que saltam das páginas em direção à

criança que as vai imaginando: a própria criança penetra nas coisas durante o

contemplar" (p.69)

A escola desde então se tornou um espaço de trocas e outras formas de

me perceber, me colocar e experimentar. Foi o meio onde conheci mais

pessoas, diferentes professores, e eram nas atividades, nos novos saberes, no

que os espaços tinham para ofertar, que eu me deparei com afetos que me

proporcionavam bem-estar. Sobre a alegria de ir à escola, de estar com outras

pessoas além da família, destaco que até hoje, a escola está viva em mim,

como memória, mas, também como presença que continua “acontecendo sem

parar, por fazer parte do que sou agora”.

Das escolas que estudei, como me esquecer das grandes quadras onde

jogávamos bola e alcançamos metros de altura acima de nós. Das árvores que

nos abraçavam em suas sombras fresquinhas na hora do lanche. Das misturas

de cheiros e tintas, dos parquinhos de areia que fazíamos valer com os tantos

cenários das nossas brincadeiras, não tem como esquecer o espaço, o espaço

que praticado de diferentes maneiras tornamos nosso, memórias que

extrapolam a noção de tempo e lugar, ficam para vida inteira.

Essas memórias me reportam ao conceito de espaço praticado,

formulado por Certeau (1994). Algumas pesquisas em educação vêm se

apropriando da análise desse autor, para defender a ideia do cotidiano escolar

como espaço de invenção e criatividade. Os estudos do cotidiano escolar

podem revelar pistas, possibilidades e alternativas para pensarmos uma

educação emancipatória e transformadora. Alguns autores tentam descrever o

cotidiano da escola a partir dos sujeitos praticantes. Quando me lembro de

minhas experiências escolares, penso a escola e a educação como espaços de

mobilidades, transformações e experiências que nos constituem, nos formam e



contribuem para expansão do Ser, em diferentes dimensões e possibilidades,

nas interações sociais, na ocupação de novos lugares e práticas cotidianas.

1.2. Dos caminhos que me levam e me trazem para a educação: Porque
escolher a pedagogia?

A pedagogia já estava na minha vida antes de ser uma escolha

profissional. Fui criada em uma família de educadores, portanto, a pedagogia

estava presente em minha vida não só no meu processo de escolarização, mas

também, nos bastidores; nas relações de convívio familiar. Desde nova fui

incentivada a entender a educação como um grande valor, como espaço de

formação humana. Tal qual a parábola do velho em seu leito de morte, narrada

por Walter Benjamin (1994) em seu ensaio Experiência e Pobreza, meus pais

sempre apoiaram e garantiram que tivéssemos boas condições para estudar,

porque acreditavam que o conhecimento e a sabedoria são bagagens que

levamos ao longo da vida, tesouros que ninguém nos tira.

Em nossos livros de leitura havia a parábola de um velho que no
momento da morte revela a seus filhos a existência de um tesouro
enterrado em seus vinhedos. Os filhos cavam, mas não descobrem
qualquer vestígio do tesouro. Com a chegada do outono, as vinhas
produzem mais que qualquer outra na região. Só então
compreenderam que o pai lhes havia transmitido uma certa
experiência: a felicidade não está no ouro, mas no trabalho. Tais
experiências nos foram transmitidas (...) à medida que crescíamos:
(...) sabia-se exatamente o significado da experiência: ela sempre fora
comunicada aos jovens. (p. 114)

A leitura desse texto de Benjamin me faz compreender o valor da

experiência que meus pais me deixaram como legado. Experiência cada vez

mais empobrecida no mundo contemporâneo. Estamos perdendo essa

capacidade de produzir narrativas transmissíveis, prenhas de experiência. A



aceleração de um tempo multitarefado nos deixou “mais pobres em

experiências comunicáveis” (Idem, p.114)

Isso talvez explique porque boa parte da minha trajetória na escola,

como bolsista, era reconhecida por ser esforçada pela dedicação e bom

desempenho escolar. Hoje, é com orgulho que reconheço essa herança

deixada por meus pais, como oportunidade, “tesouro” que valorizei em cada

escola que estudei e aprendi, cada professor em que me inspirei, admiro e

carrego como referência para mim até aqui.

Acredito que ser professor é trabalhar fazendo a diferença. A educação

não é só um diferencial na vida profissional, ela transforma a vida. O mundo

está em constante movimento e entendo que essa transformação é diária e

constante, me torno pessoa na diferença, com aqueles com quem convivemos

e construímos juntos. Além de estudante de pedagogia, professora em

formação e futura pedagoga, me vejo uma praticante da transformação pelo

ensino, alguém entusiasmada a ensinar e aprender.

A escolha de viver como aprendiz, observando, analisando, percebendo

detalhes, projetando possibilidades, atentar os olhares para as curiosidades

está presente em mim desde criança, sempre fui muito investigativa,

comunicativa, questionadora e interessada em conhecer e saber mais sobre os

mistérios da vida. Precoce em alguns pontos eu diria. Recordo-me que aos

treze anos me organizei para experimentar o que seria conversar com uma

psicóloga, juntei o dinheiro que ganhava para lanchar e fui, por conta própria,

procurar uma terapia.

Minha curiosidade me deu asas para voar e hoje, ao longo de minha

formação a escolha de me tornar professora pesquisadora, com mais

consciência e mais cautela nos voos a que me lanço, busco aterrissar

conhecendo melhor os espaços onde pouso, para entender os voos dos outros.

O gesto de pouso indica que a percepção, seja ela visual, auditiva ou
outra, realiza uma parada e o campo se fecha, numa espécie de
zoom. Um novo território se forma, o campo de observação se



reconfigura. A atenção muda de escala. Segundo Vermersch (2002a),
mudamos de janela atencional. No âmbito dos estudos da atenção, a
noção de janela atencional serve para marcar que existe sempre um
certo quadro de apreensão. Há um gesto que delimita um centro mais
pregnante, em torno do qual se organiza momentaneamente um
campo, um horizonte, enfim, uma periferia. (KASTRUP, 2007, p. 19)

Foi assim que passei a assumir a escuta ativa como principal

instrumento de conexão e de formação. Porque compreendi que essa escuta, a

cada pouso que eu fazia, me proporcionava uma “prática pedagógica capaz de

produzir uma política cognitiva da invenção, deslocando o foco da informação

para a problematização. ” (Idem, p.1285). Caminhando com Kastrup e Racière

pude ter clareza que para ser professor não basta me colocar no lugar de um

mero transmissor de informações, pois, “quem ensina sem emancipar,

embrutece” (RANCIÈRE, 2015, p.16) ”:

[...] sempre se aprende, ao escutar um homem falar. Um professor
não é, nem mais, nem menos inteligente do que qualquer outro
homem [...]. Jamais um partido, um governo, um exército, uma escola
ou uma instituição emancipará uma única pessoa.; […] há, porém,
somente uma maneira de emancipar. (Idem, p. 142)

Tanto os voos da mente como os voos concretos que dei na vida, foram

me constituindo a partir da convivência com alguns outros diferentes de mim e

que me despertaram um olhar cuidadoso e sensível, atento ao que se vê, mas,

principalmente, aquilo que às vezes passa despercebido, que percebe o outro

para além do que é visto pelo olho. A sensação de estar viva para mim se deu

a partir da percepção do pensar e sentir o mundo que não se reduz a uma

racionalidade lógica.

Isso explica minha concepção de aprendizagem que entende que

conhecer se dá, também, pela sensação de viver intensamente o que nos

perpassa. Vejo sim, a necessidade de trabalhar com objetividade, mas sem

desconsiderar os desdobramentos das subjetividades envolvidas nas relações

de ensino e aprendizagem. Tanto é que assumi, na escritura deste trabalho,



construir uma monografia onde a objetividade da escrita acadêmica esteja em

diálogo com as narrativas sobre minhas experiências de vida.

De acordo com Souza (2008) a pesquisa com narrativas
(auto)biográficas ou de formação remete ao espaço onde o ator tem
como base a experiência de si, partindo daí para a inscrição e o
questionamento de suas vivências, aprendizagens e trajetórias
pessoais que necessariamente passam pelas instituições, e pela
escola, que no caso deste trabalho adquire uma importância central
em função das inúmeras histórias pessoais, saberes, crenças e
valores que são produzidos e intermediados no cotidiano das práticas
sociais instituídas e institucionalizadas com possíveis repercussões
na futura prática profissional docente. Ainda segundo o autor a escrita
das narrativas propicia aos professores, [...] falar e ouvir e ler e
escrever sobre suas experiências formadoras [...]. (HENRIQUES &
AZEVEDO, p.315)

Nesse exercício, venho orientada, neste capítulo trazer minhas vivências

pessoais e acadêmicas; os diferentes caminhos que me despertaram interesse,

os vários autores, linhas de pesquisa que me encantaram, as experiências

mais relevantes; processos que foram formadores e agora me ajudam a

engatar essa escrita.

Pensando conceitualmente, reconheço essa escrita, muito mais como

um Trabalho de Conclusão de Curso do que uma "Monografia " que diz2

respeito à escrita de um único tema. O presente trabalho se situa na área da

educação, mas não se basta nisso, conversa também com dimensões estéticas

que nos perpassam através da vida, portanto, nessa configuração, registro aqui

as diferentes áreas de interesse que contribuíram para minha formação. A

pedagogia me ensinou que ser aprendiz é uma forma de se expandir e viver a

potência da experiência, a Psicologia da Educação me fez perceber que só

aprendemos aquilo que nos afeta e nem sempre aprendemos alguma coisa nos

dicionários que nossos professores e nossos pais nos emprestam. [...]. Nunca

se aprende fazendo como alguém, mas fazendo com alguém (DELEUZE, 2003,

p. 21), a psicanálise, por sua vez, me mostrou como através de meus sonhos e

2 Etimologicamente, a palavra "monografia" vem do grego monos, que significa "única",
e graphein, que quer dizer "escrita". Ou seja, "monografia" significa "escrita única", mas,
academicamente, é compreendida como um trabalho escrito que está relacionado com a
unicidade de um problema; um único contexto sobre determinada área do conhecimento.



desejos, posso acessar espaços internos para melhor me habitar, externalizar

meus sentimentos e (con) viver com um outro que é diferente de mim.

Penso que é no exercitar a alteridade em sua legitimidade, que nos

deparamos com uma dimensão ética da vida que gostaríamos de construir.

Empreitar esse desafio de uma escrita de si, atenta a essa dimensão ética,

trazer para o texto os recortes, conexões que tornem compreensível o que se

pretende que seja dito. Portanto assumo aqui que para escrever, muitas vezes

me perdi. E reconheço também que me perdendo, me encontrei em lugares

que ainda não me via. Sigo em construção...

“Caminho se conhece andando
então, vez em quando é bom
se perder, perdido fica perguntando
Vai só procurar, e acha sem saber.
Perigo é se encontrar perdido
Deixar sem ter sido
Não olhar, não ver
Bom mesmo é ter sexto sentido
Sair distraído, espalhar bem-querer”
(Chico César. Deus me proteja)

Assim, sigo nessa escrita que até então, mais me parecia uma utopia,

uma vez que em minhas projeções e expectativas, muitas vezes

perfeccionistas, me distanciava da ideia de que esse trabalho já estava em

construção ao longo da graduação. Diante das referências e pesquisas dos

autores lidos, do encontro com o potencial formador das narrativas, me vejo

revisitando os materiais da graduação, minhas anotações de aulas, enfim,

agora percebo que essa travessia já estava sendo escrita com minha própria

história, em diálogo com aquilo que fui aprendendo no curso e aqui me reporto

aos fluxos, aos movimentos que me possibilitaram a formação que me

constituiu até aqui.



1.3 O encanto pelo que está por trás da escrita

“As relações entre experiência e narrativa, compreendem a linguagem
como organizadora do pensamento e planejadora da ação, permitindo
um distanciamento dos acontecimentos imediatos e da nossa própria
vida. O fato dos professores terem privilegiado situações não
diretamente relacionadas a processos de ensino e aprendizagem da
leitura, mas a aspectos da relação professor e aluno, pode indicar que
para estes docentes tais relações parecem ter um maior peso nas
suas trajetórias de formação. ” (HENRIQUES, EDA; AZEVEDO,
MONICA, Cartas ao mar, 2017)

Relembrando, relendo e recontando, nesse exercício, percebo que as

vivências que acessei e acesso, alimentam possibilidades de interlocução com

a teoria, assim como as experiências e questões sobre o que foi vivido,

oportunizam temas de pesquisa e é nesse movimento que organizo essa

escrita.

O contato com as disciplinas iniciais do currículo da Faculdade de

Educação, me abriu perspectivas futuras sobre o que seria cursar a Pedagogia.

Estudar a história da educação, Antropologia, Filosofia, Sociologia e a

disciplina de Atividades Culturais Arte e Pensamento, com a professora

Dagmar, orientadora deste trabalho, me levou a compreender que nesse viver

e se fazer no dia a dia do campus da Universidade Federal Fluminense, eu

poderia retirar os conteúdos necessários para essa escrita. Essa constatação,

me encheu de estímulos e me fez pensar que eu havia construído muitos

caminhos para a pesquisa que deveria ser apresentada em minha monografia.

Nesse percurso recebi indicações orientadas pelos diferentes

professores e professoras do curso. Desenvolvi diversos interesses sobre

diferentes temas até entender que a relação entre teoria e prática ou o conceito

de práxis não eram suficientes diante do valor da experiência.

Revistando e traçando minha trajetória na graduação vou mapeando as

experiências que influenciaram minha formação. Destaco o que aprendi com



Deleuze (2003), ou seja, aprender é sempre um encontro com signos que nos

afetam.

Diante das inúmeras possibilidades de se fazer a Educação e as

“múltiplas dimensões do aprender” (GALLO, 2012), compreendo agora que

“quando pensamos que perdemos nosso tempo, seja por esnobismo, seja por

dissipação amorosa, estamos muitas vezes trilhando um aprendizado obscuro,

até a revelação final de uma verdade desse tempo que se perde” (DELEUZE,

2003, p. 21). Por isso, considero essa passagem, na obra de Deleuze, uma

chave para entendermos como se dá a construção de uma professora

pesquisadora em formação.

