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RESUMO

GORDIANO, Eliane Morais. As artes de fazer no cotidiano escolar. 2011 93f.
Dissertação (Mestrado em Políticas Públicas e Formação Humana) – Faculdade de
Educação, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2011.

Este trabalho tem como objetivo analisar as artes de fazer no cotidiano da
Escola Municipal Levi Carneiro, ou seja, as diferentes maneiras de fazer de alunos,
professores e demais profissionais da escola que possibilitaram novas formas de
relação com o outro, novos modos de criatividade, favorecendo a produção de
subjetividades singulares, através da dança, da música e das artes cênicas. Trata-se
de uma análise que tem como tema gerador a questão da disciplina, explicitada por
professores, alunos e funcionários no cotidiano escolar, o que permitiu desencadear
projetos e quebras de paradigmas. Para a problematização dessas vivências
utilizou-se da discussão acerca dos mecanismos de controle a partir do conceito de
disciplina, abordou-se a concepção de cultura e a produção de subjetividades, assim
como se investiu nas práticas cotidianas a partir do debate sobre as artes de fazer. A
dissertação baseia-se nas experiências da autora como professora, coordenadora e
diretora de escola pública, cuja gestão está pautada numa concepção participativa.
Dessa forma, a perspectiva metodológica está centrada na narrativa, como afirma
Benjamin, cujas experiências são tecidas nas relações cotidianas. As diversas
maneiras de fazer de crianças, e jovens, pedagogos e professores, e demais
pessoas envolvidas com a comunidade escolar possibilitaram a reinvenção de
muitas experiências na escola. As artes cênicas, a música, a dança, ressignificaram
o espaço escolar, enquanto lugar praticado privilegiado para o desenvolvimento da
sensibilidade através da arte.

Palavras-Chave: Escola. Disciplina. Professor-Aluno. Artes de Fazer.

ABSTRACT

This work aims to analyze the arts to make the daily Municipal School Levi
Carneiro, that is, different ways to make students, teachers and other school
personnel that enabled new of relationship with others, new modes of creativity,
favoring the production of singular subjectivities, through dance, music and
performing arts. It is an analysis that has as its theme generator issue of discipline,
made explicit by teachers, students and staff in school life, allowing projects and
trigger breaks paradigms. For the questioning of these experiences, we used the
discussion of control mechanisms based on the concept of discipline, addressed the
concept of culture and the production of subjectivities, as well as invested in daily
practices from the debate on the arts of making. The dissertation is based on the
author’s experiences as a teacher, coordinator and director of public school, whose
management is guided in a participatory design. Thus, the methodological
perspective is centered on the narrative, as stated by Benjamin, whose experiences
are woven into everyday relationships. The different ways of making children and
young people, teachers and educators and others involved with the school
community enabled the reinvention of many experiences in school. The arts, music,
dance, reframing the school space as practiced place privileged for the development
of sensibility through art.

Keywords: School. Discipline. Teacher-Student. To Make Art.
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INTRODUÇÃO

A reportagem intitulada “Educação será obrigatória no século vinte e um, boas
maneiras se transformam em questão de sobrevivência, na selva urbana marcada
pelo estresse e pela violência” (Jornal do Brasil, 1999), traduz a constante busca do
homem pelas regras, leis, estatutos e outros que tragam garantias de uma vida
segura, para a vida em sociedade.
A matéria coloca na educação, toda a responsabilidade “da boa conduta”,
trazendo uma lista de quinze regras, segundo a mesma, de “uso corriqueiro”, para
que se promova a boa convivência na vida coletiva:
habituar-se ao uso das palavras mágicas - por favor, com licença, desculpe,
obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite - sempre acompanhado de um
sorriso. (...) Prestar um serviço voluntário. Não esperar tudo do Estado, em
lugar de enfatizar as diferenças, buscar as semelhanças. Ensinar as
crianças a solidariedade. Ensinar a partilhar, a não discriminar (...).

Segundo a reportagem, as boas maneiras tornam-se necessárias já que são
consideradas como uma forma de atenuar a agressividade, pois ela molda o
indivíduo para a convivência harmônica na interação social. Neste sentido, com a
reprodução desta listagem de boas maneiras, percebe-se que não é diferente muitas
das vezes, quando se trata da instituição escolar. Formular regras de boa conduta,
como as estampadas no jornal e entregá-las aos alunos, como se estivéssemos
repassando bulas de remédio, como se eles sofressem de um mal, e nós,
professores e educadores, tivéssemos a fórmula correta, ideal para adequá-los à
vida coletiva, à vida da escola. A vida da escola não reflete a vida da rua, da casa,
da cidade, da comunidade? As ditas regras de convivência quais seriam?
O conceito de moral está no dicionário Aurélio (p.733, 2010) como “relativo
aos costumes, conjunto de regras consideradas como válidas, quer de modo
absoluto para qualquer tempo ou lugar, quer para grupo ou pessoa determinada. (...)
O conjunto das nossas faculdades morais; brio, vergonha.” A desarmonia disciplinar
é um dos maiores, senão o maior sinal de descontentamento na escola. Faz parte
dos questionamentos de alunos, professores, pais, pedagogos e demais
profissionais e é, também, tema em encontros na academia, entre especialistas da
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educação. É foco de pesquisa e tem sido apontada como um dos critérios essenciais
para um bom ensino.
A disciplina é um tema polêmico, pois traz em seu próprio conceito várias
concepções, fruto de nossa herança histórica, autoridade e autoritarismo. Para
alguns professores, por exemplo, o simples burburinho em sala de aula configura
falta de disciplina. Para outros, a indisciplina é confundida com episódios de
violência.
A conversa entre jovens e crianças, com a maior participação de alunos nas
atividades, propiciam maior mobilidade em sala de aula e na escola como um todo.
Esta maior mobilidade e participação seriam sinais de desarmonia coletiva e
pessoal? Neste sentido, Lúcia Moysés (2003) lembra Gramsci quando o filósofo trata
da rigidez disciplinar. A mesma era confundida com imobilidade física. Para o
filósofo, desenvolver a autonomia do aluno deveria ser uma diretriz educacional. No
entanto, ao se possibilitar a participação ativa, interação do aluno no processo
educativo, muita das vezes, poderia ocorrer a confusão com a permissividade.
Assim, a preocupação de Gramsci em marcar a disciplina escolar num sentido de
organização.
Nesta medida, faz-se necessário repensar a escola e de que formas e
maneiras ela lida com as questões disciplinares sem perder o foco no aluno, em sua
autonomia. Afirma Célia Linhares; (2002) “na vida, estamos sempre organizados de
alguma maneira”. Segundo a autora, existe uma hierarquização relacionada às
nossas práticas sociais, e que a mesma não será resolvida propriamente na escola.
No entanto, isto não significa que não tenhamos que ressignificar o espaço escolar.
A autora (2002) continua afirmando:
a disciplina escolar urge por ser revista. Há outras concepções de
disciplina.(...) É preciso manter a autoridade do professor, mas sem deixar
que ele caia no autoritarismo. E essa autoridade faz com que ele reconheça
a autoridade que os alunos também trazem .

Desta forma, não se trata de pensar a disciplina, estabelecendo-se um código
moral, um conjunto ou uma listagem de regras práticas impondo-as aos alunos. Mas
reinventar na escola outras maneiras de fazer, onde alunos e professores
desenvolvam processos de invenção, possibilitando outras formas, que não sejam
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essas, como as relatadas na matéria do jornal, que rotulam, modelam e padronizam
jeitos de ser e de viver.
Neste sentido, faz-se necessário pensarmos numa ética possível, como
afirma Funganti (2011):
(...) Ética não é um dever para com a lei ou o bem, nem tampouco um poder
de segregar ou distinguir o puro e o impuro, o joio do trigo, o bem do mal,
mas a capacidade da vida e do pensamento que nos atravessa em
selecionar, nos encontros que produzimos, algo que nos faça, ultrapassar
as próprias condições da experiência condicionada pelo social ou pelo
poder, na direção de uma experiência libertadora (pois a vida não existe
fora dos encontros e dos acontecimentos que lhe advém ). (...)