1.4. Povoando espaços extracurriculares: plantando e colhendo - da
infância à Academia

Iniciei minha primeira experiência na docência, na Educação Infantil da

UFF a partir da atuação no PIBID - Programa de Iniciação à Docência - que é

uma iniciativa de aperfeiçoamento e valorização da formação de professores

para a Educação Básica. Dos objetivos do PIBID, se destaca a inserção dos

licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de educação,

proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em experiências

pedagógicas, sejam de ordem metodológica, tecnológica e práticas docentes,

que busquem a superação de problemas identificados nos processos de ensino

e de aprendizagem.

No cotidiano da escola, o PIBID extrapola o objetivo primeiro de

iniciação à docência, se apresentando como uma rede formativa que possibilita

problematizações coletivas entre universidade, escola, professores e bolsistas.

Na prática, são implementados fazeres didáticos que buscam promover

interdisciplinaridade, integralidade do conhecimento, autoria e o protagonismo

infantil na produção dos saberes, assim como a construção do conhecimento a



partir das diferentes linguagens, utilizando diversos recursos e possibilidades

no ensinar e aprender.

O contato com a Educação Infantil se deu em 2017 na antiga Creche

COLUNI, localizada no campus do Gragoatá, na UFF, a poucos metros do

bloco D, na FEUFF. A escola está próxima da universidade, em extensão,

recebe alunos de diferentes licenciaturas para pesquisa e estágios e se

destaca além disso, por ter metodologias alternativas às demais escolas.

Na Creche UFF, as crianças são divididas em grupos multi-idades (3 a 6

anos), ao invés de serem separadas em classes, as professoras não são

fixadas em um único grupo, elas se revezam, as salas não têm portas, as

crianças circulam livremente de um grupo para o outro e sob combinações

coletivas. O mais importante de tudo: a partir do que elas perguntam e se

interessam em conhecer, são programados os temas de estudo. As propostas

de trabalho da creche em muito se assemelha à filosofia que a Escola da

Ponte, em Portugal ou Escola dos sonhos segundo Rubem Alves (2015).

1.5 A Escola dos sonhos a partir das minhas experiências de leituras

Conheci e me encantei por Rubem Alves, também, no semestre

2017/01, na disciplina de Epistemologia. Lemos e debatemos o texto: “O Senso

Comum e a Ciência” (ALVES, 2000), que de forma interdisciplinar me

possibilitou ampliar minha visão sobre o que significa conhecer e entender a

relação que existe entre conhecimento comum - o "saber popular" -, ou o

"núcleo sadio do bom senso" conceituado por Gramsci. Compreendi a

importância da Ciência - conhecimento científico ou especializado, a partir

dessas diferenças. Essas inter-relações entre diferentes construções de

saberes me fizeram compreender o quão fundamental são os saberes da

experiência que o aluno trás para escola, ensinar implica em respeitar o senso

comum e a ingenuidade do educando, sem abdicar da ciência, exige



compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo.

(FREIRE, 1997).

Escritor, educador e autor de dezenas de livros referências entre

professores e professoras, Rubem Alves (2015) escreveu sobre “a escola com

que sempre sonhei sem imaginar que pudesse existir”, onde relata sua vivência

na Escola da Ponte, que tem a educação pautada em três pilares, ao meu ver,

fundamentais e indispensáveis para a docência: solidariedade, empatia,

responsabilidade e autonomia. As crianças são educadas para serem cidadãs.

Escola democrática é Escola inclusiva, porque respeita as diferenças

individuais de cada aluno e que é integrada com a comunidade, onde os pais

são vistos como parceiros e responsáveis pelo projeto educativo do aluno.

A Escola “que sonhei” não possui "sirenes" que dividem o tempo em

diferentes disciplinas, não tem provas ou avaliações que comprovem algum

conhecimento, pelo contrário, desconstrói totalmente o conceito de Educação

Bancária abordado por Paulo Freire em sua obra: Pedagogia da Esperança

(1921), em que o aluno recebe do professor depósitos de informações, que

pouco se articulam entre si e com as diferentes realidades dos diferentes

sujeitos da escola, para serem posteriormente avaliados como dados. Tomando

a perspectiva freireana, como educadores, devemos ter consciência de nosso

inacabamento e buscar - Ser mais. O currículo é percurso, portanto,

movimento, não há como repeti-lo como algo que se fixa ao longo dos anos, o

conhecimento se constrói por meio da pesquisa dos professores que se fazem

aprendizes e problematizadores do cotidiano escolar, comungando

conhecimento com práticas de ensino e aprendizagem dialógicas, nesse

movimento, as crianças ensinam o que sabem umas às outras, assumindo a

escola como lugar que dá protagonismo ao educando e aos seus temas de

interesse para estudo. Nas palavras de Rubem Alves (2014), isso tudo porque

acredita-se que "se os alunos tiverem os mapas e souberem encontrar o

caminho, eles terão sempre condições de descobrir o que sua curiosidade

pede".



Segundo o professor e diretor José Pacheco, desde 1977 a Escola tem

como lema "tentar fazer crianças felizes". O diretor, que não gosta de ser

reconhecido, surpreendeu Rubem Alves à primeira vista, quando pediu para

uma menina de 9 anos apresentar o espaço da escola para ele. Além disso,

José Pacheco tem como grande referência e inspiração - Paulo Freire -, e

partiu de suas obras, para traçar um atual e válido panorama do quadro

educacional do Brasil. O Educador discorre sobre isso em palestra para o TED3

Talks , plataforma que propõe debates através de palestras e conversas com4

referências em diferentes áreas do conhecimento.

Na Educação Infantil da creche UFF pude experimentar essas propostas

de educação emancipadora. Estimulávamos muito a autonomia das crianças.

Elas aprendiam a ser autônomas, fazendo escolhas, como na hora de decidir

uma atividade, definir o gênero do boneco de pano que confeccionamos,

fazendo combinados de condutas, resolvendo dialogicamente os conflitos que

surgiam em forma de assembleia. Nas rodas de conversas esclarecíamos e

ouvíamos as partes envolvidas, mas principalmente, dávamos espaço para as

crianças se expressarem e dizerem como se sentiam em relação ao que estava

sendo discutido.

1.6 Da observação, a problematização

Os autores, até aqui mencionados, com suas ideias, me ajudam a

contextualizar teórica e metodologicamente, minhas vivências na creche. A

perspectiva freireana fica mais clara quando nos ensina que o conhecimento

não deve ser usado somente para adaptar e sim transformar a realidade.

4 https://www.youtube.com/watch?v=reOEnY8jkjo

3 A sigla TED significa Tecnologia, Entretenimento e Design. Para além dos temas que definem,
TED é uma organização sem fins lucrativos com o objetivo de compartilhar ideias por meio de
"talks" (conversas) com convidados referências sobre diversos assuntos, tais como política,
políticas públicas, educação, comunicação, saúde, autoconhecimento.



Retomando a narrativa dessa vivência, minha memória me reporta a

uma visualidade em que me vejo ocupando aos poucos esse território novo,

interagindo com maior propriedade, criando vínculos com as crianças, o que

me proporcionou momentos de intensa observação. Ficava atenta à relação

entre elas, nas brincadeiras, indagações e comentários que surgiam. Coisas

incríveis aconteciam! No estudo sobre o universo, a rotação do sistema solar

foi renomeada “o balé dos planetas” (Maria Luiza, 4 anos), a resposta

espontânea à escuridão do universo da Celina, (4 anos): “é porque não tinha

ninguém morando lá”, ou no passeio para estufa, “a caixa d’ água é para o que,

se as plantinhas já são molhadas pela chuva? ” Perguntou Bernardo de 3 anos,

e Ana Victória de 5 anos, não hesitou em responder ao colega: “são muitas

plantas diferentes, elas precisam beber bastante água.” Através dessas

escutas pude compreender o que minha orientadora em coautoria com a

professora Silmara Lídia Marton, estavam querendo dizer em seu artigo:

“Escutando crianças: o que elas nos deram a pensar? ”

As crianças estão sempre a inventar novas formas de apropriação
das imagens e experiências daquilo que vivenciam. Talvez possamos
afirmar que o modo como exercem o pensamento pode nos ensinar a
pensar o mundo de forma menos fragmentada, como uma tessitura
que, tal qual Sherazad, reinventa a vida em narrativas. Através de
histórias abertas, as crianças rompem com a temporalidade
homogênea e vazia das metanarrativas iluminadas pelo projeto de
uma Modernidade que prometeu ao homem a felicidade através da
emancipação de seus dogmas e mitos. Elas nos recordam que o
mundo imaginário é fonte inesgotável de sonhos. (SILVA & MARTON,
2014, 269)

Essas observações da rotina das crianças, nas interações com o grupo,

nas brincadeiras, suas indagações, os comentários que surgiam e seus hábitos

em construção, me levaram a entender que “as crianças, por se mostrarem

bem menos impregnadas pela domesticação de raciocínios que dividem o

lógico do “absurdo”, estão a nos proporcionar a possibilidade do real e do

imaginário imbricados entre si. (Idem)

Motivo pelo qual passei, a cada encontro, a ter uma postura mais curiosa

sobre as crianças e as perguntas que faziam. Logo estava envolvida em suas

brincadeiras, sendo, também, observada por elas. Ouvindo suas vozes e



ideias, promovia bandas musicais a expedições pelo campus da UFF, para

recolher objetos para a caixa da natureza que confeccionamos, ficava ao lado

delas, até na hora da refeição. Momento que mais me chamava a atenção. No

refeitório, elas próprias se servem, escolhendo como montar seu prato de

forma autônoma, a escovação de dentes funciona da mesma forma. Fiquei

surpresa com tal funcionamento e admirei a dedicação da cozinha da creche

no preparo do cardápio e adaptação da oferta dos pratos para as crianças.

Na parte da manhã, são feitas duas refeições. O primeiro momento é de

recepção, a colação, em que é servida a fruta do dia, nem todas as crianças

apreciam, algumas alegam não comer dizendo já ter comido em casa, o que

muitas vezes não era verdade. Na hora do almoço, além do tradicional

brasileiro arroz e feijão, e proteínas como frango, peixe ou carne, são

oferecidas saladas, preparadas sempre com dois legumes ou vegetais,

cortados em seu menor tamanho para que os pequenos conseguissem

mastigar, tudo feito com muito carinho. Mesmo assim, as apostas nos mosaicos

de cores das saladas pouco faziam sucesso, uma vez que a maior parte das

crianças não se servia, dizendo que não gosta, não conhece ou nunca ter

comido aqueles alimentos em casa.

Surpresa com a falta de variação alimentar no paladar das crianças e

com a dificuldade de ver pratos coloridos, ricos em legumes e vegetais, dei

início a um movimento de estímulo no momento em que se serviam. Aproveitei

o vínculo já afirmado, a proximidade que nós criamos e passei a perguntar-lhes

como forma de motivação: “quem vai colorir muito o prato hoje?!” Muitos, fãs de

super-heróis, utilizava argumentos que as estimulavam ainda mais: “de qual

alimento você vai tirar sua energia e força para brincar muito?!” Quando

percebi que algumas, para me agradar, enchiam o prato de comida, não

comiam tudo ou então se serviam de legumes e faziam questão de mostrar o

prato colorido por vegetais, mas deixavam de lado no final, dali senti um

estranhamento, me senti tal como invasora das diferentes culturas de



alimentação daquelas crianças. Percebi que estava lidando com uma realidade

diferente, baseada na minha. Compreendi que:

Durante algum tempo, a educação em saúde na escola centrou sua
ação nas individualidades, tentando mudar comportamentos e
atitudes sem, muitas vezes, considerar as inúmeras influências
provenientes da realidade em que as crianças estavam inseridas. Era
comum acontecerem ações isoladas voltadas ao trabalho para saúde,
partindo de uma visão assistencialista de educação e sem discutir a
conscientização acerca do tema saúde e suas inter-relações para o
equilíbrio dinâmico da vida (PELICIONI & TORRES, 1999 apud
GONCALVES, 2008, p. 181).

Partindo do reconhecimento da importância de uma alimentação

saudável e da compreensão de que somos o que comemos e que nossas

opções alimentares refletem diretamente na nossa saúde e bem-estar, cheguei

à conclusão que era mais prudente atuar de forma diferente, ultrapassando o

que as crianças viviam em suas casas.

Foi baseada nesse quadro alimentar, e na crença de que alimentação

saudável é responsabilidade social, me inspirei no tema – Natureza -, que

vinha sendo trabalhado, no grupo, por escolha e pesquisa das crianças e dei

início a uma ideia que vinha me rondando. Na creche, o espaço é amplo, com

dois parquinhos, tem boa luminosidade e bastante terra. Por que não aproveitar

o espaço para cultivar uma horta?! Seria uma bela maneira de trabalhar a

Educação alimentar e ambiental, através do plantio, contato, colheita e preparo

que as crianças fariam dos alimentos a serem consumidos por elas, sabendo a

procedência e criando vínculos com os ciclos da natureza, afastando

estranhamento ou nojo dos alimentos, da terra, das minhocas…. Além disso,

fazer uma horta acarretaria em vários processos a serem desenvolvidos com

as crianças. Eis que chego na abordagem transdisciplinar da Pedagogia de

Projetos para dar fundamento aquilo que surgiu de uma observação empírica e

que hoje, após minhas leituras entendo que:

[...] implica considerar que a função da escola não é apenas ensinar
conteúdos, nem vincular a instrução com a aprendizagem. Revisar a
organização do currículo por disciplinas e a maneira de situá-lo no
tempo e no espaço escolar. O que torna necessária a proposta de um
currículo que não seja uma representação do conhecimento
fragmentada, distanciada dos problemas que os alunos vivem e



necessitam responder em suas vidas, mas, sim, solução de
continuidade. Levar em conta o que acontece fora da escola, nas
transformações sociais e nos saberes, a enorme produção de
informação que caracteriza a sociedade atual e aprender a dialogar
de uma maneira critica com todos esses fenômenos
(HERNANDEZ,1998, p.61).