Assim, pensar em ética é pensar em um “conjunto de valores que orientam o
comportamento do homem em relação aos outros homens na sociedade em que
vive, garantindo, outrossim, o bem-estar social”. (MOTA, 1984) Quer-se apostar em
uma forma inventiva e inteligente de se pensar a disciplina, através da ética,
investigando as normas morais, agindo não somente pela tradição e práticas de
costumes, mas, especialmente, pelo estudo e reflexões dos encontros e
acontecimentos do cotidiano. Como em Aristóteles (2009), a coragem, a
temperança, a magnanimidade e a franqueza são valores éticos fundamentais para
o desenvolvimento social e pessoal.
Dessa forma, essa dissertação apresenta como proposta de trabalho, a
análise das diversas maneiras de fazer do cotidiano da escola, refletidas nas
vivências de alunos, professores e demais funcionários, que tem como fundamento
as artes de fazer, que, segundo Certeau, “são múltiplas práticas pelas quais os
sujeitos se apropriam do espaço organizado, infiltrando-se nas estruturas
tecnocráticas e alterando sua proposta de funcionamento”. (CERTEAU, 2011, p. 4041). As atividades propostas em artes, dança e música, aproximam alunos e
professores propiciando a quebra de alguns paradigmas, como o autoritarismo
docente, em favor de um espaço de dialogicidade, interação, estimulando a
criatividade, novas potencialidades e relações de poder, valorizando a autoridade
dos sujeitos envolvidos nessa prática. Dessa maneira, a concepção de disciplina
ganha novas articulações com o cotidiano e a liberdade. (FREIRE, 2008)
Esse trabalho está sendo desenvolvido na Escola Municipal Levi Carneiro,
localizada no município de Niterói, no bairro do Sapê. Segundo os dados do censo
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do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2010, o município de
Niterói conta com 487.562 habitantes, cuja maior parte da população encontra-se
nas áreas urbanas. A cidade ocupa o terceiro lugar entre as civitas brasileiras em
desenvolvimento humano e a primeira entre as do Estado. O bairro do Sapê, onde
se localiza a escola em questão, faz parte da periferia da cidade e situa-se entre os
bairros de Santa Bárbara, Ititioca, Caramujo, Maria Paula, Matapaca, Badu e uma
pequena parte do Largo da Batalha. Devido ao crescimento das periferias, fato
comum nas grandes cidades, o local também passou a atrair um contingente
populacional, principalmente a partir da década de oitenta (com o crescimento de
10,42%). Sua população está distribuída ao longo da estrada Washington Luiz,
principal via de acesso, que se inicia no Largo da Batalha e atravessa todo o bairro
fazendo ligação com o Caramujo e Santa Bárbara. Em relação à composição social,
observa-se o predomínio de edificações de padrão médio, associada aos
condomínios Ubá V, Sítio das Orquídeas e o imenso Orquídeas II. Essas
edificações, da classe média e da classe média alta acabaram mascarando a
realidade do bairro, cuja maior parte da população encontra-se em bolsões de
favelização nas localidades de Mato Grosso, Fazendinha, Buraco, Pedro,
Cambaxirra, Armazém Novo, Rodo e Falinha.
Nessa localidade existe apenas uma escola, a Levi Carneiro, a qual abrange
a maior parte da população carente do bairro, contando com novecentos e cinquenta
alunos, distribuídos pelos quatro ciclos do ensino fundamental, em dois turnos.
Apresenta um quadro funcional de noventa servidores, entre corpo docente e
demais funcionários.
Foi para essa realidade que se pensou um trabalho diferenciado, vinculado à
arte educação, diretriz que nasceu a partir dos trabalhos desenvolvidos pelo grupo
de professores e alunos. O projeto inicial foi o Projeto Sentimentos e Valores, que
investiu nos valores e sentidos, na música, na dança e nas artes cênicas, sempre
objetivando o desenvolvimento da sensibilidade bem como a necessidade de
potencializar no espaço escolar a celebração da cultura.
As artes de fazer se intensificaram dando à comunidade escolar outro olhar
para a educação. Os questionamentos acerca da disciplina se renovaram. Não
apenas no parâmetro das práticas dos costumes ou na vigilante sociedade
disciplinar, como também na reflexão teórica e nos encontros cotidianos. Assim,
conceituamos disciplina como um movimento contínuo em que alunos e professores
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elaboram uma prática educativa, que tem na diversidade, na sutileza das artes e na
utilidade da razão, a possibilidade para a construção de uma educação participativa,
libertária, e acima de tudo, humana. Pois, como afirma Arroyo (p.117, 2011):
todo o conhecimento é uma produção social, produzido por experiências
sociais (...) [Portanto, deve-se] reconhecer que há uma pluralidade e
diversidade e não uma hierarquia de experiências humanas (...) uma
riqueza de conhecimentos e formas de pensar o real e de pensar-nos como
humanos.

Essa prática de inserção do aluno valoriza suas experiências, vivências e sua
cultura, estimulando uma pedagogia da liberdade, cuja participação livre e a crítica
dos discentes são princípios fundamentais. (FREIRE, 2007, p. 13).
Nesse sentido, algumas questões me acompanharão ao longo da escrita
dessa dissertação. O que se entende por disciplina? A disciplina e a rotina escolar
são a mesma coisa? Qual a importância das artes de fazer para reorganização da
escola? Quais os obstáculos enfrentados por aqueles que apoiaram o projeto? Qual
o espaço para aqueles que não participaram do projeto?
O trabalho divide-se em três capítulos. Adotou-se, aqui, uma abordagem
cronológica para melhor atender o caráter narrativo da dissertação. O primeiro diz
respeito à minha trajetória profissional, que em virtude da orientação familiar e
instrução da escola de professores da década de oitenta, acreditava numa disciplina
rígida e na integração desta com o ensino, para que pudesse oferecer o melhor. O
aluno, como ser em formação necessitava de auxílio na construção de sua
personalidade e no encaminhamento para o ensino básico. Acreditava, no entanto,
na

sensibilidade

e

que

as

artes

deviam

fazer

parte,

intensamente

do

desenvolvimento do aluno, pois a partir delas é que se encontra a plenitude do ser
humano.
Essas concepções foram sendo apuradas, trabalhadas, desenvolvidas e
assimiladas em toda trajetória de vida, que se iniciou em Belo Horizonte (MG), como
professora do ensino primário (hoje, primeiro e segundo ciclos) do ensino
fundamental, e se acentuou na chegada à Niterói, nos anos noventa.
O segundo capítulo marca o importante diálogo entre as questões de cunho
teórico, que me deu outro olhar à prática desenvolvida na escola, articulando as
vivências do cotidiano, com as discussões epistemológicas que pautam o debate em
políticas públicas e formação humana e num âmbito macro, a epistemologia da
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educação. Esses conceitos proporcionaram clareza, embasando as experiências e
vivências de alunos, professores e demais profissionais da escola. Também é o
capítulo da reflexão e da construção do projeto de gestora da unidade escolar e dos
desafios enfrentados diante de um grupo heterogêneo, que tinha como eixo de
orientação uma racionalidade hegemônica acerca da disciplina.
O último capítulo diz respeito às diferentes maneiras de fazer da escola.
Experiências e vivências de alunos, pedagogos, diretores e professores que
proporcionam um outro olhar para a educação. A quebra de paradigmas, como as
concepções sobre gestão escolar, vislumbrando-se uma administração mais
participativa, concepções acerca da disciplina, onde a mesma é discutida
amplamente entre professores e alunos. O espaço escolar tornou-se laboratório de
experiências de docentes e discentes que mesmo com os programas de ensino,
ousaram fazer da escola um “local praticado”.
Esse trabalho é um estudo de caso, em que se procurou, através do método
narrativo, de Walter Benjamin, trazer as contribuições acerca do processo de ensino
aprendizagem desenvolvido na Levi Carneiro, através do projeto Sentimentos e
Valores, no geral e do Sapateado, mais especificamente. Ficou, todavia, por conta
do sapateado, o maior investimento sociocultural e educacional, pois essa
modalidade artística quebrou alguns paradigmas na escola, como por exemplo, de
que dançar, cantar e encenar podem e devem fazer parte do dia-a-dia da escola.
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1 NARRANDO HISTÓRIAS: ONTEM LONGE, ONTEM PRÓXIMO

1.1 Minha Trajetória

(...) é hoje em dia uma prova de honradez confessar nossa
pobreza.
(BENJAMIN, 1986, p. 115).

Atualmente, na sociedade em que vivemos, o mundo virtual possibilitou a
ampliação e a intensificação da informação e do contato interpessoal, no entanto,
essa mesma dinâmica contemporânea trouxe o isolamento e a fragmentação das
noções de mundo e de comunidade.
Segundo Miranda (1996, p.29) o sujeito contemporâneo sente um vazio:
diante dos avanços tecnológicos, da fugacidade dos (des) encontros, da
espetacularização da vida se assiste uma corrida desenfreada por
novidades, no mesmo movimento em que essas mesmas novidades
tornam-se obsoletas. As invenções ocorridas na área dos transportes, da
informação\comunicação e da tecnociência garantiram ao homem, novas
relações espaço-temporais, bem como aumentaram suas expectativas de
vida, interferindo em seu cotidiano.

Corroborando com esse pensamento, Ferreira Santos (1986, p. 8) apresenta
uma fábula cotidiana do sujeito urbano. Para ele, esse sujeito está marcado pelos
traços tecnológicos e os segue sem uma profunda reflexão de seus atos:
ao acordá-lo, o rádio relógio digita dispara (...) no seu micro Apple II, sua
agenda indica: Reunião agência 10H\ Tênis clube 12H\ Psicoterapia 18H\
Shopping\ Opções: Indiana Jones – Blade Runner Video Cassete Rose, se
ligar\Se não liga, opções: Ler o nome da Rosa (Eco) – Dallas na Tv –
Dormier com soníferos vitaminados\ (...)

Essa dinâmica da contemporaneidade, com o tempo artificialmente criado, as
produções em série acabaram por estabelecer a diminuição do horizonte de
expectativas, especialmente devido a “homogeneização de valores, padrões e
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costumes” (MIRANDA, 1996, p. 30) e da efemeridade da vida. No mundo moderno
não há espaço para a construção artesanal da vida.
E essa tecitura, segundo Walter Benjamin, passa pela capacidade de contar
histórias. Os tempos modernos descaracterizaram essa vivência que, para o filósofo,
é uma faculdade inalienável. Dessa forma, instaurou-se a incapacidade de se trocar
“experiências”. (BENJAMIN, 1992, p.28)
É nesta perspectiva de Benjamin, que se quer aqui buscar uma forma de
compartilhar algumas experiências vivenciadas na prática cotidiana de uma escola
municipal de Niterói, onde sou gestora desde 2006. Tais experiências que pretendo
relatar foram vivenciadas por toda a comunidade escolar, ou seja, funcionários,
docentes, discentes e responsáveis. Saliente-se que todos somos responsáveis
pelas transformações pedagógicas cotidianas que se desenvolvem na escola. A
partir da reflexão acerca das experiências coletivas, ocorreram as trocas que foram
essenciais, pois proporcionaram o aprimoramento do eixo central do currículo
escolar, que passou a ser elaborado a partir das artes de fazer do dia-a-dia,
correspondendo a microresistências, visando microliberdades.
Essas concepções foram trabalhadas por Michel de Certeau como recursos
ocultos dos ordinários, da gente simples e comum, que resistem à imposição do
poder instituído, criando maneiras de fazer no cotidiano que lhes dão força para
inverter e subverter a ordem estabelecida. (GIARD, 2011). Essa subversão
silenciosa permite a multidão minar os edifícios bem instalado da moral e da lei.
Assim, é sempre perceptível, na análise de Certeau um otimismo, uma generosidade
da inteligência e uma cumplicidade depositada no outro, de sorte que de suas
“astúcias” reinventam seu dia-a-dia, através de resistências e liberdades. (GIARD,
2011, p.29)1
Para que essas transformações e leituras ocorressem, foi necessário que eu
experimentasse mudanças em minha própria maneira de ser e de pensar. E nesse
sentido, narrar essas trocas e essas vivências é essencial, para que haja a
1

Interpretando os conceitos de microrresistências e microliberdades, Alípio Filho aponta que a
“crença na liberdade das práticas anônimas, „sem nome próprio‟, mesmo quando reduzidads ao
silêncio, e o olhar sensível aos movimentos das resistências, mesmo mínimas – mas, como
claros na noite, surpreendes, perturbadoras -, constituem, na obra de Michel de Certeau,
instrumentos da pesquisa capazes de permitir enxergar o que se passa nos minúsculos espaços
sociais em que as táticas silenciosas e sutis jogam com o sistema dominante. Instrui-nos
Certeau, na cultura ordinária, cotidiana, „a ordem é jogar‟, isto é, por meio da astúcia, driblar o
sistema, fingir seu jogo. O sistema? Este às vezes „fecha os olhos‟. Assim, no próprio interior da
ordem instituída, anuncia-se a resistência à reprodução uniformizante”. (Sousa Filho, 2002, p.04)
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compreensão de todo o processo pelo qual a escola municipal Levi Carneiro vem
passando durante todo esse período. Para tanto, recorro à narração de minha
história profissional, baseada nas concepções do filósofo alemão Walter Benjamin.
O conceito de narrativa aparece no dicionário Houaiss (2001, p.38) como
“história, conto, narração, modo de narrar”. A palavra “narrativa” é derivada do verbo
“narrar”, cuja etimologia provém do latim narrare, que remete ao ato de contar,
relatar, expor um fato, uma história. No entanto, Walter Benjamin (1992, p.28) afirma
que a palavra narrativa carrega um significado mais amplo, portanto, aponta para
mais de um sentido e, ainda, impregnado de significação histórico-sociológica. Ele
continua afirmando que o mundo supervaloriza a informação em detrimento do
indivíduo e suas experiências e esta situação gerou a incomunicabilidade e,
também, a impossibilidade de valorizar as vivências coletivas, resultando na
desconstrução da narrativa e favorecendo as práticas isoladas de experiências de
vida. Dessa forma, a narrativa vem perdendo seu sentido clássico, o narrador não
consegue alcançar a plenitude em sua proposta de narrar. Sentencia Benjamin que
“é cada vez mais raro encontrar pessoas que saibam narrar qualquer coisa com
correção”.
Benjamin (1992, p.30) afirma que com o passar do tempo e com a chegada
da modernidade o indivíduo foi perdendo a capacidade de contar histórias, faculdade
inerente a qualquer ser humano, resultando na dificuldade de compartilhar
experiências. O filósofo ilustra seu discurso relatando que:

antes das Guerras do Século XX, a arte de aconselhar, de transmitir,
coletivamente, as experiências de trabalho e as de vida, pelos agricultores
sedentários, que representavam a tradição e pelos mercadores dos mares,
que traziam as novidades, perpetuava a verdadeira arte de contar, o
advento da informação e as experiências desmoralizadas acabaram por
sentenciar o fim dessa narrativa.

A narrativa é um meio artesanal de comunicação que não resistiu às
mudanças da modernidade. Na perspectiva de Benjamim existem incompatibilidades
inconciliáveis entre a narrativa e a informação. A primeira oferece reflexão, espanto
e nunca se exaure; a segunda surge de forma efêmera e somente tem validade
enquanto novidade. Para o filósofo, “(...) já lá vai o tempo em que o tempo não
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contava. O homem de hoje já não se dedica a coisas que não possa abreviar”.
(BENJAMIN, 1992, p.38)
O filósofo afirma que o narrador extrai elementos da existência cotidiana para
tecer os fios da narrativa. É, portanto, o artesão que se instala criando a rede de
fatos que serão contados artesanalmente a partir de seu olhar peculiar e
escrutinador.
Saliente-se que Gagnebin (1994, p.66) afirma que o contraponto está em uma

tradição perdida que era compartilhada e retomada na continuidade de uma
palavra transmitida de pai para filho, continuidade e temporalidade das
sociedades artesanais em oposição a uma sociedade que vive o tempo
deslocado e entrecortado do trabalho no capitalismo moderno.