1.7 Mãos à horta, novos espaços em ocupação

Levamos a ideia da horta à coordenação, e para a nossa surpresa, já

era desejo ter uma horta no espaço da creche. Das ideias pioneiras que

surgiram, essa foi a que mais se encaixava nas necessidades a serem

trabalhadas ali, com aquele grupo. Alguns pais que souberam da ideia se

entusiasmaram, o pai do Davi (4 anos) por exemplo, por morar perto, cuidava

do aquário da escola e agora se disponibilizou a ajudar na construção dos

canteiros para a horta. A mãe do Pedro (5 anos), nos mandou uma muda de

manjericão para usarmos no preparo de pizzas artesanais, em uma atividade

de culinária.

Do micro ao macro, as crianças se tornaram agentes multiplicadores em

sua comunidade, levando o que aprendiam para casa. A horta possibilitava a

integração entre as crianças, escola e comunidade. Além de levar aos pais a

ideia de consumo de alimentos orgânicos, de onde se sabe a procedência e o

cultivo de hortaliças, vegetais e legumes livres de agrotóxicos. Foi daí que

surgiu a ideia do projeto: “Mãos à Horta professoras e crianças de mãos

dadas”, que foi concluído a tempo de comemorar os 20 anos da creche até o

final do mesmo ano.

Traçados os objetivos da horta depois de pesquisar, tomei maior

consciência dos inúmeros benefícios que a experiência com a terra traria aos

pequenos, principalmente, tendo experimentado esse contato quando criança,

nas aulas de Meio Ambiente do ensino fundamental. Colecionar essas

memórias vivas, até hoje, em mim, sentir que essas questões são pouco

valorizadas nas escolas atualmente, me mobilizou, ainda mais, para a



realização do projeto. Como educadora em formação, potencializou a minha

curiosidade ingênua de montar uma horta, transformando-a em uma

abordagem epistemológica, mesmo processo que estendi às crianças. Precisei

mergulhar no universo da permacultura, sintropia, agricultura voltada à

subsistência do homem desenvolvida de forma harmônica com o ambiente,

resgatar a experiência do grupo e conduzi-lo a pesquisa da Natureza, fazer

passeios de observação pelo Campus da UFF e trazer para a roda de conversa

temas afins. A proposta foi muito bem recepcionada por eles, inclusive gerou

bastante ânimo para - ver acontecer-!

Procurei saber de projetos parecidos na Educação Infantil, e me deparei

com alguns obstáculos que, sozinha, não conseguiria superar. Projetos

humanos são atos coletivos. Contamos com a ajuda e incentivo dos pais que

foram parceiros da escola no processo de formação humana das crianças.

Outras bolsistas do PIBID fizeram um terrário com as crianças. E o que lemos e

pesquisamos foi transformado em atividade pedagógica compartilhada com os

demais colegas de estágio. Lidar com crianças exige uma linguagem diferente,

compreender isso foi fundamental para aproveitar o que elas traziam de suas

casas para a escola, ou seja, suas experiências visuais com plantas, aquilo que

poderia ser observado no trajeto para casa ou mesmo o que assistiam pela TV,

nos desenhos animados. Foi a partir dessas vivências que demos início ao

projeto.

Aos poucos trabalhamos ideias, fizemos comedouros de passarinhos,

separamos algumas sementes de frutos, lemos histórias sobre diferentes

alimentos e até brincamos de forca para adivinhar o nome das frutas. Foi

mergulhada nessa rotina e nas ideias levantadas por Freire, “a leitura do

mundo precede a leitura da palavra”, que percebi o processo de alfabetização

acontecendo naturalmente. As crianças aos poucos, diante de diferentes

experimentos e vivências, desenvolvem suas leituras de mundo, a partir de

novas lupas, problematizando suas realidades em relação com novas

experiências.



Está para existir recompensa melhor que ver as crianças organizando

pensamentos, expondo criticamente suas ideias, pela atenção e dedicação.

Poder ouvi-las e entendê-las sem pré-julgamentos. Aprender é se surpreender

com os outros. É preciso educar democraticamente, praticando humildade,

afastando falas impositivas. Foi respeitando a realidade do outro que aprendi a

me humanizar mais, processo que também se desenvolveu a partir do contato

com a obra de Freire, e principalmente a partir da relação com as crianças.

Aprendi que elas são as maiores cientistas que temos. A curiosidade no ato de

aprender e saber o “por quê” das coisas faz das crianças seres emancipados

frente a vida, para se articularem em seus modos mais espontâneos.

Quer dizer, mais do que um ser no mundo, o ser humano se tornou
uma presença no mundo, com o mundo e com os outros. Presença
que, reconhecendo a outra presença como um “não eu” se conhece
como “si própria”. Presença que se pensa a si mesma, que se sabe
presença, que intervém, que transforma, que fala do que faz, mas
também do que sonha, que constata, que compara, avalia, valora, que
decide, que rompe. (FREIRE, 2001)

Partindo do contexto aqui traçado, devo fazer uma observação. A ideia

de educação alimentar através do projeto da horta, foi uma proposta e estímulo

a uma alimentação consciente, rica e mais saudável que revela o contato com

a natureza como humanizador.

Acreditando que a escola deva ser a instituição de formação que

entende o ensino como um ato político e humanizador, entendo que temos a

responsabilidade social de conscientizar, não doutrinar, os educandos a

cuidarem melhor da saúde, da família, do espaço que convivem e do meio

ambiente.

Uma vez que a ideia foi aprovada pelas crianças, listamos para direção

que a horta coletiva possibilitaria a integração e construção da identidade do

grupo sem deixar de valorizar as singularidades das crianças, a partir do

trabalho coletivo, solidário e de ajuda mútua. Do contato com a natureza, a

noção da importância de seus elementos e seus respectivos ciclos, a



preservação e responsabilidade ambiental através da educação e consciência

das consequências que os problemas ambientais acarretam.

Além disso, com os estudos e no decorrer da construção da horta, me

veio à percepção de que respeitar a natureza é respeitar a si mesmo e se

reconhecer como elemento da natureza também. O desenvolvimento de

habilidades manuais, dedicação e cuidado, ampliação dos horizontes em

relação a variedade dos alimentos, suas diferentes formas de preparo e

consumo, seus respectivos valores na nossa alimentação e nutrição. O

trabalho de reeducação alimentar com eles foi também, consequência da

efetivação da horta. O que criaria consciência da noção de nutrição que partiria

da pesquisa: de onde vem a nossa energia?! (Curiosidade levantada pela Ana

Vitória, 6 anos).

Foi dessas experiências que desenvolvi minhas primeiras indagações

acerca da relação entre teoria e prática: aprendi a dominar o conteúdo

necessário para aperfeiçoar e fundamentar minha prática e vivi novas

possibilidades de ensinar e saber como esse conhecimento pode ser

recepcionado pelos educandos através das trocas que esse movimento me

proporcionou. O projeto do PIBID contou também com encontros formativos e

rodas de conversa, onde discutimos textos, vários projetos, celebramos a

diversidade e rejeitamos qualquer forma de discriminação, uma vez que

educação é um ato dialógico que exige acolhimento e não repulsa. Aprendi

sobretudo ensinar escutando com afeto, atenção e respeito, despertar

curiosidade através do diálogo e do amor. Entendi o prazer de ser guia ao ser

guiada por descobertas.

1.8 Relato sobre “experienciar” o projeto de monitoria: A formação
docente através da interdisciplinaridade e estudos sobre a subjetividade
humana



No segundo período de 2018, tive a oportunidade de experienciar como

monitora, aulas da disciplina de Psicologia da Educação para as licenciaturas

da UFF. Apesar de ter me candidatado inicialmente para o projeto da monitoria

idealizado pela professora Maria Angélica: “Docência na atualidade:

Psicanálise e sociedade”, acabei sendo classificada para o projeto da

professora Dagmar de Mello e Silva: Educação estética e formação de

professores.

Escolhi aqui registrar, em relato, a experiência da monitoria como

oportunidade de repensar a graduação e as principais aulas teóricas que havia

vivenciado até então. Rever as teorias aprendidas como dispositivos para

pensar a prática em diálogo com os diferentes modos de olhar o mundo.

Exercitar embasamentos teóricos com a prática, pensando e repensando, a fim

de produzir uma Experiência no sentido estético do termo. Pensar o ato

pedagógico como ato político, entendendo que toda atividade pedagógica

atende a uma determinada posição política. Entender que a ciência, seus

interesses, objetos de estudo e objetivos não se encerram em uma verdade em

si, mas que todo estudo, em especial nas Ciências Humanas, toda pesquisa, é

atravessada por aspectos complexos que se inserem no campo da

subjetividade.

As discussões em sala giravam em torno de temas relativos à

subjetividade humana e sua manifestação social, cultural e psicológica.

Mediante a esse cenário eram produzidos muitos intercâmbios entre as

diferentes áreas de conhecimento dos alunos da turma , portanto, alunos5

oriundos de diferentes espaços de formação, com experiências diversas, o que

possibilitava debates polêmicos, mas, por isso mesmo, enriquecedores, acerca

dos desafios do educador e da prática docente.

Os encontros nos possibilitaram entender como a subjetividade acontece

no encontro entre uma interioridade e uma exterioridade, na experiência

humana, nos diferentes modos como nos relacionamos com o mundo. Através

5 A disciplina é realizada com alunos das diversas licenciaturas da Universidade Federal Fluminense.



desses encontros pude entender como os modelos de aprendizagem dos dias

de hoje, baseados na tradição ocidental da racionalidade lógica e da

representação, engessam possibilidades criadoras com o conhecimento e são

incompatíveis com a perspectiva da cognição como invenção.

[...] quando trabalhamos com uma noção de cognição ampliada, que
extrapola o processo de solução de problemas, mas se define como
invenção de si e do mundo (KASTRUP, 1999). Do ponto de vista da
invenção, a cognição não se limita a um funcionamento regido por leis
e princípios invariantes que ocorreriam entre um sujeito e um objeto
pré-existentes, entre o eu e o mundo. Ela é uma prática de invenção
de regimes cognitivos diversos, co-engendrando, ao mesmo tempo, o
si e o mundo, que passam à condição de produtos do processo de
invenção (KASTRUP, 2004, p.08).

Apresentados alguns dos pontos trabalhados ao longo da disciplina, é

preciso evidenciar que, mais importante que os objetivos a serem alcançados

foram as proporções que as discussões em sala nos levaram, o processo foi

muito mais relevante e superou o que se poderia esperar como um resultado

final. É o que notamos já no segundo texto proposto no curso. Texto em que o

autor Silvio Gallo (2008) nos apresenta uma análise sobre o processo de

aprendizagem partindo de um texto de Clarice Lispector, no qual Ulisses, um

professor de filosofia, dialoga com Lori, sua aluna e namorada. Neste diálogo

Lori fala para Ulisses que o que aprendeu com ele não diz respeito às lições de

suas aulas e sim aquilo que ele nem sonhava em lhe ensinar. Essa referência

me levou a pensar que o ensino e a aprendizagem não são consequentes.

Nem sempre se aprende aquilo que nos é ensinado. Dentro dessa perspectiva,

o autor relaciona a aprendizagem com os estudos do filósofo francês Deleuze.

Que em muito contribui nas discussões a respeito do exercício do pensar e na

construção do conhecimento através de relações estéticas e não das

finalidades que se espera alcançar.

Aprender diz respeito essencialmente aos signos. Os signos são
objeto de um aprendizado temporal, não de um saber abstrato.
Aprender é, de início, considerar uma matéria, um objeto, um ser,
como se emitissem signos a serem decifrados, interpretados. Não
existe aprendiz que não seja “egiptólogo” de alguma coisa. Alguém só
se torna marceneiro tornando-se sensível aos signos da madeira, e



médico tornando-se sensível aos signos da doença. A vocação é
sempre uma predestinação com relação a signos. Tudo que nos
ensina alguma coisa emite signos, todo ato de aprender é uma
interpretação de signos ou de hieróglifos. (DELEUZE, 2003, p. 4).

A ideia da disciplina extrapola a preparação dos futuros licenciados para

a sala de aula tradicional. A quebra do modelo tradicional de aula começa com

a arrumação da sala, por exemplo. Desfazer as filas de cadeiras que remetem

a linha de produção, formando uma roda onde circulam debates e trocas de

olhares, nos proporcionaram maior sensibilidade às questões e realidades que

nos circundam. Segundo Silvio Gallo (2008, p. 3), "qualquer relação, com

pessoas ou com coisas, possui o potencial de mobilizar em nós um

aprendizado". De fato, a aula é um acontecimento guiado por aprendizados e

diálogos sobre as experiências humanas e leituras singulares de textos

provocadores, que convidava para os debates, assim como as discussões e

posicionamentos que estimulavam à construção do pensamento.