Portanto, pode-se afirmar que a partir da modernidade os indivíduos
pertencentes a uma mesma coletividade perderam a capacidade de escutar e tecer
histórias. Resultando, portanto, na perda da orientação prática, e resta-nos a „desorientação‟, ou seja, a incapacidade em dar e receber um verdadeiro conselho.
Para Gagnebin (1994) surge uma nova forma de „narrativa‟, que abre espaço
para o romance clássico, para o jornal, aceitando a solidão do autor, assim como da
personagem e do leitor, ou seja, do homem na sociedade. Instaura-se a falsa
sensação de coletividade enquanto, na verdade, ampliam-se as distâncias espaçotemporais entre os indivíduos da sociedade contemporânea.
Já Oliveira (2009) afirma ser fundamental perceber que somos indivíduos
solitários e invisíveis dentro dessa sociedade capitalista, vivenciando experiências
individuais e efêmeras. Tal realidade é resultado do esfacelamento social, daí a
necessidade de transformar essa situação evitando a acomodação individual.
Dessa forma, poderemos modificar sistemas falidos e criar estruturas mais sólidas
para as nossas sociedades a partir das nossas próprias experiências individuais.
Portanto, ignorar que a identidade particular do ser humano se dá através da
construção, da convivência e da influência dos outros, é negar que somos
constituídos da pluralidade dos indivíduos que nos cercam, por meio das trocas, das
sensações e das emoções. Os indivíduos diferem entre si, desenvolvem, portanto,
fazeres e conhecimentos diferentes. E para que o indivíduo alcance sua plenitude é
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fundamental compreender o outro e resgatar suas experiências, através da narrativa
de sua história de vida, e é o que faço a seguir.
Iniciei na periferia de Belo Horizonte o, até então, sonho distante de ser
professora... Começava a desenvolver o encantamento pelo quadro negro e pelo
giz. Nas mãos a textura do giz, que eu mesma compraria, se preciso fosse... O diário
e a sensação de controle sobre os meus alunos, através da disciplina e das notas...
A sensação de ser professora e de ter poder me deixavam inebriada... Quando
criança, aos oito anos, o tão sonhado presente de aniversário era o quadro de giz...
Brincava de dar aulas para as bonecas e eu era sempre a professora, aquela que eu
já delineava em meus devaneios e as bonecas eram como experimentos de um
futuro profissional que desejava alcançar...
De família simples e numerosa aprendi com meus pais e, principalmente, com
minhas tias italianas o dom de comandar uma família e a importância das relações
humanas. Das lições da casa paterna o que mais me marcou foi o cotidiano
pontuado pelo espaço da cozinha, onde aconteciam as reuniões marcadas pelas
narrativas inesquecíveis daquelas senhoras, dotadas de tanta sabedoria e
afetividade. Era o pleno exercício da liberdade criadora e, dessa forma, eu me
fortalecia, aprendia a não recusar uma luta, a não temer as mudanças e a
compreender a pluralidade humana. Conselhos e vivências que alicerçam meu
caminho pessoal e profissional.
Apesar de muito tímida foi a partir das histórias que ouvia que crescia dentro
de mim um sentimento maior, que só depois, com a maturidade, compreendi tratarse do sentimento de liberdade. Pegava-me pensando em transformar a realidade
em que vivia, contar histórias, me relacionar com a criatura humana, pois sempre
temos muito a aprender com o outro... Queria conviver coletivamente, partilhar
experiências, extrair do mundo as suas inesgotáveis transformações.
O meu universo familiar me moldou e introjetou em minha personalidade a
preocupação contínua com a formação humana.
Assim, minha escolha e trajetória de vida estão marcadas por uma fase
histórico-social contemporânea. A transformação do tempo e as práticas sociais
eram acompanhadas do esvaziamento das velhas artes de contar, viver e
experimentar o mundo. Estou marcada por uma geração que se manteve obediente,
mas sonhava em mudar o mundo que parecia, já naquela altura, artificial para as
práticas coletivas sociais.
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Meus estudos foram marcados pela transmissão de conteúdos e pela intensa
disciplina e obediência à hierarquia, onde o diretor era a representação maior de
autoridade. Em sua presença devia-se ficar em pé, abaixar a cabeça e o profundo
silêncio era sinal de respeito à sua figura. Ao professor, que era o dono do saber e
do poder, o respeito. Só mais tarde compreendi que o “tal respeito” era apenas
medo. A desobediência ou o desrespeito eram inaceitáveis, pois o ambiente era
altamente autoritário e repressor. Apesar do contexto, sonhava um dia estar ali,
naquele espaço mágico que dominou o meu imaginário.
Essas marcas estão em mim e foram, ao longo do tempo, se reformulando,
acrescentando-se a elas outras vivências, somando-se outros ideais, que foram
lentamente incorporados ao meu ser e, portanto, à minha história. Assim, fui
estabelecendo, aos poucos, maneiras de ser e de fazer a minha trajetória,
permeadas de astúcias e reinvenção do cotidiano.

1.2 Experimentando as práticas educacionais em Belo Horizonte

Formei-me na Escola Normal no ano de 1978, com muitas esperanças em um
futuro promissor. Minha primeira experiência foi como havia sonhado, numa escola
pública e as impressões iniciais foram positivas. Colocava em prática os exemplos
de minhas professoras do Normal, mas o que preponderava eram os ensinamentos
de minhas tias: “seja firme, molde-os a seu jeito e depois poderá ensiná-los da
maneira que quiser...”.
Minha postura austera e rígida se evidenciava nas exigências do uniforme, da
fila na hora do Hino Nacional e na subida para a classe: “Um atrás do outro...” Ainda
me lembro das cantigas para subir e descer, sem que os alunos pudessem passar a
frente dos colegas. A postura ereta, a maneira de olhar, sempre para frente, sem
afrontar qualquer professor ou funcionário. A entrada do diretor na classe era um
momento em que se evidenciava o respeito, todos os alunos ficavam em pé,
aguardando pela autorização para sentar e ouviam em total silêncio seu discurso. O
ato de levantar a mão para falar, esperar o outro acabar, como diziam minhas tias:
“quando um fala o outro silencia”... Eram práticas cotidianas no meu dia-a-dia.
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Recordo-me das balas, das flores apanhadas no jardim e tantos outros
agrados que recebia dos meus alunos. Essa relação era, na realidade, a
materialização da nossa relação de afeto. Esmerei-me, lancei mão de todas as
ferramentas que dispunha para o desenvolvimento do meu trabalho no ensino
fundamental. Estabeleci em meu cotidiano uma rotina de trabalho: cabeçalho no
quadro negro, tabuada decorada e tomada de forma salteada, a leitura impecável,
os pontos da Língua Portuguesa e da História eram sempre enfatizados, já que eram
fundamentais para que os alunos aprendessem a respeitar e dar valor à pátria e à
história local e, também, à história nacional, enfim, tudo de forma tradicional.
Trabalhava os conteúdos concretamente, entretanto, levava intuitivamente os alunos
a descobrirem um novo universo, a buscarem novos caminhos e possibilidades.
Saliente-se que a minha rotina não excluía o desenvolvimento da sensibilidade dos
alunos no que diz respeito às artes, à literatura e à música e, também, o
desenvolvimento dos conceitos da matemática no uso de seus materiais concretos.
Minha classe era caprichosamente arrumada, as carteiras ficavam uma atrás
da outra e a minha mesa no centro da sala. Tal organização permitia que eu tivesse
o controle sob os alunos, observando cada um e o que estavam fazendo, todo o
tempo.
As ações do dia-a-dia reforçavam mais a concepção de dominar para ensinar.
Moldar corpos dóceis permitia melhor controle e maior possibilidade de aprender os
ensinamentos mais importantes para a vida daqueles menores.
Não abria mão de trazer experiências novas e instigantes para os discentes,
mas não admitia qualquer alteração de rotina ou de hierarquia. Eu sabia o que era
melhor para eles e os ensinaria da melhor forma. Assim, se concretizavam os
primeiros contatos com a pedagogia, feitos por uma jovem que acreditava no ideal
da mudança. Contudo, apesar de saber que podíamos criar formas de escapar das
práticas disciplinares da sociedade e do tolhimento às experiências de nossos
alunos, continuava perpetuando as mesmas práticas de controle social e
educacional.
Após meu casamento, meu marido tornou-se o maior incentivador de minhas
práticas docentes e estimulava-me a prosseguir com minhas escolhas e a não
desistir dos meus sonhos. Com a chegada de meus dois filhos, Marcela, minha
primogênita e Victor, a dedicação passou a ser exclusiva para eles. Eles foram
criados com a mesma vivência e experiência que minhas tias tinham me educado.
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Afastei-me temporariamente da escola e nesse período surgiu a oportunidade de
meu marido trabalhar em Niterói. Saímos de Minas na década de 80 com vários
questionamentos e dúvidas: o que encontraríamos naquela cidade? O que esperar
da vida? E eu, em específico, perguntava a mim mesma: seria possível encontrarme com os meus momentos de liberdade outra vez?

1.3 Vivenciando Niterói

A saída do estado natal permitiu-me deparar com novas realidades que me
fizeram ter outra postura diante da vida. Nesse processo de adaptação, encorajei
meu marido a fazer a Faculdade de Engenharia Mecânica, enquanto progredia na
empresa que o contratou. Por outro lado, ele me incentivava a voltar a estudar e
investir em minha vida profissional. Assim, iniciei o curso de Pedagogia, no ano de
1992.
Meus filhos se adaptaram bem à nova cidade e logo estabeleceram laços de
amizade. Quanto a mim, o processo foi muito difícil. Sentia muita falta do meu
espaço e daquilo que já conhecia. Sentia falta dos ensinamentos de minhas tias e de
minha família. Em quem me apoiar quando algo desse errado? A quem recorrer nas
urgências?
Não obtinha respostas para todas as perguntas, mas em minhas relações
sociais encontrei aquela que viria a ser minha grande amiga e que me ajudou a
entender as novas perspectivas que se abriam em minha vida. Elenir Meireles me
ajudou no florescimento dos meus sonhos de menina. Dessa forma, iniciei minha
licenciatura e, posteriormente, minha especialização. Elenir, além de amiga, se
tornou uma referência para mim na cidade de Niterói, pois ela estava à frente de um
grande grupo voluntário no bairro da “Fazendinha”, onde atendia mais de trezentas
famílias carentes, prestando serviços de atendimento médico e psicológico,
distribuindo alimentos e oferecendo reforço escolar. Iniciei meu trabalho como
voluntária e estabeleci o meu primeiro contato com as crianças de Niterói. Aprendi a
trabalhar com aqueles que, em um futuro próximo, seriam meus alunos e, também, a
gerir grupos de trabalho de forma participativa. Essa experiência fez com que eu
desejasse retornar à sala de aula e, assim, me preparei para o concurso de
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professora da Rede Municipal. Sentia falta de compartilhar minhas experiências e de
utilizar as astúcias do cotidiano, para reinventar minhas práticas.
No ano de 1994 não só prestei o concurso, no qual fui aprovada, como
também me tornei mãe pela terceira vez. À chegada de Mariane fui chamada para
assumir minha primeira classe na escola municipal Levi Carneiro, em Niterói.
Passei a concretizar os meus sonhos. Queria, verdadeiramente, desenvolver
um trabalho que privilegiasse uma educação libertadora, cujos parâmetros fui buscar
nas concepções freirianas. Para Freire (2007), a educação deve cumprir com o
papel de libertação do oprimido. Ou seja, estabelecer práticas que levem o sujeito a
problematizar, dialogar criticamente a realidade e tomar consciência de sua
participação social. Dessa forma, abandonar a concepção de uma educação
“bancária” e promover uma educação na contramão da dominação. Uma educação,
de igual modo, que promovesse o desenvolvimento integral do indivíduo, que o
emancipasse na autonomia e na cidadania. Nesse sentido, entendo que esses
conceitos indicam inclusão para os sujeitos envolvidos na prática escolar. Contudo,
pensá-los é lembrar que eles foram historicamente constituídos. Não são dados
naturais. Assim como destaca Estela Scheinvar (2000, p.77-78) “o uso de categorias
universais naturaliza as relações sociais sem considerar as condições históricas de
sua emergência”. Dessa maneira, entendo que a cidadania não remete apenas à
integração econômica, mas às diferentes formas de socialização que, podendo
apresentar

múltiplas

linguagens,

proporcionam

maneiras

de

produção

de

subjetividades, tornando visíveis rupturas nos modelos totalizantes. (Scheinvar,
2009) Tais desejos eram, e são, as minhas inquietudes. Queria assim, me
diferenciar numa sociedade que necessita alterar os próprios paradigmas.
Em meu cotidiano em sala de aula, desenvolvia o trabalho a partir das minhas
vivências. Sabia que a disciplina era fundamental para a prática educativa. Salientese que desejava desenvolver a liberdade, porém para que isso ocorresse era
necessário ter um mínimo de ordem, hierarquia e respeito a quem tinha o poder e o
saber. Os alunos deveriam ser levados a construir o processo criador.
O primeiro impulso foi o de transformar. No final da minha primeira semana de
trabalho, retornei à unidade escolar e com a autorização da direção e tendo a chave
da escola, empreendi uma “faxina” completa. Comprei tintas, lixas, rolos e pincéis,
trinchas e acessórios para decorar minha sala e transformá-la num ambiente
educativo. Como as crianças poderiam aprender sem um ambiente devidamente
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preparado para tal? Lá não havia cartazes com um alfabeto, não havia motivos
educativos... A sala e as carteiras estavam sujas e precisavam de arrumação.
Assim, coloquei a sala em ordem. Carteiras enfileiradas, minha mesa no centro e na
parte mais alta do recinto. Iluminados com a pintura nova da sala, os acessórios
educacionais sobressaíram, os enfeites ganharam vida... Também comprei cadernos
e papéis de presente para encapá-los. Lápis e borrachas não podiam faltar.
Transformei o espaço, tornei-o mais acolhedor e, dessa forma, incentivei o
aprendizado.
Meus alunos ficaram encantados com a nova sala. “A professora se importa
com a gente”, ouvi de alguns. Outros agradecidos abraçavam-me ao saber que a
professora, reunira amigos e sua família, inclusive seus filhos, para prestar um
serviço para o bem-estar deles. Não se iludam, no entanto, as exigências eram tão
grandes quanto o entusiasmo deles. Meus alunos deviam ser os primeiros: em
educação, em tratamento pessoal entre os colegas da mesma série/ano. Impecáveis
na fila da entrada, sempre do menor para o maior. Minhas provas eram a marca de
que o conteúdo tinha sido aplicado e que os alunos estavam aptos para as
avaliações de cada período. Observava sempre o silêncio e o respeito com todos,
especialmente entre eles. Buscava que fossem obedientes e docilmente conduzidos.
Uma turma bem disciplinada era a chave para o reconhecimento, para o
conhecimento e para a liberdade.
Minhas abordagens, apesar da austeridade e do compromisso com a
disciplina, estavam amadurecendo para outras circunstâncias, que até o momento,
não faziam parte de minha trajetória. Comecei a ouvir os discentes, afinal de contas,
eles deviam participar das escolhas que se faziam acerca do processo ensino
aprendizagem. Os alunos traduziam, claramente, os anseios daquela comunidade e
suas expectativas.
Em 1997, fui convidada pela direção da escola a assumir a coordenação do
NIA - Núcleo Intensivo de Aprendizagem. A proximidade com os professores, alunos
e pais propiciou verificar novas formas de trabalhar com as crianças que tinham
muitas

dificuldades

de

aprendizagem.