As diferentes bagagens dos alunos, suas diversas áreas de formações,

possibilitavam múltiplos questionamentos, variados olhares para uma mesma

provocação. A participação intensa dos licenciandos comprovavam a potência

daquele espaço da sala de aula e a pluralidade do pensamento, como acredito

que deve ser a Universidade. Essa abertura é o que diferencia a proposta da

disciplina. O intercâmbio de experiências extraescolares e vivências dos

alunos, nos mostrou diferentes perspectivas e me proporcionou ver as

diferenças e singularidades humanas como potência. Na monitoria pude

constatar o papel fundamental da interdisciplinaridade na formação de

educadores e as articulações de projetos pedagógicos inclusivos, pautados na

concepção de uma educação menor , sensível às questões do outro, às6

diferenças a serem contempladas em sala, a recusa por uma educação

especial que separa uns dos outros. Dessa forma, se articularam experiências

6 Uma educação maior é aquela das políticas, dos ministérios e secretarias, dos gabinetes. Quando nos
referimos a uma educação menor estamos tratando de questões referente a sala de aula, ao cotidiano
de professores e alunos. É essa educação menor que nos permite sermos militantes e revolucionários.



formativas orientadas por uma pedagogia crítica, centrada na demanda

humana, que considera a educação como capaz de combater a segregação e a

violência. Assim, compreendemos que no ato de ensinar, podemos: "aprender

além do que se possa ensinar e ensinar além do que se imagina que o outro

possa aprender" (GALLO, 2008)

A minha reinvenção enquanto estudante, os sentidos da formação e as

aspirações para o futuro, juntamente com as experiências já exercidas na

profissão, me ajudaram nessa construção textual, revisitando histórias para

traçar essas linhas na tela do computador, minha trajetória na graduação,

mapeando as experiências mais prementes para minha formação. Destacando

o que me afetou, nas inúmeras possibilidades e dimensões do aprender

(GALLO, 2008).

O interesse por Psicologia nas eletivas de tópicos especiais e a

participação no Programa de Monitoria de Psicologia que foi oportunizado

através de um edital na Universidade, que mais uma vez cumpre com seus

pilares de ensino, pesquisa e extensão, não foram escolhas do acaso, tem a

ver com o mesmo sentimento que trazia comigo no início do curso, a busca por

respostas às questões relacionadas ao meu autoconhecimento e que penso

ser questões comuns entre os estudantes que tiveram como primeira opção do

vestibular a Psicologia. A monitoria de Psicologia me permitiu essa

compreensão. Agora sei que esse encontro comigo pode se dar na formação

ou em qualquer outra área do conhecimento, desde que possamos exercitar o

“cuidado de si” que pressupõe uma ética de existir:

Talvez, o objetivo hoje em dia não seja descobrir o que somos, mas
recusar o que somos. Temos que imaginar e construir o que
poderíamos ser para nos livrarmos deste “duplo constrangimento”
político, que é a simultânea individualização e totalização própria às
estruturas de poder moderno. A conclusão seria que o problema
político, ético social e filosófico de nossos dias não consiste em tentar
liberar o indivíduo do Estado nem das instituições do Estado, porém
nos liberarmos tanto do Estado quanto do tipo de individualização que
a ele se liga. Temos que promover novas formas de subjetividade
através da recusa deste tipo de individualidade que nos foi imposto há
vários séculos (FOUCAULT, 1995, p.239).



1.9 O projeto de formação docente do Colégio Universitário Geraldo Reis

Outra participação imprescindível para minha formação foi no programa

de licenciaturas, projeto de formação docente do Colégio Universitário Geraldo

Reis que tem por objetivo contribuir para a formação inicial dos licenciandos da

Universidade Federal Fluminense. Projeto este que me orientou enquanto

professora em formação, possibilitando pensar nos conceitos aprendidos ao

longo do curso de Pedagogia em relação ao cotidiano escolar. Além de ter

ampliado consideravelmente minhas leituras, pude encarná-las nas práticas

cotidianas do ambiente da escola, a partir das vivências com uma turma de

alfabetização, do 1° ano do Ensino Fundamental.

Ao longo das atividades pedagógicas promovidas, na colaboração entre

docentes e bolsistas, uma temática que se fez relevante, no espaço escolar, foi

em torno das relações entre currículo, identidade e diversidade. É defendido,

por meio deste projeto de formação, a importância de se abordar a temática da

formação docente orientada para a promoção da inclusão através da

educação, assumindo uma perspectiva de valorização da diversidade.

Considerando que a formação é processual e nunca acabada, os processos de

exclusão e inclusão, precisam estar permanentemente em discussão e se

fazerem presentes (implícita ou explicitamente) nos diversos espaços e

situações do cotidiano institucional e, em especial, nas relações de sala de

aula.

Considerando minha condição de bolsista e pesquisadora, além de

professora em formação, pude observar processos de invenção de si e de

mundos, tal qual refere-se Kastrup (2004) a partir das mudanças de

paradigmas proporcionadas pelas atividades vividas no dia a dia da escola.



Além de reconhecer o corpo docente como a orientação mais preciosa que

puder ter, ressalto aqui que a/os professora/es são pesquisadora/es

concursados e em muito dialogam com a iniciativa de extensão e formação

continuada proposta pela escola e pela parceria estabelecida com a UFF, o que

possibilita diálogos entre as dimensões teórica e prática da formação, através

da observação das relações interpessoais em sala de aula e da

problematização acerca dos diferentes aspectos da profissão docente no

cotidiano da escola. (TARDIF, 2014; NÓVOA, 2018).

O COLUNI tem metodologia alternativa por trabalhar embasado na

Pedagogia de Projetos que propõe uma nova perspectiva sobre a educação

que não visa ao “preparo para o futuro”; mas, volta-se, sobretudo, ao presente

dos educandos, levando em conta “a experiência e as necessidades de cada

período (HERNÁNDEZ, 1998, p. 26). A partir do que as crianças perguntam e

se interessam em conhecer, são feitos os planejamentos e programados os

temas de estudo. Na Pedagogia de Projetos, baseada em Transgressão e

Mudança na Educação (Idem), o educando é o próprio agente de seu

desenvolvimento, o conhecimento é contextualizado e assimilado de maneira

singular, com o auxílio da mediação do educador. Aprender deixa de ser um

simples ato de memorização e ensinar não significa mais repassar conteúdos

prontos. O aluno deixa de ser um sujeito passivo, à mercê dos direcionamentos

do professor, lidando com um conteúdo completamente alienado de sua

realidade e em situações artificiais de ensino-aprendizagem.

Daí o entendimento do aprender passa então a ser um processo global e

complexo, onde conhecer e intervir na realidade não se dissociam. O aluno é

visto como um sujeito ativo que usa sua experiência e conhecimento para criar

soluções para os problemas. Destacando como uma de suas frentes, a quebra

da hierarquização e disciplinarização dos conhecimentos, trabalhando em uma

perspectiva transdisciplinar, onde as áreas de conhecimento dialogam e

interagem entre si. O conteúdo não está separado, não se isola, ele se faz



presente no tema central, no interesse do educando, nas relações que vão

sendo construídas.

Assim, se produzem estímulos à autonomia das crianças. Elas

aprendem a ser autônomas participando e fazendo escolhas, como na hora de

decidir uma atividade, fazemos combinados entre elas, tentando resolver os

conflitos que aparecem em forma de assembleia, nas rodas de conversa

ouvimos todas as partes envolvidas, e principalmente, cultivamos o espaço

para elas se expressarem e dizerem como se sentem em relação ao que está

sendo discutido, promovendo autoconhecimento, educação emocional e

relações sociais éticas.

Da participação nesse projeto levo na memória os afetos da infância, o

sorriso de cada uma das crianças da turma 101 e os aprendizados das

vivências pedagógicas de projetos e práticas que fomentaram em mim,

reflexões sobre as identidades e diferenças em sala de aula a partir da

perspectiva da Inclusão e da Diversidade.

Muitas foram as experiências vividas ao longo de minha formação em

Pedagogia, tantas que foi difícil elencar prioridades. Tentei trazer aquelas que

ainda fervilham em minhas memórias e através de narrativas procurei bordar

alguns pontos teóricos que articulassem o que aprendi por um “logos estético”

que me possibilitasse “perceber e expressar o mundo, de forma direta e

original, sem intervalos e sem abismos”, através de uma “experiência

perceptiva” em que a vida é envolvida por uma racionalidade originária e “o

fazer pedagógico ultrapassa a simples reprodução dos conhecimentos

produzidos. ” (ROSA, 2020)



Capítulo II: A EXPERIÊNCIA ESTÉTICA PARA UMA EDUCAÇÃO ESTÉTICA

Em educação dispomos de inúmeros saberes mais ou menos
experientes, mais ou menos especializados, mais ou menos úteis.
Mas talvez nos falte um saber para a experiência. Um saber que
esteja atravessado também de paixão, de incerteza, de singularidade.
Um saber que dê um lugar à sensibilidade, que esteja de alguma
maneira incorporado a ela, que tenha corpo. Um saber, além do mais,
atravessado de alteridade, alterado e alterável. Um saber que capte a
vida, que estremeça a vida. O que é o saber da experiência? O que é
que se aprende na experiência? O que significa ser uma pessoa
“experiente" no campo educativo? O que significa que uma pessoa
experiente está, ao mesmo tempo, aberta à experiência? Como se
transmite o saber da experiência? (LARROSA BONDÍA, 2011, p.24)

Em Notas sobre a experiência e o saber da experiência, Larrosa Bondía

(2002) nos mostra que o saber da experiência, não se reduz a um empirismo

tal qual conhecemos na história do conhecimento, mas sim de um logos

estético que propõe modos de conhecer que contemplam os sentidos.

A experiência, nessa perspectiva, não é simplesmente experimento, o

que acontece, e sim o que nos acontece. Portanto, na relação experiência e

formação não há uma exigência da adequação entre objeto e conceito como

relação intrínseca e direta, mas diferentes perspectivas que se originam das

diferentes vivências com aquilo que se conhece. Nessa pesquisa o saber da

experiência não está relacionado a uma produção de conhecimento pré-dado,

como aquisição de informação, uma vez que a experiência é sobre atravessar

e ser atravessado pelo conhecimento. O conhecimento só acontece como ato,

se algo nos acontece nessa relação, algo que não se restringe a uma

racionalidade lógica formal, posto que requer uma relação de sentido.

Para Larrosa Bondía a experiência assume uma categoria existencial,

uma vez que pensar não se reduz ao raciocínio, ao cálculo e ao argumento,

“pensar é sobretudo dar sentido ao que somos e ao que nos acontece”

(BONDÍA, 2002).

Quando o autor relaciona o par: experiência/sentido, propõe pensar a

educação para além dos pares teoria e técnica ou teoria e prática, ele nos

alerta para o potencial das experiências na construção do conhecimento.



[...]a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer um
gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos
que correm: requer parar para pensar, parar para olhar, parar para
escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar, e escutar mais
devagar; parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos
detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a
vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a
delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos
acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do
encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço.
(BONDÍA, 2002, p.24)

Como proposto por Larrosa Bondía (2002), pensar o par

experiência/sentido requer a compreensão de que o saber da experiência está

relacionado com o conceito de alteridade. Entendendo que, para que o "eu"

exista é necessário haver o outro em sua diferença.

A experiência supõe, em primeiro lugar, um acontecimento ou, dito de
outro modo, o passar de algo que não sou eu. E “algo que não sou
eu” significa também algo que não depende de mim, que não é uma
projeção de mim mesmo, [...] (LARROSA BONDÍA, 2011, p.5)

Ao fazer referência ao ensaio Experiência e pobreza de Walter

Benjamin, o autor destaca a importância da experiência sob dois

desdobramentos: a experiência individual - caracterizada pelas vivências

pessoais que se dão de modo interiorizado e, portanto, não produzem efeitos

no outro - e a experiência coletiva, na qual saímos de nosso mundinho interior

para compartilhar sentidos que possam nos tirar do anestesiamento a que

temos sido conduzidos em um mundo onde as vivências pessoais não

produzem experiências transformadoras.

A cada dia se passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase
nada nos acontece. Dir-se-ia que tudo o que se passa está
organizado para que nada nos aconteça. Walter Benjamin, em um
texto célebre, já observava a pobreza de experiências que caracteriza
o nosso mundo. Nunca se passaram tantas coisas, mas a experiência
é cada vez mais rara.  (LARROSA BONDÍA, 2002, p.21)

A pobreza de experiências narrada por Benjamin, em muito se

assemelha às configurações de um mundo globalizado, permeado, cada vez



mais, por informações, onde um tempo cronológico corrido e vazio, não nos

oferece oportunidade de vivermos as experiências como acontecimentos que

nos atrevessem por afetações, que produzem deslocamentos no pensamento.

Nessa perspectiva não cabe a oposição entre aprendizagem
individual e aprendizagem social. Não se trata de alternativa, mas de
duas dimensões indissociáveis. Trata-se de uma experiência
individual com dimensão e enraizamento coletivo. (KASTRUP, 2004,
p.14)

É nesse sentido que defendemos uma educação estética como uma

posição política que atue no coletivo. Proposta alternativa ao projeto iluminista

de educação, que visava o progresso e a emancipação humana, através da

razão. Projeto este que nos trouxe a instrumentalização de uma racionalidade

muito mais preocupada com a técnica do que com uma atenção para o mundo

onde prevalecem relações humanas menos assépticas e mais afetivas.

Pensando nessas questões, sou levada aos conceitos de tempo e

espaço, socialmente praticados. No campo da educação, esses conceitos

assumem influências diretas e determinantes, não só nas práticas escolares,

mas também, naquilo que pretendemos construir como projeto de educação,

ou seja; formar ou conformar? Assim, o currículo e o projeto pedagógico

articulado às metodologias de ensino e aprendizagem, se constituem espaços

e tempos que podem direcionar a educação para uma formação emancipadora

ou para um caráter objetivista que conforma os sujeitos para reproduzirem o

que lhes é dado como verdade.

Na perspectiva de uma Educação Estética, o aluno não se limita a uma

condição de assimilador dos conteúdos escolares, ele apreende o mundo com

seu corpo. Através de suas escutas e possibilidades de olhar, ele exercita o ato

de conhecer no encontro com o outro e transforma aquilo que lhe é

apresentado em saber corporificado, ocupando seu espaço imaginário.

Segundo Merleau-Ponty (1994, p. 99),

(...) adentrar em um universo de seres que se revelam é o ato de ver.
Olhar um objeto é se inserir nele e compreender todas as coisas que
para ele se voltam conforme a face que mostram para esse objeto.



No entanto, essas coisas permanecem abertas para meu olhar a
partir do momento em que eu também as vejo, ou seja, entende-se
que todos os objetos são espelhos para outros.