Oportunizou,

também,

compartilhar

experiências pedagógicas com os professores nas reuniões de planejamento, onde
confeccionávamos materiais pedagógicos para facilitar as aulas, propondo parcerias,
enfim, tínhamos a oportunidade de um cotidiano rico, em que trocávamos
experiências, compartilhávamos saberes e tecíamos histórias. Assumi o papel de
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mediadora dentro dessa realidade, tentando possibilitar uma ressignificação das
diferenças a fim de fortalecer o trabalho desenvolvido pelos professores.
Após esse período na coordenação do NIA fui indicada pelo grupo de
professores para assumir a direção adjunta da escola, devido ao afastamento da
diretora em exercício por motivo de sua aposentadoria. Essa indicação se deu pelo
fato de que não estávamos ainda em processo eleitoral e, nesse caso, era
necessária a indicação de uma pessoa da escola para assumir o cargo.
O vínculo de afetividade e parceria oportunizado pelo trabalho com o grupo de
professores não me permitiu não assumir tal cargo, ainda que a gestão anterior
tivesse resquícios de uma concepção autoritária de gestão escolar. O processo
eleitoral se aproximava, dali a alguns meses, e meu cargo seria apenas por pouco
tempo.
A antiga diretora geral da escola, afastada por um ano, ao retornar, havia
permanecido na secretaria da escola, pois a legislação, até então, não permitia mais
sua continuidade na gestão (anos ininterruptos na direção). Mudanças na legislação,
entretanto, possibilitaram que ela retornasse ao pleito eleitoral.
Em virtude de seu retorno, a mesma convidou-me a formar uma chapa e
disputar as eleições, permanecendo, eu, na função de diretora adjunta e ela, na
função de diretora geral.
Deparei-me com uma difícil situação, pois pessoas ligadas à antiga diretora,
ainda que competentes em suas funções tinham práticas bastante autoritárias.
Quando o convite se propagou pelo grupo de professores, não tive “escolha”,
pois o entusiasmo de alguns colegas por minha permanência na direção incentivoume a continuar, especialmente, pela possibilidade de interferir naquelas práticas. Eu
estaria representando não só os meus desejos de mudança, mas de um grupo...
Em 1998 concorremos como chapa única às eleições da escola e pedi
autorização à diretora, com quem compartilhava a gestão, para que pudesse
documentar a situação em que se encontrava a escola.
Meus primeiros passos foram confeccionar um documento fotográfico de todo
o espaço físico da escola. Com o apoio do grupo de professores organizamos um
belíssimo documento, cujo perfil registrava a precariedade em que a escola se
encontrava. Esse documento chegou à Secretaria de Educação, onde causou
espanto, afinal, a Secretaria estava habituada a receber pedidos e solicitações
através de ofícios apenas, e não através de fotos, que mostravam, por exemplo,
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uma quadra de chão de terra, alagada, com “pneus boiando”. Foi assim que, meses
depois, a escola recebeu uma reforma, que duraria meses.
Meu

trabalho

enquanto

diretora

adjunta

se

limitava

às

questões

administrativas e, dentre minhas funções, estavam toda a organização da merenda
escolar, confecção de mapas de merenda2, mapas estatísticos3... E essa rotina
consumia muito o meu tempo.
Pensar o espaço físico da escola era para mim primordial. A pintura das
salas, a reforma da quadra, o refeitório sem mesas e cadeiras adequadas. Como
empreender um espaço educativo, num ambiente físico que não propiciava se
pensar a educação? Afirma Célia Linhares (2002) que:

devemos entender a escola que existe (...) ora é fácil dizer que é o
professor que não sabe ensinar. No entanto, e se perguntarmos se a escola
tem biblioteca? Tem luz? Tem água? Se há condições de aprender e
ensinar? Quais as condições de trabalho e de existência de professores e
alunos?

Mesmo envolvida com todas as questões das obras na escola, que
acompanhei de perto, não deixava de estar à frente dos preparativos das
festividades dos eventos, das datas comemorativas, o que me causava muito prazer.
Permaneci na direção adjunta por seis anos, quando no último ano da gestão
retornei à sala de aula. O retorno por um lado renovou minhas energias, pois o
contato direto com os alunos, novamente, e a oportunidade de desenvolver os
projetos pedagógicos em sala de aula me propiciaram uma amplitude ainda maior
das minhas possibilidades de atuação na escola. De igual modo, inaugurou-se um
espaço de debates com um grupo de docentes, que passou a questionar a falta de
diálogo e comunicação entre a direção e a comunidade escolar.

2

3

Mapa de Merenda é um documento discriminativo de todas as refeições servidas aos alunos.
Refere-se também às entradas e saídas de gêneros alimentícios, com suas respectivas notas
fiscais. Este documento é entregue à Gestão escolar da Secretaria de Educação mensalmente.
Mapa Estatístico é um documento discriminativo acerca do quadro funcional, contendo dados
relativos à função de cada um deles na organicidade da escola, suas cargas horárias e o número
de alunos atualizado mensalmente. É a partir da conferência desses dados que a escola recebe
sua verba.
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2

DO PROCESSO ELEITORAL AOS DOIS ANOS DE GESTÃO – CONFLITOS E
A RACIONALIDADE DISCIPLINAR HEGEMÔNICA

Esses métodos que permitem o controle
minucioso das operações do corpo, que realizam a
sujeição constante de suas forças e lhes impõem
uma relação de docilidade-utilidade, são o que
podemos chamar as “disciplinas”. (FOUCAULT,
2004, p. 118).

O ano de 2006 iniciou-se com um desejo imenso de transformar as ações na
escola. Sendo assim, parte do grupo de professores se colocou na intenção de
montar uma nova chapa para o pleito eleitoral. Os burburinhos foram intensos... A
escola, até então, não tinha, após 15 anos, vivenciado uma eleição com mais de
uma chapa...
Mesmo com o processo de redemocratização ao longo da década de 90,
estimulado pela promulgação da nova Carta Constitucional de 1988, esse diálogo
político na unidade escolar, ainda não havia se intensificado. O pleito eleitoral ficava
a cargo de uma única proposta. Os embates eram vistos como um desacato à
autoridade constituída. As relações de poder estavam engessadas, representadas
pelo poder de controle da direção sob seus comandados. Todo o debate, todo
questionamento tinha um sentido pejorativo para a equipe de gestão. Esses conflitos
me incomodavam profundamente, assim como a um grupo de professores que
passou a discutir de que forma enfrentaria essa questão.
E assim, com o apoio desses colegas, montei uma chapa para o pleito
eleitoral de 2006. Eu, juntamente com uma colega, inscrevemos nossa chapa no
primeiro dia aberto para as inscrições, intensificando o debate político.
Apresentamos à comunidade escolar nossa proposta de trabalho. Dentre as
vinte metas propostas, algumas ressalto aqui: articular uma proposta de trabalho
cuja base seria uma gestão participativa, cuja ação envolvia, num nível mais amplo,
professores, alunos, funcionários, pais e responsáveis, numa maneira mais aberta
de dirigir a instituição. Para o funcionamento desse sistema era necessário que
todos os envolvidos assumissem e compartilhassem responsabilidades nas múltiplas

29

áreas de atuação da escola, propondo soluções e discutindo melhorias para o
pedagógico e para a inserção da comunidade escolar nesse processo. O diretor
como liderança do grupo deveria fomentar outras lideranças, estimulando a
proatividade para a instituição. (LÜCK, 2010) Além dessa perspectiva de gestão
participativa visávamos melhorar a qualidade das relações interpessoais dentro da
escola; buscar espaços de estudos que propiciassem nossa prática profissional;
repensar atividades permanentes e cotidianas da escola (recreio, sala de leitura,
recreação, educação física, informática, sala de aula) para que as mesmas não
fossem desarticuladas do nosso objetivo de criar vínculos com as vivências de
alunos e professores, buscando a qualidade de ensino, propiciando a nossos alunos
o prazer de estar na escola. Trabalhar em uma perspectiva articulada às múltiplas
linguagens: música, teatro, poesia, dança e contação de história... Essas eram
apenas algumas de nossas propostas... (NITERÓI, 2006)
As eleições, no entanto, aconteceram de forma acirrada, pois, após muitos
anos votando em chapa única, a escola vivenciava um momento único, uma nova
experiência de exercer sua opção de escolha, num processo eleitoral, no que a
comunidade escolar tinha a oportunidade de exercer sua legitimidade do voto,
participar de debates, ouvir propostas diferentes.
Sofremos muitos reveses, dificuldades de expor nossas propostas para os
pais e responsáveis, pois a gestão não permitia um contato mais próximo, além dos
espaços abertos para os debates com a comunidade. Muitas vezes, fomos
cerceadas de lhe falar, e o que nos mantinha firmes no ideal de mudança eram os
discentes, que acreditavam e sonhavam com uma nova proposta para a Levi
Carneiro.
Foi nesse sentido que assumi meu exercício de liberdade, me colocando
como candidata ao pleito eleitoral para diretora da escola. Registrar no projeto de
gestão nossos desejos e propostas para a escola não significou termos conseguido
expressar a totalidade do que sonhávamos e sentíamos, mas assumirmos
eticamente nossa decisão. Assim como afirma Dalmas (1995, p.13): “dificilmente
conseguimos expressar as coisas mais essenciais. Apenas a vivemos.”
Muitas dessas propostas e metas foram possíveis, outras cuja realização
necessitavam de longo prazo para sua execução, estão em processo até hoje e,
algumas, não se realizaram...
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Vale ressaltar que uma parcela da comunidade escolar não compreendeu a
proposta inicial de gestão participativa, pois confundiam a liberdade de expor seus
posicionamentos e contribuições com permissividade e falta de controle por parte da
direção. Os conflitos perpassavam, especialmente, pelos questionamentos de
professores que não compreendiam de que forma pais e alunos poderiam contribuir
na discussão do pedagógico. Esse se tornou, então, nosso primeiro grande desafio,
quando as urnas confirmaram a nossa vitória, isto é, conduzir parte do corpo
docente a compreender nossa postura favorável ao diálogo e à participação da
comunidade escolar na edificação de uma nova proposta de prática educativa.
Prática esta estruturada a partir dos referenciais de uma gestão participativa, em que
os professores, alunos e pais deviam assumir suas funções e responsabilidades,
incluindo a participação nas diversas áreas da instituição, como cogestores. (LÜCK,
2010) Além da inserção das artes como um processo dinamizador das práticas
cotidianas. Essas interlocuções permitiram questionar os paradigmas, até então,
utilizados. Paradigmas autoritários, cujas bases estavam estabelecidas na
hierarquia, na disciplina entendida como controle de corpos, de espaço e de opinião
e no cerceamento do diálogo político e social.
Os

grandes

embates

aconteciam,

especialmente,

nas

reuniões

de

planejamento, nas que se procurava conquistar aqueles que eram contra a nova
proposta. Uma grande polêmica se estabelecia quando abríamos as discussões com
a leitura de Paulo Freire (1995, p.47), que era epígrafe de nossa proposta de gestão:
precisamos contribuir para criar a escola que é aventura, que marcha, que
não tem medo do risco, por isso que recusa o imobilismo. A escola em que
se pensa, em que se atua, em que se cria, em que se fala, em que se ama,
se adivinha, a escola que apaixonadamente diz sim à vida.

Os professores questionavam nossa ação de inclusão e de pertencimento de
todos àquele espaço. Defendiam a exclusividade, entre eles, de discutir e elencar
soluções para melhoria e qualificação do ensino. A ideia de se aventurar, correr
riscos com novas propostas educativas traziam mais inquietudes e desconfortos do
que estímulos e acordos. O novo assustava... A escola com mobilidade, plena de
coloridos, de vozes e experimentos, com interlocuções acadêmicas, com a opinião e
efetiva presença de pais e responsáveis, ajudando nas relações com o espaço, com
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as artes, incomodavam alguns colegas, que defendiam uma postura mais
distanciada dessas práticas de participação.
Essas atitudes de exclusão iam de encontro à concepção democrática
expressada pela sociedade neste período. A expansão dos sistemas educacionais
vinha acompanhada do aumento progressivo da participação social e política dos
cidadãos nesses espaços sociais. Porém, é inegável, como afirma Schwartzman
(1979), que os princípios da democracia esbarram nas formas e mecanismos de
acesso e participação dos indivíduos e, mais efetivamente, nos recursos efetivos
que esses sujeitos dispõem para fazer uso destas formas e acessos. Esse era o
ponto que estávamos vivenciando na escola Levi Carneiro, a dificuldade dos sujeitos
de exercerem o direito de se expressarem, opinarem e dialogarem na qualificação
do ensino, sobretudo, numa visão profunda de exercerem seu compromisso com a
prática educativa.
O embate mais destacado, entretanto, era o da questão disciplinar. Um grupo
achava que a direção deveria ser responsável pela punição dos alunos
“inadequados”, para que pudesse se concretizar a aprendizagem. Havia aqueles que
se colocavam a favor da proposta, auxiliando na construção efetiva do projeto que
privilegiava a inquietude e a quebra da racionalidade disciplinar hegemônica.
Assim iniciei minha gestão na escola municipal Levi Carneiro, na qual a
disciplina foi o tema gerador para o desenvolvimento de muitos trabalhos e
experiências como a ressignificação do espaço escolar. Esse espaço não mais
entendido apenas como um lugar, como nos diz Certeau (2011, p. 184), ou seja, o
imperativo do “próprio”: “os elementos considerados se acham uns ao lado dos
outros, cada um situado num lugar próprio e distinto que define. Uma configuração
instantânea de posições.” Não era mais uma hierarquia de lugares. Lugares prédefinidos, por onde alunos passavam, como sala de aula, biblioteca, refeitório,
sanitários. Outros destinados aos docentes, como sala de professores, secretaria,
sala de supervisão... Uma indicação de estabilidade. O espaço, no entanto, ganhou
a ideia de cruzamento de móveis, animado pelo conjunto de movimentos que aí se
desdobram. É o efeito produzido pelas operações que o orientam, o circunstanciam,
o temporalizam e o levam a funcionar em unidade polivalente de programas
conflituais ou de proximidades contratuais. Isto é, o espaço aqui é aquilo o que
fazemos dele, com a diversidade das atividades, modificado constantemente,
desprovido assim de uma estabilidade. (CERTEAU, 2011, p. 184).
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É importante salientar que a proposta de nossa gestão em relação à disciplina
coaduna com as concepções de Madalena Freire (2008, p. 36), pois entendemos
que as práticas disciplinares referem-se às rotinas trabalhadas no cotidiano escolar,
ou seja, disciplina entendida como limite.
A disciplina é uma construção que se dá no confronto de opções, perdas e
frustrações e raivas, na organização dos limites dos sujeitos e da realidade.
Não é algo externo (alienado dos significados dos sujeitos) como a
disciplina autoritária, porque o educador, ao mesmo tempo que
instrumentaliza o processo de construção da disciplina de seu educando,
também constrói, educa o seu. Nesse sentido, a construção da rotina e da
disciplina é um jeito de se autogovernar, tanto individualmente quanto em
grupo.

Ou seja, propúnhamos a ideia de trabalhar a disciplina de forma dinâmica e
instrumentalizada na rotina cotidiana, entendida como o “pulsar do coração vivo do
grupo, com a cadência sequenciada de atividades diferenciadas, que se
desenvolveriam em ritmo próprio de cada grupo”(FREIRE, 2008, p. 116), num
espaço praticado. Desta forma, pensar a disciplina na escola foi instigar novas
maneiras, novas formas de se lidar com o cotidiano. Segundo a autora, é possível
conciliar liberdades, limites e disciplina na prática educativa. O professor lida com a
organicidade desses limites em sua sala de aula. Qualquer ação educativa é regida
pelo jeito de cada professor estruturar os limites, a disciplina, ou seja, as regras de
convivência. Nesse sentido, disciplina e rotina se complementam nas ações do diaa-dia.
Nesse sentido, propus repensar as relações na escola, aproveitando-me das
próprias inquietudes apontadas pelo grupo e, na mesma medida, refletir até que
ponto a concepção de uma disciplina rígida, por vezes, perpassa por nossas ações
como educadores e, de igual modo, analisar os estudos de Michel Foucault sobre
poder panóptico de vigilância, poder esse que pode ainda permanecer nas ações da
escola.