Entendo que é nesse sentido que Deleuze (2003) defende que o

aprender é um encontro (afetivo, diria eu) com os signos do mundo.

2.1 A transdisciplinaridade na Educação: pensando uma educação
estética para além da visão disciplinar

Ao trazer a etimologia das palavras ensinar e aprender em relações

transdisciplinares, Silvio Gallo (2000) coloca em questão a visão racionalista

que rege nossos fazeres pedagógicos até os dias atuais, onde o especialismo

e a disciplinarização sugerem um cenário de limitações, características de

domínio e controle do modelo de ensino que permeia nossas bases e diretrizes

curriculares.

[...] a educação sempre esteve também permeada pelos mecanismos
de controle. E a disciplinarização possibilita esse controle sobre o
aprendizado (o quê, quando, quanto e como o aluno aprende) e
também um controle sobre o próprio aluno. A disciplina também está
relacionada ao comportamento, não-apenas, à aprendizagem.
Disciplinar o aluno é também fazer com que ele perceba seu lugar
social. A disposição cartográfica de uma sala de aula, seja ela qual
for, é sempre uma disposição estratégica para que o professor possa
dominar os alunos, pois nesta concepção de escola o aprendizado só
pode acontecer sob domínio. Para dizer de outra forma, uma sala de
aula nunca é caótica, há sempre uma ordem implícita que visa
possibilitar a ação pedagógica, traz também a marca do exercício do
poder, que deve ser sofrido e introjetado pelo aluno. (GALLO, 2000,
p.23)

Para Mascerenhas (2018) o controle sobre o aprendizado através do

ensino, vem das bases racionalistas que são as raízes da atual

disciplinarização e homogeneização do currículo:

Tal modelo técnico de escola buscou (e busca) docilizar os sujeitos,
prepará-los para a vida, ao invés de ser a vida exercida no presente
(MOSÉ, 2013). Ele performa uma política de educação que rechaça a
reflexão crítica, pois esta, ao ser realizada em massa, poderia abalar
as estruturas que mantém há séculos uma mesma elite no poder. Tal



modelo técnico, inspirado na linha de montagem das fábricas, que
fragmentou o trabalho humano objetivando o aumento da
produtividade, produziu uma educação fragmentada, dividida e sem
contexto (MOSÉ, 2013). A segmentação tornou-se método, modo de
ação. De acordo com a autora, os conteúdos curriculares se tornaram
tão fragmentados que se afastaram da vida que, em si mesma, é
extremamente articulada e complexa. (MASCARENHAS, 2018, p.61)

Pensando no caráter formativo da educação, levando em consideração

sua amplitude e múltiplas possibilidades de atuação em seus diferentes

espaços, entendo que essa formação é processual e contínua. Para tanto, é

preciso nos desprendermos da ideia que limita o ensino aos espaços físicos

das instituições educacionais ou aos conteúdos das grades disciplinares.

Educar e ser educado são práticas cotidianas variáveis, pois, como diz GALLO

(2000) aquilo que a pedagogia tenta controlar é o que o professor pensa que

ensina.

Outro aspecto importante é que, muitas vezes, os conteúdos
curriculares aparecem desconectados da vida cotidiana de discentes
e docentes. Além disso, há poucos momentos de convivência, poucos
espaços de circulação e muito controle dos indivíduos. Não é à toa
que a escola ainda hoje se assemelhe às fábricas ou aos
reformatórios (MOSÉ, 2013, In. MASCARENHAS 2011).

Quando pensamos na etimologia do verbo “ensinar” (do latim popular

insignare) é indicar, fazer sinal (signum facere) ou apontar numa direção, como

mostra o prefixo in , observamos que o que se propõe como ensino, nas7

instituições formais de educação, é uma relação de transmissão direta de

ideias entre quem ensina (aponta uma direção) e quem aprende (segue a

direção indicada), ou seja, o ensino e a aprendizagem se tornam condições

intrínsecas e pré-determinadas. Esta concepção linear, está fundada numa

centralidade da tradição ocidental que se sustenta no modelo representacional

de cognição, proposto desde Platão.

Sob a ótica de uma educação estética, ensinar e aprender são conceitos

e coexistem, mas, necessariamente, não estão atrelados de modo

condicionante, posto que são processos distintos que implicam na coordenação

7 Fonte: http://www.lite.fe.unicamp.br/sapiens/ensinar.htm



de disposições afetivas entre as subjetividades daquele que ensina e daquele

que se dispõe ou não a ser aprendiz. Uma vez que é com o outro e a partir do

outro que estabelecemos as relações de ensino e aprendizado, como

encontrar-se com o outro, com o diferente? Nesse sentido, o aprender é o

avesso da reprodução do mesmo (GALLO, 2012).

Segundo Deleuze isso se dá porque se aprender é relacionar-se com
signos, eles, como problemas, pedem uma resposta e esta é sempre
singular, inovadora. Cada um reage aos signos de uma maneira; cada
um produz algo diferente na sua relação com os signos, o que
equivale a dizer que cada um aprende de uma maneira, a seu modo
singular. Ou seja, numa mesma aula, com um mesmo professor,
múltiplas aprendizagens acontecem, na medida em que são múltiplos
os alunos e que cada um aprende a seu próprio modo. A
heterogeneidade de que fala Deleuze é esta multiplicidade. É por esta
razão, por ser relação, que o signo implica em heterogeneidade, em
diferença, e não em mesmidade, na contramão dos esforços de toda
a pedagogia escolar com sua maquinaria de serialização, de
produção de subjetividades em série. (GALLO, 2012, p.8)

O projeto de homogeneização das bases curriculares é contrário à

heterogeneidade de que fala Deleuze. Nega o reconhecimento da

multiplicidade que nos caracteriza como humanos, a compreensão de que cada

um possui uma singularidade e aprende ao seu modo, de acordo com a

experiência vivida. Este é um processo perpassado por afetos. É fundamental

que se pratique uma pedagogia que reconheça os processos de subjetivação

humana, que valorize a formação integral, que considere as narrativas e as

diferentes construções de sentidos daqueles que estão envolvidos nesse

processo. A vida é diversidade, a educação é permeada por micropolíticas de8

seus praticantes, o sujeito se constitui nas relações e nos modos como são

afetados por estas relações.

Nunca se sabe como uma pessoa aprende; mas, de qualquer forma
que aprenda, é sempre por intermédio de signos, perdendo tempo, e
não pela assimilação de conteúdos objetivos. Quem sabe como um
estudante pode tornar-se repentinamente “bom em latim”, que signos
(amorosos ou até mesmo inconfessáveis) lhe serviriam de

8 Micropolítica é o redescobrimento dos pequenos coletivos, do menor; alternativa para a constituição
de um conjunto de multiplicidades singulares; é o reconhecimento da diferença e a admissão de que o
sujeito da polis é político em essência. É acima de tudo reconhecer que não somos tão governados como
nos querem fazer pensar, é possível viver sem se submeter a opressão de um outro.



aprendizado? Nunca aprendemos alguma coisa nos dicionários que
nossos professores e nossos pais nos emprestam. O signo implica
em si a heterogeneidade como relação. Nunca se aprende fazendo
como alguém, mas fazendo com alguém, que não tem relação de
semelhança com o que se aprende. (DELEUZE, 2003, p. 21).

Através dessas proposições me parece claro o porquê da

transdisciplinaridade ser um dos princípios da educação estética, pois ela

rompe com as fronteiras pré-estabelecidas pelo modelo disciplinar.

A transdisciplinaridade é a ruptura com a fragmentação e com os

binarismos que separam as relações corpo e alma, vida e morte, razão e

sensibilidade... A sensibilidade não é uma qualidade separada da faculdade

racional.

[…] antropologicamente o homem é, primeiro, sensível porque antes
de ter todos os recursos da razão desenvolvidos, vive sob a primazia
das leis dos sentidos. Experimenta, sente, responde fisicamente. A
razão absoluta está nele, carecendo do trabalho constante para o
amadurecimento e nisso a educação, seja pela imitação, seja pela
construção no aprender, atua e desenvolve o papel constituidor do
caráter. Esta é a concepção estética de Schiller, [...] na qual a beleza
não é objeto da experiência sensualizado e agradável aos sentidos
apenas, como também não é construída somente pela razão, porque
o sensível e o racional devem estar postos em relação de equilíbrio
harmônico no sujeito livre e este em relação de homeostase com os
fenômenos.  (SCHILLER, 2003, p.7)

A ação transdisciplinar se insere em interações que compõem uma rede

que não exige a identificação de um começo ou um fim, os pontos se conectam

sem estabelecerem territórios ou lugares definidos para os saberes. Essa

proposta permite o diálogo entre diferentes fontes de conhecimento produzindo

a emergência de aprendizagens que compreendem o mundo, não por lugares

próprios, mas por modulações e transformações, ou seja, em permanente

movimento, na sua diversidade e complexidade.

2.2 O conceito de estética para pensarmos a cognição e a aprendizagem

No “impulso lúdico”, razão e sensibilidade atuam juntas e não se pode
mais falar da tirania de uma sobre a outra. Através do belo, o homem é



como que recriado em todas as suas potencialidades e recupera sua
liberdade. (SCHILLER, 2014, p.14)

Conheci a palavra estética pelo seu uso comum, relacionado à questão

da aparência física, a beleza externa. Estudando filosofia passei a

compreender que ao relacionar a beleza à estética, os filósofos gregos

estavam tratando de valores. Para Platão, por exemplo, a beleza estava na

sabedoria, para o Oráculo de Delfos, na justiça. Os filósofos da antiguidade

entendiam o belo como um exercício estético da existência, como o cuidado de

si. Essa ética do “cuidado de si” seria um conjunto de regras de existência que

o sujeito tomava para si, como um estilo de vida, mais conhecido por “estética

da existência”.

Lendo Foucault, compreendi que o significado de cuidado de si

(epiméleia heautoû) conforme era explicitado no período socrático-platônico,

nos remete à aplicação concreta de regras e valores que possibilitem ao sujeito

o encontro consigo mesmo: “é preciso que te ocupes contigo mesmo, que não

te esqueças de ti mesmo, que tenhas cuidado contigo mesmo” (FOUCAULT,

2010, p. 6). O autor utiliza o texto de Platão, em seu diálogo com Alcíbiades,

para evidenciar que Sócrates é apresentado como alguém que incita os outros

a ocuparem-se consigo mesmos, para que possam despertar nos outros, esse

cuidado consigo mesmo. É por isso que esse cuidado é ético, pois legitima o

valor de uma alteridade diferente da nossa, preocupa-se não só consigo

mesmo, mas também, com um outro que não sou eu. Foucault (2010) destaca

que a relação entre Sócrates e Alcibíades se caracteriza por uma natureza

pedagógica, erótica (estética) e política, concluindo que: “é preciso cuidar-se

para bem cuidar da cidade, governar-se para governar os outros;

desempenhando papel ‘claramente instrumental’, a relação de si para consigo

passa, portanto, pela ‘mediação da cidade’” (p. 74).

Atualmente entende-se Estética como um ramo da filosofia que estuda a

beleza e o sentimento que essa beleza provoca no ser humano. Estudar a

etimologia da palavra estética nos ajuda a compreender como essa beleza é

desperta e como a gente desperta para o belo. Para Schiller, segundo SILVA



(2001), ser estético é “fazer realizar em si e no coletivo a própria natureza do

homem que é o apetite pela liberdade, onde reside a justeza e o divino do

caráter humano, ainda que das escolhas sobrevenham o abandono”: (§ 2).

Entendo que Schiller se aproxima da concepção de Sócrates e Platão, pois ele

está se referindo a uma qualidade do ser humano que lhe permite a

autodeterminação, a liberdade de fazer de si instrumento em constantes

transformações. Ser estético, para esse pensador, é superar as contingências

previamente dadas pela natureza das coisas e criar outras possibilidades de

existir.

Nessa direção, Foucault nos aproxima da arte para pensarmos uma

estética de vida como possibilidade ética. Esse filósofo francês nos instiga a

viver como obra de arte:

O que me surpreende, em nossa sociedade, é que a arte se relacione
apenas com objetos e não com indivíduos ou a vida; e que também
seja um domínio especializado, um domínio de peritos, que são os
artistas. Mas a vida de todo indivíduo não poderia ser uma obra de
arte? Por que uma mesa ou uma casa são objetos de arte, mas
nossas vidas não?  (FOUCAULT, 1995, p 261)

Partindo dessas considerações, sou levada a pensar conceitualmente o

que, de fato, estou propondo como uma educação estética. Uma educação

estética, a meu ver, seria aquela que contempla uma formação humana

preocupada e atenta com uma dimensão ética da existência. Nesse sentido, as

práticas pedagógicas tomariam como princípio de seus processos de ensino, a

vida dos seus alunos como “obras de arte”, para que em seus processos de

aprendizagem eles possam criar saberes que possam lhes proporcionar viver a

vida da forma mais bela e ética possível, e transformar, assim, o mundo.

Uma referência para pensarmos nessa perspectiva educacional, seria

Merleau-Ponty (2020) que, através de seus estudos sobre fenomenologia,



amplia a compreensão da concepção de cognição para além de um

processo meramente racional.

A experiência estética amplia a operação expressiva do corpo e a
percepção, afinando os sentidos, aguçando a sensibilidade,
elaborando a linguagem, a expressão e a comunicação.
Considerando o pensamento de sua época, os primeiros cinquenta
anos do século XX, Merleau-Ponty diz que o mundo sensível e o
mundo da expressão afetam o ser e a subjetividade, mas o ser
humano ainda é definido pelo seu poder de atribuir significados,
apelando-se à consciência. Para o filósofo, o caminho do mundo
sensível ao mundo da expressão caracteriza-se como uma
trajetória perceptiva, na qual a motricidade e as funções simbólicas
não estão separadas pelo entendimento, mas entrelaçadas na
reversibilidade dos sentidos, na dimensão estética. (NOBREGA,
apud MERLEAU-PONTY, 2000, p. 147).

Para compreender o sentido da subjetividade em Merleau Ponty

(2000) precisamos compreender também a noção de liberdade, posto que o

mundo existe independente de nossas formulações individuais sobre os

fatos, os acontecimentos do mundo não estão inteiramente constituídos,

dependem de nossas ações individuais e coletivas. Para Merleau Ponty

(2000) a liberdade é sempre o encontro do nosso ser interior com o exterior e

as escolhas que fazemos têm sempre lugar sobre as situações dadas e

possibilidades abertas. Somos, ao mesmo tempo, uma estrutura psicológica

e histórica, um entrelaçamento do tempo natural, do tempo afetivo e do

tempo histórico.

Como podemos evidenciar, Schiller, Merleau Ponty e Foucault,

apresentam pontos de encontro em seus pensamentos que nos ajudam a

estruturar a concepção de Educação Estética que estou tentando formular

aqui. Ou seja, uma educação que valoriza os sentidos, mas que não está em

oposição à razão lógica, só porque contempla outros modos do pensar.

Trata-se de uma perspectiva emancipatória na medida em que o outro da

aprendizagem é reconhecido em seus processos singulares no que tange ao

aprender. O estudante é livre para fazer as suas escolhas, desde com



responsabilidade e compromisso aos princípios éticos de que para além de

mim existe um outro que eu preciso preservar.

Nesta perspectiva estética da aprendizagem a escola respeitaria

novas partilhas, enunciações e tomadas de posição no mundo. Pois o ensino

não se restringiria ao pensamento lógico formal dos conteúdos

pré-concebidos, mas por aberturas para o campo sensível, para o encontro

afetivo do aprendiz com os signos, conforme apontado por Deleuze (2003).

Nessa perspectiva a cognição deixa de ser concebida como representação

de um mundo prévio para ser entendida como um processo de invenção.

No sentido de tornar mais claro como se realiza o fenômeno de

conhecer. Trago Kastrup (2004). Ao tratar da questão da aprendizagem da

atenção na cognição como invenção, a autora enfatiza que a noção de

atenção não se restringe ao ato de prestar atenção, conforme o que

tradicionalmente é requisitado pela escola ao trabalhar com a concepção de

cognição como representação. Para ela, o problema da atenção exige uma

discussão mais complexa quando tratamos a cognição de modo mais

ampliado, e que extrapola o processo de solução de problemas. Para

Kastrup (2004) o conceito de cognição como invenção se define pela

possibilidade de invenção de si e do mundo. “Do ponto de vista da invenção,

a cognição não se limita a um funcionamento regido por leis e princípios

invariantes que ocorreriam entre um sujeito e um objeto pré-existente, entre

o eu e o mundo. Ela é uma prática de invenção de regimes cognitivos

diversos [...]”. (KASTRUP, 2004, p.8)

Se colocarmos em diálogo essa proposição de Kastrup com o que

Merleau Ponty defende: o conhecimento incorporado, podemos dizer que, na

Educação Estética: “A cognição depende da experiência que acontece na

ação corporal. Essa ação vincula-se às capacidades sensório-motoras,

envolvidas no contexto afetivo, social, histórico, cultural” (NOBREGA, apud

MERLEAU-PONTY, 2000, p.146)



2.3. Retomando a questão das narrativas para contextualizar o movimento
estético que guiou minha escrita

[...] aquele que ao inserir uma utilidade prática naquilo que narra, “não
conta apenas com a experiência própria, mas lhe acrescenta muito da
alheia. [...] assimila ao seu próprio saber, também, aquilo que
aprendeu com o que ouviu de outros [...]” (BENJAMIN, 1994,
p.220-221).

Até aqui vimos a partir da participação nos projetos relatados, que a

narrativa não é apenas um relato de si, mas um relato de si que é

transformador, na medida em que volta o olhar para a experiência e transforma

os acontecimentos do cotidiano em experiência forte (BENJAMIN, 1994).

Ao narrar nossas experiências, nos deslocamos, "desviando o

pensamento" e criamos novos sentidos aos acontecimentos. A narrativa de si,

no exercício de escrita deste trabalho, produziu uma experiência acadêmica.

Assim me reconheço afetada nessa relação, entre aquilo que produzo como

prática e aquilo que contextualizo como teoria.

Vejo então a experiência como espaço/tempo entre o que aprendi

academicamente com aquilo que vivenciei em meu cotidiano, aquilo que me

atravessou subjetivamente e que contribuiu para minha formação, não só na

docência como também em âmbito pessoal, extrapolando o caráter

instrumental da práxis como síntese – teoria/prática, mas como acontecimento

sensível, portanto; estético.

Aprendi com esse exercício narrativo que não basta uma síntese

teoria/prática – práxis. Estamos tratando de algo que extrapola o campo da

racionalidade e que atua numa dimensão dos afetos. Ressalto que essa visão,

não nega a práxis, mas valoriza a potência dos afetos nas relações com a

aprendizagem.



Tomo a experiência dessa escrita como acontecimento, algo que se

encarna, isto é, se efetua nos corpos sem, contudo, se confundir “com o estado

de coisas no qual se efetua” (DELEUZE e GUATTARI, 1992, p. 32), extraindo

dela aquilo que em sua intensidade me sensibiliza e me ajuda a entender que a

escrita acadêmica não é necessariamente escrever para academia, pode ser

também, uma estética de escrita que produza uma experiência:

Para Michel Foucault (2006) o sujeito que fala não é mais o
responsável pelo discurso. Inspirado em Blanchot ele se refere ao ato
da escrita como “o ‘eu’ que fala – se despedaça, dispersa e se
espalha’ (p.220).

Eis que me vejo nessa tensão... A de oferecer ao outro o texto que
segue como explosão da minha experiência para que seus estilhaços
produzam intensidades outras. Que como texto aberto, se interroga
sem buscar respostas, mas coloca em movimento e compartilha
essas experiências do pensar... (SILVA, 2021, p.)

Vejo o compromisso de se formar como docente como ato político que

busca reconhecer a si mesmo, para que, a partir deste reconhecimento, possa

educar o outro no exercício ético de legitimar esse outro em sua diferença.

Portanto, a ética da formação implica em sair da prepotência de ser o detentor

do conhecimento, reconhecendo que: “cada sujeito falante é o poeta de si

próprio e das coisas” (RANCIÈRE, 2002)





Capítulo III: ONDE SE CRUZAM PONTOS, SE ENTRECRUZAM VISTAS

Com paciência desfazem-se os nós de
entendimentos e reatam-se os laços, considerando
outros pontos além dos nossos, bordamos novos
traços, tecendo uma rede de pontos entrecruzados.

(Julia Botelho, 2021)

Ao longo do percurso narrativo apresentado até aqui, no intuito de

conceituar a Educação Estética com as linhas teóricas que dão sustentação a

essa escrita, percebo a articulação da pesquisa em ação; na produção de

memórias e de sentidos. Me vejo imbricada a estabelecer pontes de diálogo

com os/as colegas da Faculdade de Educação, no intuito de colher narrativas

sobre seus conhecimentos acerca da educação estética, tema ao qual propus

me debruçar nesta monografia e agora, neste capítulo final, procuro apurar

através da contribuição de quem, também, está em formação ou mesmo em

fase de conclusão de curso, assim como eu.

Intrigada em saber sobre os entendimentos de meus colegas de curso,

acerca do tema em pesquisa, elaborei algumas perguntas que pudessem

propor, de forma aberta, respostas e comentários livres, a respeito dos seus

conhecimentos em torno da educação estética. Através de um formulário

google docs procurei me orientar pelo conceito de dispositivo formulado pelo9

filósofo francês Deleuze (2003), que contribui nas discussões a respeito do

exercício do pensar e na construção do conhecimento através de relações

estéticas onde os signos do mundo nos atravessam, portanto, essa colheita

não se dá por finalidades que esperamos alcançar. Assim, busquei fugir de

quaisquer condicionamentos metodológicos quantitativos ou analíticos no

tratamento das respostas apresentadas.

9 Deleuze defende que as linhas do conhecimento se constituem por curvas de visibilidade e de
enunciação, portanto, um dispositivo atuaria como uma força de fazer ver e de fazer falar.
DELEUZE, Gilles. O que é um dispositivo. In: DELEUZE, Gilles. O mistério de Ariana. Ed.
Vega – Passagens. Lisboa, 1996.Tradução e prefácio de Edmundo Cordeiro.
https://www.uc.pt/iii/ceis20/conceitos_dispositivos/programa/deleuze_dispositivo



A busca de referências para desenvolver o segundo capítulo desta

escrita, me fez perceber que, para além do entendimento da estética (em sua

etimologia da palavra) na educação, o campo de estudo sobre a educação

estética abrange diferentes perspectivas e visões. Foi com essa percepção,

sem expectativas conceituais pré-concebidas para as respostas, uma vez que

não partiriam do meu ponto de vista e direcionamento de pesquisa - abrindo

espaço para que os/as participantes se manifestassem a partir de suas

relações com os conhecimentos estabelecidos ao longo de suas formações,

que solicitei essa contribuição para meu trabalho.

O interesse de pesquisa na elaboração das questões, extrapola saber o

que os estudantes entendem como educação e/ou identificaram como

experiência estética. Minhas expectativas consistiram em conhecer quais são

as vias pelas quais a educação estética entra em suas formações. Que

aproximações e/ou distanciamentos as perspectivas apresentadas pelos

respondentes, estabelecem ou não com a abordagem teórica que teci ao longo

da escrita deste trabalho? Quais vias a serem consideradas nos pontos de

outras vistas, de outros lugares de partida? A ideia foi relacionar o conjunto de

palavras que coincidem, os olhares que se comunicam, os pontos que se

entrecruzam nos breves relatos dos alunos, onde cada questão aparece como

um grupo de possibilidades de análises que não se pretendem encerrar como

verdades em si, mas sim, como dispositivos de problematizações que

contribuam para mover as concepções arraigadas na educação.

3.1 O encontro parte de que ponto? De onde parte o ponto de encontro?

Inicio a pesquisa perguntando aos estudantes se já ouviram falar sobre a

Educação Estética, interessada em saber em que ponto nasce o encontro com

a perspectiva estética em educação, que abordo neste trabalho. Ao colher as

respostas enviadas alguns pontos comuns à minha experiência formativa,

começam a aparecer. Em seus relatos os/as respondentes se referem a

disciplinas curriculares específicas como: Filosofia, Psicologia e Epistemologia



da educação, Comunicação e Linguagem e, principalmente, nas disciplinas de

Atividades Culturais que, em geral, oferecem, em suas ementas temáticas,

abordagens relacionadas com Literatura, arte e ludicidade na Educação Infantil,

no Teatro crítico e no Cinema.

Nos encontros nas disciplinas citadas, que partem de diferentes lugares,

um ponto em comum entrelaça suas abordagens: o contato com a arte. Esses

espaços ocupados pelos estudantes, revelam memórias que exprimem a

potência das experiências de aprendizagem, formais e extracurriculares, onde

constata-se a presença da arte, em suas diferentes modalidades.

Quando o poeta Ferreira Gullar (1930 – 2016) diz que a arte existe

porque a vida não basta, ele nos apresenta a arte como algo imprescindível à

condição de estar vivo. A arte é manifestação humana e comove porque nos

desvia do óbvio frente ao que é visto pelos limites de nossos olhos. Onde há

arte, há convite ao sensível, à experimentação dos sentidos, envolvimento em

movimentos de expressão que atualizam a vida, sugerem outras perspectivas,

transforma pontos de vista, afeta quem experiencia.

O retorno das experiências formativas dos colegas esboça o caráter

estético das questões, assim como, também, a multiplicidade de contornos que

se desenham na arte. Nos relatos a arte aparece como modo de estar no

mundo, como uma condição humana que dá sentido à existência, nos

incentivando a escrever trajetórias de si mais criativas, ricas em experiências

estéticas. Isso porque a arte reinventa, através da sensação, da percepção e

do afeto, nos convocando que vejamos de novo, sintamos novamente, sejamos

tocados de forma diferente. Ela provoca catarse e deixa sintomas que nos

contagiam.

No contato com o cinema, na leitura de um poema, na prática das artes

cênicas, no contato com uma pintura em uma tela, a subjetividade se produz,

materializamos sensações e estabelecemos novas relações de aprendizagem

e construção de conhecimentos, a partir do encontro com um outro que nos

interpela. Pela arte, podemos nos experimentar e criar outras formas, uma vez

que suscita exteriorização, promove pertencimentos ao acessarmos espaços

antes não ocupados, a se reinaugurar. A arte nos invade sem pedir passagem.



É o tempero do banquete que nos instiga a servir-se à vontade, com a

liberdade de apreensão dos efeitos externos entre a impressão dos sentidos

internos, degustar ou digerir de diferentes formas as possibilidades de

realidades, inéditas e viáveis.

Ao propor ouvir as vozes dos colegas meu objetivo consistiu em criar

uma atenção, uma escuta sensível que expusesse as visões, os pontos de

partidas e as relações estabelecidas entre educação e arte dessas pessoas. Ao

longo de minha formação percebi que a arte nos ensina a resistir, existir além

de si, existir a partir da expressão artística de si. Uma vez que educar convoca

a pensar e produzir novas maneiras de existir, a partir de uma educação em

que a dimensão sensível seja contemplada nas práticas cotidianas dos

educadores dispostos a ensinar e provocar afetos que construam novos

sentidos para a existência humana.

Espero que com esse trabalho eu possa expressar o quanto aprendo

com a arte, ou seja, o quanto ela é indispensável para a formação humana.

Somos atravessados por existências, que nos convocam às múltiplas visões de

mundo, ao experienciar a vida pelos sentidos, experimentamos efeitos ainda

não denominados pela linguagem formal, intraduzíveis em palavras,

inaugurando novas linguagens e formas de expressão.

Em minhas leituras das obras de Paulo Freire, compreendi que o

professor é como um artista e a ação docente como uma obra de arte.

Entendendo o artista como aquele que vê beleza onde nem todo mundo

consegue enxergar e que através de sua ação, consegue fazer com que outras

pessoas vejam essa beleza, transformando o que antes seria comum ou

meramente instrumental em experiência artística, posto que esse professor

tornaria sua ação educativa passível de ser afetável. Como artista, o professor

deve transcender ao olhar solitário sobre o conhecimento para uma visão

coletiva no ato de conhecer. Transformar o conhecimento em algo belo,

construindo novas formas de ver a beleza. Destaco aqui a, nesse trabalho,

defendo a beleza como tudo aquilo que potencializa e, no que se refere a

educação, assumo para mim as palavras de Paulo Freire (2011)



Sou professor contra o desengano que me consome e imobiliza. Sou
professor a favor da boniteza de minha própria prática, boniteza que
dela some se não cuido do saber que devo ensinar, se não brigo por
este saber, se não luto pelas condições materiais necessárias sem as
quais meu corpo, descuidado, corre o risco de se amofinar e de já
não ser o testemunho que deve ser de lutador pertinaz, que cansa,
mas não desiste. Boniteza que se esvai de minha prática se, cheio
de mim mesmo, arrogante e desdenhoso dos alunos, não canso de
me admirar” (p. 145; grifos meus)

Pensando que o artista é um transformador de realidades, constrói

novas linguagens para se comunicar e colocar outras histórias em movimento,

o professor também é um artista. O artista não se limita a uma forma acabada

de ser, estar e ver o mundo. Esses são os princípios para se “viver como obra

de arte” (FOUCAULT, 2010) e, viver como obra de arte é considerar novas

estéticas existenciais, é estar aberto à construção de novos sentidos, inaugurar

perspectivas, é caminho para a emancipação humana.

Ao exercitar minha atenção para as devoluções de meus/minhas

colegas ao google docs, percebo o quão fundamental foi desfocar a atenção de

um olhar próprio e me abrir para a curiosidade e o despertar para o que é

alheio a mim mesma, para saber o que o outro comunica. Esse exercício de

alteridade me permitiu o excedente de visão necessário, para acessar

impressões diferentes de meus pontos de vista.

Ao formular a questão que os interrogava se teriam ouvido falar sobre

Educação Estética, minha intenção foi convidá-los a relatarem, mesmo que

brevemente, suas aproximações com o tema. Dos 13 participantes, três

disseram nunca terem ouvido falar, destaque para o fato de que um desses

estudantes, é concluinte: “- Eu nunca ouvi falar em Educação estética. Nem

durante a graduação em pedagogia, nem em mecanismos de ensino e

aprendizagens fora da faculdade.”

Nas falas dos demais, chama a atenção o fato de terem “ouvido falar” ou

mesmo entrado em contato com esta abordagem, porém, fora do curso de

Pedagogia:



"- Ouvi falar fora da faculdade de educação, nunca dentro
dela."

“ - Poucas vezes, só em uma palestra sobre a escola
Régio Emílio que falava de estética escolar e educação. ”

“ - Sim. Ouvi falar fora da faculdade de educação, nunca
dentro dela. É uma educação focada no não-verbal.
Focada naquilo que é possível de ser contemplado e
apreciado, como a arte por exemplo. ”

Se atentarmos para os períodos em que se encontram os que disseram

não terem ouvido falar, percebo que varia desde alunos do início da graduação

a estudantes com mais tempo de curso, portanto, a falta de conhecimento

sobre o tema não pode ser atribuída ao fato de se tratar de discentes que estão

no início de suas formações. Fato este que se justificaria pela proposição de

que a escola básica se alicerça por princípios racionalistas, mas, e a

Universidade? Não seria este, um espaço para questionamentos plurais sobre

os modos como se produz o conhecimento?

Como venho destacando, não foi meu objetivo oferecer respostas para

as questões que levanto com este trabalho, mas não posso me eximir de

compartilhar inquietações que me constituíram e ainda me convocam a

problematizar a formação de professores, quando constato relatos como esses

acima. A questão que coloco é: sob qual pedagogia queremos atuar? O nosso

currículo tem criado brechas para nos questionarmos a respeito de “questões

educativas formais que pudessem servir de pista à transformação das práticas

escolares [...] que constituem a escolarização dos sujeitos [...], representativas

da realidade mais ampla que afeta grande parte dos jovens brasileiros que

demonstram desilusão com a escola? (SILVA, 2009, p. 178). Ainda em diálogo

com minha orientadora compreendi que:

A educação é uma atividade humana, e como tal não pode ter um
caráter controlável, pois o humano envolve uma complexidade de
aspectos que escapam ao controle. Daí a pertinência de rachar o
termo, explodindo-o em uma infinitude de léxicos para que ele perca
um sentido único. Fazer como a criança de Benjamin (1985) e, por



que não dizer, mesmo que de um modo diferente, também os jovens
para quem as palavras não seriam signos fixados pelas convenções,
mas sons que, ao serem explorados, a levaria a entrar na palavra
como se entra em labirintos pelos quais podemos penetrar por
caminhos que conduzem a uma experiência surpreendente com a
linguagem. Caminhos que, quanto mais vamos penetrando, nos
perdermos dos aspectos meramente conceituais, rompendo com o
arbitrário do signo e que podem nos dar pistas para provocarmos
mudanças de sentido para educação. Seja para a palavra, seja para
as práticas que dela se desdobram. (SILVA, 2009, p. 181).

Deixo em aberto essa provocação e dou continuidade as vozes de meus

colegas. Entre os que afirmam terem ouvido ou conheceram a proposta de uma

educação estética, alguns contam onde e como tiveram contato com o conceito

e a forma que o mesmo foi abordado. A variedade de pontos de vista nos

relatos de suas experiências, nos leva a pensar que, ainda que sejam

estudantes de uma mesma graduação, pautada em um currículo básico a ser

integralizado, são as disciplinas eletivas, optativas e atividades culturais que

desenham formas diferentes de conceber a educação para além de uma

epistemologia que instituiu modos universais e colonizadores de aquisição dos

conhecimentos. Percebo nesses depoimentos que sim, há brechas para

trajetórias plurais na formação de professores de nossa faculdade de

Educação, porém essas brechas não se encontram no currículo de disciplinas

obrigatórias, mas nas disciplinas que escapam desse currículo comum.

“- Já ouvi falar sim. A primeira vez que ouvi falar sobre foi
na disciplina de teatro da professora Kênia, depois, na
construção do meu projeto de educação popular
começamos a fazer discussões a respeito, pois
trabalhamos com direito à literatura. Na aula da
professora Márcia Maria, fiz uma pesquisa sobre o tema.
Tenho estudado Cinema e Educação em diferentes meios,
trabalho atualmente em uma produtora audiovisual de
impacto social e a educação estética é um assunto
presente. Tenho a educação estética como princípio
educativo do meu trabalho nas salas de leitura e quero
continuar estudando esse vasto campo.”

Há quem diga ter ouvido falar em seminários, mas não de forma

aprofundada, em palestras e em debates sobre as diretrizes curriculares a



partir dos princípios éticos, políticos e estéticos na Educação Infantil. Outra

aluna conta ter identificado a estética “ - como uma companheira prática da

educação artística” (formação anterior da estudante), voltada para formação e

percepção das artes.

Vista por esse(s) ângulo(s), ou melhor, por esses depoimentos, podemos

dizer que a educação estética não é um tema desconhecido por boa parte

dos/as estudantes que responderam às questões de minha pesquisa, algumas

como a aluna B. do 8º período chega a expor que: “ - Tenho a educação

estética como princípio educativo do meu trabalho nas salas de leitura e quero

continuar estudando esse vasto campo - e complementa dizendo ter ouvido

falar sobre, em projetos extracurriculares de educação popular em que se

trabalha o direito à literatura e a garantia de experiências estéticas para

formação, porém, mesmo em depoimentos como este, percebe-se que o

conhecimento adquirido ao longo do curso não permite ao discente aprofundar

questões que poderiam ser imprescindíveis para as transformações, que tanto

ansiamos ver acontecer, nos contextos escolares.

3.2. De uma mesma partida, objetivos distintos, caminhos e trilhas

Essas análises se sustentam nas respostas que descrevem a educação

estética não só como teoria, mas como prática, espaço/tempo que abarca uma

educação que valoriza os sentidos, a percepção sensorial e as diferentes

manifestações culturais, uma educação através da arte, do contato com

experiências e intervenções artísticas, assim como L, estudante concluinte, que

a descreve como “ - uma educação dos sentidos, dos afetos, trata-se não

apenas do conteúdo mas da forma, sem hierarquização dessas duas

categorias, de como o que nos afeta como seres humanos produz sentido e

diálogo com tudo que nos relacionamos”. Resposta que dialoga com os

destaques feitos por de experiências estéticas na formação humana desde a

infância, supondo, deve ter como objeto de estudo as relações humanas, a

arte, os afetos e por aí vai. ”



Nas respostas observamos caracterizações da educação estética como

produção subjetiva do ser, da provocação dos sentidos, da experiência

sinestésica, pessoal e intransferível, daquilo que “foge” da racionalização.

O estudante M. do 2° período reconhece a necessidade das: “ -

experiências estéticas na nossa vida” e compartilha que “- do ponto de vista

psicanalítico, essas experiências são responsáveis pela importante função de

sublimar nosso psiquismo por meio da arte. Desta forma, transformam

comportamentos socialmente inaceitáveis em ações aceitáveis”. Esse

estudante, assim como B., também lembra, de ter ouvido falar sobre

perspectivas de educação estética na disciplina de Comunicação e linguagem,

que aborda a educação estética segundo Vigotski.

Buscando estimular uma reflexão sobre as perspectivas estéticas

expostas e a partir do currículo que os estudantes experimentam, propus a

questão: De que maneira acreditam que o currículo da faculdade de educação

contempla uma dimensão estética de ensino? (Seja em atividades, eventos,

disciplinas). Dentre as respostas, percebo inúmeros destaques e possíveis

dicas para repensarmos os debates curriculares na pedagogia.

H, do 7º período responde que: “ - há professores preocupados com

isso, embora os esforços em prol de uma formação estética se resumem à

intencionalidade empregada em poucas disciplinas (como atividades culturais,

onde se encontram alguns professores com formações sensíveis a tais

questões) ”.

Expondo uma visão crítica, a estudante D. do 9º período quando este faz

uma análise mais elaborada da oferta de experiências estéticas e as realidades

que permeiam a universidade:

“- O processo de graduação tem em si uma estética muito
tradicionalista, acho que por conta de como o próprio
ensino superior se organiza. No entanto, mesmo em
algumas disciplinas obrigatórias tivemos experiências
muito interessantes com espaços para além da sala de
aula, como no caso da disciplina de Antropologia e
Educação. A vida no campus, a relação próxima com a
natureza e os encontros com estudantes de outros
cursos, os movimentos estudantis também trazem um



caráter estético na formação, porém não são todos os
estudantes que podem usufruir desses encontros por
conta de suas duplas jornadas de trabalho e estudo,
limitando-se muitas vezes ao espaço único do prédio da
Faculdade de Educação.”

Os entrevistados identificam, no currículo, propostas estéticas a partir

das atividades que se relacionam mais com as práticas artísticas, como dança

circulares, pintura e artesanias ou mesmo eventos artísticos como o festival

das emoções. No geral, com professores que, pessoalmente, se sentem

mobilizados pelo tema. Mais da metade das respostas se aproximam,

enfatizando que as disciplinas obrigatórias não têm tanto esse caráter, que a

formação em pedagogia não se organiza formalmente para que este seja um

assunto norteador do currículo e das práticas e que é mais comum que os

professores coloquem foco maior nos conteúdos, embora se evidencie uma

certa disposição para o debate. Quanto a isso o estudante J. do 6º período

responde que:

“ - acho que o currículo propõe uma certa diversidade.
Entendo que ele seja diverso e sempre deva permanecer
em constantes mudanças e transformações. Quanto a
diversidade dessas possibilidades em eventos e
atividades em geral, acho que o mais importante que
noto, é a abertura e a disponibilidade para que os alunos
também componham essa construção coletiva e acho que
nisso a faculdade de educação me mostra acertar
bastante.”

Aprofundando a discussão em torno da questão estética a ser

contemplada no currículo da FEUFF, a estudante L (concluinte) propôs uma

reflexão a partir de uma situação que ela experienciou em uma atividade

corriqueira entre estudantes de graduação, mas que pode nos ajudar a

compreender a importância que uma educação estética pode assumir em

nossas vidas

“- A partir de movimentos que impulsionam a experiência.
Isso pode se dar de diversas maneiras, até mesmo uma



aula expositiva pode provocar a dimensão estética, a
depender da intenção de quem ensina e da receptividade
dos sujeitos envolvidos. No entanto, acredito que
iniciativas que fujam do formato usual fechado da sala de
aula sejam mais atraentes ao despertar da dimensão
estética do ser: caminhadas pela natureza do campus,
visitas a museus e centros de arte, atividades culturais em
espaços pouco explorados da universidade. Lembro de
quando entrei na Biblioteca Central do Gragoatá e, na
subida acelerada para procurar o livro, ouvi o som do
piano. Alguém praticava naquele momento e a canção
simplesmente tomava todo o espaço. Ao escutar a
música, parei e ouvi. Fiquei até um pouco desconcertada,
tão bela era a música. Tinha até esquecido o que ia fazer.
Na volta, fiquei pensando em como nunca havia reparado
naquele piano, na correria cotidiana. E que aquele espaço
ali também é meu! Por que nunca tivemos uma aula perto
do piano? Quantos espaços estonteantes e potentes
andam escondidos por aí, debaixo de nossos narizes
ocupados e acelerados? Talvez a formação estética tenha
a ver com isso, com descoberta e encantamento.”

Quando questionados se acreditavam que o currículo de pedagogia

proporciona uma formação de professores na perspectiva de uma educação

com valores estéticos, obtivemos 3 respostas positivas, 8 optaram em

responder talvez, um estudante respondeu não e outro não respondeu. Mais

uma vez deixo essa constatação em aberto para que o/a leitor/a deste trabalho

possa chegar às suas próprias conclusões.

A penúltima pergunta, promoveu maior abertura para a livre expressão.

A proposta consistiu em saber se, caso os respondentes haviam percebido que

tiveram abertura para uma formação estética no currículo de pedagogia, onde

identificavam essa formação? Curiosamente, somente cinco dos 13 estudantes

entrevistados se dispuseram a responder. Porém, pude observar que

aqueles/as que responderam, apresentaram em suas respostas, os lugares de

onde partem, ou melhor, as marcas que trazem de suas trajetórias anteriores a

formação em Pedagogia.

Em resposta, a aluna L. contextualiza que antes de entrar para a

Pedagogia, já era artista de teatro, portanto, já estava ligada às artes de forma

profunda. Que seu interesse sempre foi pesquisar teatro e por isso procurou as



disciplinas na faculdade, afinadas com essa proposta. Portanto, ela acredita

que sua formação estética seja anterior à graduação, ela nasce de sua prática

teatral.

O aluno E. também concluinte, é mais incisivo quando relata que:

“ - dentro da faculdade de educação, o único lugar em que
há (mesmo que de forma incipiente) uma abertura para a
formação estética é nas atividades culturais, mas de fato
outros cursos como educação física, e os voltados para
arte dentro da UFF se observa uma maior busca nesse
encontro com a educação estética. “

D, do 9º período, expõe que identifica esse movimento nas relações, nas

trocas entre os sujeitos. “ - A multiplicidade cultural presente na universidade

pública, graças às políticas de acesso, tem promovido uma variação identitária

muito potente, que pode ser vivenciada, experienciada mesmo na sala de aula

”

Novamente aparecem as atividades culturais da Pedagogia como

resposta à questão curricular. Mas, também, foram mencionados os cursos de

extensão, experiências de estágio na Educação Infantil, e em espaços não

formais de educação como museus de arte, coletivos e movimentos sociais, o

envolvimento com atividades de extensão que possibilitaram maior inserção no

Centro de Artes da UFF. H. diz identificar sobretudo, nas escolhas que fazem

os docentes em determinadas ferramentas avaliativas e de estudo ao longo de

algumas disciplinas (como seminários, saraus, mediações culturais, etc). Em

contrapartida B. diz não ver de forma curricular esta abordagem: “ - vejo

sempre em palestras extracurriculares.

Chegando ao final da pesquisa, a última questão suscita que os colegas

compartilhem outros lugares do curso, nos quais reconhecem possibilidades de

experiências estéticas, já que não foi a partir do currículo.

Os lugares que se repetem nas respostas são Museus, sala de aula, arte

de rua, saraus, bibliotecas, Literatura, cinema e música.

F. me surpreende quando responde: “ - Centros culturais, teatros, mas o

lugar principal foi a escola.” A. do 7º período também dá destaque ao chão da



escola, quando rememora suas experiências vividas: “ - na escola, visitei

algumas que tinham cachoeiras e um ambiente educador e acolhedor. Isso se,

a estética aqui, estiver relacionado a ideia de belo, de pedagógico. ”

L, já menciona o espaço escolar sob outra forma de ocupação: “- No

teatro, em museus, na prática de ler livros literários, acho que um pouco na

própria escola, no ensino médio, que tive algumas experiências de fazer peças

de teatro. ”

B. traz a ideia do estético a partir da relação com o coletivo, se

aproximando do princípio ético anteriormente debatido: “ - em contato com a

arte, com filmes, teatro, museus, grupos de estudo, coletivos, movimentos

sociais. Entre meus amigos, temos o costume de nos reunir para produzir arte

como compromisso político e pedagógico. ”

Outras respostas que dialogam entre si, dizem respeito à Universidade,

aos espaços que estão além do bloco D da Faculdade de Educação. N.

responde que reconhece lugares como: “ - No pilotis da Faculdade de

Educação; na Ocupação; nos centros de arte e galerias ao redor da UFF; na

orla do Gragoatá.”

D. menciona o Coluni que também esteve presente em minhas

narrativas no capítulo que inicia essa escrita:

“ - No Colégio Universitário, espaço de estágio e
formação; No centro de artes da UFF com a promoção de
exposições, filmes, concertos e peças de teatro; Nos
eventos acadêmicos e festividades no Campus, a
ocupação do campus com eventos e na promoção de
encontros foi muito positiva, ter um espaço que te acolhe
e que seja te proporcione a contemplação da vida social e
da natureza é muito importante para o bem estar e para
as experiências afetivas.”

Esses fragmentos de narrativas me dão ânimo para esperanças de uma

Educação Libertadora como aprendi em Paulo Freire. A liberdade é uma

condição indispensável para a educação e é por isso que o ensino dos

conteúdos não pode estar dissociado da formação humana integral, que para

Freire (1996) inclui a formação moral e ética. Somos sujeitos sem contornos



definidos, nos (trans)formando a partir do e pelo convívio com aquilo que nos

afeta no acontecido do que é vivido: “[…] transformar a experiência educativa

em puro treinamento técnico é amesquinhar o que há de fundamentalmente

humano no exercício educativo: o seu caráter formador” (FREIRE, 1996, p.91).

Neste percurso tentei mostrar que para resistir ao tecnicismo, a

alienação e ao materialismo imposto pelo modelo econômico a que estamos

submetidos, a Educação precisa se implicar com a reconexão dos sentidos,

com o imaterial, com o subjetivo, com a condição de estar vivo e a partir do

reconhecimento de que pensar sob uma perspectiva da subjetividade é algo

muito maior do que qualquer cárcere identitário.

A escola não deve ser aparelho ideológico, lugar de conformação e

estigmatização social, linha de produção de corpos disciplinados, tampouco

deve ver o aluno como depósito de conteúdo e sim, espaço onde os saberes e

a autonomia sejam condições para tornarem os sujeitos emancipados, livres e

críticos em suas formações e leituras de mundos.

Como sujeitos inconclusos, inacabados, percebemos que não nascemos

prontos, a condição humana é um processo, estamos em permanente busca de

nós mesmos, os conhecimentos estão em constante construção e a

humanidade é justamente, essa condição de estar, cada vez, mais aprendendo

sobre si, compreendendo que o mundo não está posto.

Nesse sentido a arte pode nos ajudar dando novos sentidos à educação

quando estabelece relação entre o material e imaterial, nos desviando do

óbvio, propondo vermos além do que enxergamos, sair do imediatismo, do

automatismo, da visão condicionada e individualista, pois a arte não se faz sem

alteridade. O que seria da humanidade sem a arte? A partir dessa questão

pensamos que se a realidade é de desilusão, que a arte em sua salvação,

traga novas visualidades a partir de diálogos formativos e uma formação

inventiva, sensível e com desejos de mudança, de transgressão ao que está

posto como opressão.





Considerações finais: TESSITURAS DE UMA PRODUÇÃO INACABADA

A partir das questões solicitadas por meu estudo, parti ao encontro das

narrativas de alguns colegas do curso, para colher as relações estéticas que

eles identificavam em seus processos formativos, assim, procurei entrar em

contato com alunos do 2º ao 9° período, concluintes e recém-formados, do

curso de Pedagogia da FEUFF. Essa abordagem me permitiu ver como as

perspectivas e relações com a educação estética se originam em espaços e

momentos diferentes, nas vivências de pessoas de uma mesma graduação.

Buscando costurar essas narrativas de trajetórias formativas, identifiquei

marcas e pontos que confluem e nos ajudam a refletir sobre a dimensão

estética nas suas formações. O exercício ético que assumi frente a essas

respostas consistiu em não realizar análises interpretativas tomando como

base minhas próprias referências sobre o tema. Portanto, restringi meus

comentários às explanações daquilo que já estava exposto em suas respostas

relacionando-as com as minhas questões.

Se no primeiro capítulo deste trabalho pude experimentar a escrita a

partir do exercício de rememoração de experiências, transformando-as em

narrativas, no decorrer do segundo capítulo, procurei demonstrar a potência de

um fazer pedagógico que, articulado à teoria, nos oferece uma dimensão viva

do conhecimento. Através da Pedagogia de Projetos, pude dar consistência à

questão central que me levou a escrever essa monografia; estaríamos

recebendo uma formação que contemple uma Educação Estética? Nesse

processo pude compreender o que a fenomenologia de Hussel nos aponta, ou

seja, o quanto precisamos nos “voltar às coisas mesmas”, pois, o

conhecimento deveria se pautar nas percepções primeiras, no sentido original,

nascido da experiência vivida. E foi esse o exercício que procurei fazer ao

longo da construção desse trabalho. Portanto, busquei sentidos nas minhas

experiências vividas durante o curso de Pedagogia, unindo o fazer pedagógico



às teorias aprendidas, muitas vezes, de forma abstrata, em sala de aula. Unir

esses pontos da minha formação me fez compreender a complexidade de um

processo que não se reduz a um binarismo teoria/prática, posto que este

processo envolve os modos como cada um age e sente a partir de sua própria

experiência. Motivo pelo qual, no 3º capítulo, procurei colocar em diálogo as

diferentes visões de discentes do curso de Pedagogia para que a partir de suas

próprias experiências vividas ao longo do curso, pudesse encontrar algumas

respostas que ajudasse a pensar a relação entre o currículo do curso e minha

pergunta provocadora.

O levantamento das falas dos colegas de graduação foi um exercício de

escuta, interação e aproximação de subjetividades que tem me feito falta em

tempos pandêmicos em que o ensino está remoto. Enxergo o processo de

escrita como parte importante de um todo que diz respeito à organização do

pensamento para a construção do conhecimento. Processo que deveria ser dar

em grupo, em relação, de forma coletiva. Portanto, a escrita, muitas vezes,

pode ser solitária, contudo, a pesquisa passa a ser solidária na medida em que

buscamos no outro os suportes de nossas questões.

Em pesquisa e principalmente em sala, sigo configurando e atualizando

minha postura de professora pesquisadora, propondo intervenções estéticas, a

partir da postura política e ética com a qual me identifico, trabalhando por uma

educação e almejando uma escola que se desprenda da universalidade de

uma racionalização lógica para contemplar um campo sensível. A educação

que entende que não se aprende só com a mente, mas, também, com o corpo

propondo:

...suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a
delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos
acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do
encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço.
(BONDÍA, 2002, p.24)

Observando atentamente o retorno dos estudantes às questões

propostas, cruzo suas histórias e memórias de afetos com os processos que

personalizam a formação desses futuros professores em formação. Observo



movimentos parecidos com os meus. Ao recontar minha história e trajetória na

Pedagogia, essas narrativas me incentivam a rever e transformar meu olhar

sobre antigas perspectivas, me provocando a olhar de novo, até que veja o

novo acontecer. E assim fui me refazendo ao longo desta escrita, em um

exercício estético de transformar experiências em narrativas, produzindo novos

saberes, sentindo novos sabores, inaugurando novos prazeres, ensinando e

aprendendo a partir disso.

Por fim, essa escrita surge a vontade de mais pesquisas, ir além desta

monografia, procurando levantar reflexões que promovam uma educação que

se dê por experiências estéticas que possam dar às pessoas, modos de se

conhecerem como existências dotadas de espíritos livres e inventivos, além de

cadastros físicos nas pautas de presença dos diários escolares. Pessoas

conscientes de suas participações sociais enquanto agentes políticos.

A velocidade da sociedade capitalista, ritmada pelo modelo de produção

econômico, implicado no materialismo, nos condiciona pelo consumo e

aquisição de bens, muitas vezes nos colocando como personagens de um

sistema sob controle que nos confunde com imagens, representadas por

objetificações que ditam as formas para viver as cenas da vida. Com a

avalanche de informações, estímulos, conteúdos, e imagens, nossos olhares

parecem desgastados, tão cansados que não se demoram mais nas coisas em

si, não se aprofundam, passam uma vista rápida, deslizam instantaneamente

para baixo ou arrastam espontaneamente para cima, como nas telas dos

celulares, tudo isso nos destitui de uma relação mais sensível aos signos da

vida.

Parece que perdemos ou nos afastamos da sensibilidade, a sociedade

organizada em linha de produção e aquisição de bens, nos anestesia os

sentidos, onde se é o que se tem, ou se é representado pelo que parecemos

ser. Automatismos que nos individualizam para nos reduzir a números, índices,

indicadores, registros civis, rótulos, estigmas. A alienação do sujeito é

condicionada pela dinâmica capitalista, por uma lógica segregadora que cria

padrões para que nos identifiquemos com eles e acreditemos que estamos

reduzidos a estas categorias.



Neste trabalho procurei mostrar o que entendo por educação: processo

ético/estético, dialógico que nos conecta, em rede, para resistir a segregação e

as desigualdades. Nessa perspectiva, permaneço na busca por uma educação

que valorize as diferentes formas de expressão humana, que tenha a

sensibilidade de reconhecer o outro na sua diferença e que compreenda que,

anterior a qualquer racionalização lógica, o seu papel político se encontra

justamente naquilo que as chamadas ciências puras são incapazes de

responder. Refiro-me a questões fundamentais, que dizem respeito à vida

humana naquilo que lhe é imprevisível e, portanto, pode escapar de

determinismos que tentam nos imprimir amalgamas a despeito de intensidades

que nos ensinam a viver..

Saber Viver
Cora Coralina

Não sei...
se a vida é curta

ou longa demais para nós.
Mas sei que nada do que vivemos

tem sentido,
se não tocarmos o coração das pessoas.

Muitas vezes basta ser:
colo que acolhe,

braço que envolve,
palavra que conforta,
silêncio que respeita,
alegria que contagia,

lágrima que corre,
olhar que sacia,

amor que promove.

E isso não é coisa de outro mundo:
é o que dá sentido à vida.

É o que faz com que ela
não seja nem curta,
nem longa demais,

mas que seja intensa,
verdadeira e pura...

enquanto durar.
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