2.1 As relações de poder e a disciplina escolar

A ideia de gerir uma escola foi conflituosa, num primeiro momento, já que na
instituição escolar encontram-se muitos resquícios de uma concepção rígida de
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disciplina. Concepção esta que fez parte de minhas dúvidas e inquietudes.
Entretanto, quando o desejo de mudança se faz presente, ele atua não só na
construção discursiva, como também nas atitudes daqueles que habitam o espaço
escolar, possibilitando, dessa forma, uma transformação do mesmo. Assim, uma
escola disciplinada, com poucos espaços para debates e embates delimita as ações
daqueles que aspiram por mudanças, que acreditam na mobilidade e no menor
controle de pessoal.
O espaço que não propicia a discussão e o enfrentamento torna-se um
espaço de adestramento, ou seja, um espaço de divisão, separação e submissão
(FOUCAULT, 2004) e consequentemente, o espaço da alienação. Uma alienação
social, entendida como desconhecimento das condições histórico-sociais em que se
vive, produzidas pela ação do homem em seu tempo e espaço. Esse sujeito não se
reconhece como agente e autor da vida social e de suas instituições. (CHAUÍ, 2003
p. 172)
Portanto, a nossa proposta de gestão era estimular e possibilitar a
ressignificação e a quebra de alguns paradigmas que alicerçavam a disciplina em
seus diferentes aspectos.
O autoritarismo, a disciplina do adestramento, o silêncio imposto, as relações
de poder levavam ao questionamento acerca das formas que se estabeleceram nas
relações entre professores e alunos, alunos e alunos, escola e responsáveis, escola
e Fundação Municipal de Educação. De que modo poderia desenvolver outra forma
de pensar a educação a partir dessas relações que não se construíram a partir da
dialogicidade? Essa realidade configura o modelo de “instituição disciplinar” descrita
por Michel Foucault (2004, p.118). O pensador afirma que por meio da disciplina
cria-se uma relação de dominação, mas sem “apropriação dos corpos”, uma relação
de poder não implica coerção física, mas o adestramento, a sujeição.
Desse modo, pretendeu-se reestruturar as relações escolares de forma que a
escola não tivesse como fim a classificação em bons ou maus alunos, conforme
seus resultados. Assim, queríamos por em discussão o modelo hegemônico de
disciplina, vivenciado por parte dos professores e, muitas vezes, até por nós
mesmos. Portanto, devia-se observar a reorganização do espaço escolar baseandose numa proposta que, para além dos conteúdos curriculares, valorizasse as
vivências de professores e alunos.
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Esse era o desafio que nos esperava na escola municipal Levi Carneiro, o
desenvolvimento de um ambiente escolar que propiciasse as relações interpessoais
daqueles indivíduos que ali se encontravam, aliviando as tensões presentes no
cotidiano escolar.
O modelo de organização do espaço escolar segundo Foucault (2004, p.126)
que cria hierarquias, vigia e recompensa, um modelo no qual as disciplinas “marcam
lugares e indicam valores; garantem a obediência dos indivíduos.” A concepção de
escola como uma instituição disciplinar que “fabrica indivíduos” adestrados, que
regula tempos e ações a fim de alcançar melhor resultado em menos tempo,
explorando o aspecto quantitativo distanciava as relações e inibia as diversas
potencialidades.
Partindo da análise de Michel Foucault, em Vigiar e Punir, o modelo de escola
vigente e predominante se enquadra no modelo panóptico, configurando-se um
sistema de poder que estabelece vigilância e que põem em funcionamento os
dispositivos disciplinares. Tal modelo, introduzido no início do século XIX, cria o
“estabelecimento de educação vigiada.” O Panóptico foi descrito por Foucault (2004,
p.165-166) da seguinte forma:

[...] na periferia uma construção em anel; no centro, uma torre; esta é
vazada de largas janelas que se abrem sobre a face interna do anel; a
construção periférica é dividida em celas, cada uma atravessando toda a
espessura da construção; ela tem duas janelas, uma para o interior,
correspondendo às janelas da torre; outra, que dá para o exterior, permite
que a luz atravesse a cela de lado a lado. Basta então colocar um vigia na
torre central, e em cada cela trancar um louco, um doente, um condenado,
um operário ou um escolar. Pelo efeito da contraluz, pode-se perceber da
torre, recortando-se exatamente sobre a claridade, as pequenas silhuetas
cativas nas celas da periferia. Tantas jaulas, tantos pequenos teatros, em
que cada ator está sozinho, perfeitamente individualizado e constantemente
visível.

Esse poder disciplinar que controla e submete, adestrando indivíduos
colocava-se em questão. Percebiam-se potencialidades latentes dentro de um
esquema disciplinar que as restringia e direcionava de cima para baixo.
Ainda muito atrelada ao modelo de instituição disciplinar apresentado por
Foucault (2004, p.151), a escola tem-se mantido como uma instituição que
hierarquiza indivíduos lhes impõe punições ou premia-os conforme seus resultados.
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“... todo comportamento cai no campo das boas e das más notas, dos bons e dos
maus pontos.” Nesse sentido, Foucault (2004, p.151) considera que a disciplina
“pune rebaixando e degradando” medindo quantitativamente o valor da capacidade
individual colocada em registros que apontam as singularidades de cada aluno.
Estabelece-se, então, uma relação de poder na qual predominam os aspectos
quantitativos, isto é, os resultados. Como escapar ao Panopticon estabelecido na
escola? Ou pelo menos, como questioná-lo de forma que as relações fossem
prioritárias em seu contexto? Como modificar o ideal de professores que só
avaliavam seus alunos através da quantificação?
Foucault (2004, p.152) segue afirmando que o ideal de sociedade vigilante e
de certo tipo de poder panóptico se espalhou para a organização social,
constituindo-se em sociedade disciplinar. Essa estrutura atingiu hospitais, escolas,
cidades operárias, entre outras instituições.
Percebe-se no cotidiano escolar que o controle excessivo reflete na disciplina
dos adolescentes e jovens, professores e funcionários que compõem a estrutura
escolar. Esse controle excessivo interfere diretamente na conduta dos alunos, que
assumem o papel de sujeitos estranhos ao seu próprio fazer, obedientes a uma
hierarquia. Assim, segundo Foucault (2004, p.119) a disciplina “define como se pode
ter o domínio sobre o corpo dos outros, não simplesmente para que faça o que se
quer, mas para que operem como se quer [...]”, gerando a sujeição de indivíduos,
corpos dóceis.
Os conflitos emanados das reuniões de planejamentos, onde procurávamos
estabelecer um diálogo com todos, incluindo os que não concordavam com uma
gestão participativa, estavam repletos de ressalvas e desentendimentos. “O
aumento do número de alunos, os questionamentos e as diversas funções exercidas
por eles, a inexistência de métodos que permitissem regulamentar simultaneamente
a atividade de toda uma turma, a desordem e a confusão que daí provinha (...)”
criavam um desconforto para os professores que tinha na vigilância hierárquica sua
fortaleza e “tornavam necessária à organização dos controles”. (FOUCAULT, 2004,
p. 147) Eram constantes os pedidos para colocar câmeras de vigilância, visando o
controle dos espaços da sala de aula, dos corredores e do pátio, além da
movimentação dos alunos. Era comum o pedido de um coordenador em cada
corredor, a confecção de crachás com nome e turma do aluno que deveria ser
utilizado pelo mesmo, ao sair da sala de aula. Para o corpo docente, era dever da
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gestão manter esse controle para melhor administrar o espaço público e melhor
desenvolver o ensino e a prática educativa.
Os professores investiam também na fiscalização. Incutiam entre os alunos
que a melhor forma de conter os “inadequados” era observá-los de perto. Como
ressalta Foucault (2004, p. 147), o docente escolhia os melhores alunos para
cooperar com a fiscalização:
para ajudar o mestre (...) há toda uma série de “oficiais”, intendentes,
observadores, monitores, repetidores, recitadores (...). Os papéis assim
definidos são de duas ordens: uns correspondem a tarefas materiais (...)
outros são da ordem da fiscalização (...) Os “observadores” devem anotar
quem sai do banco, quem conversa, quem (...) se comporta mal (...), quem
comete alguma imodéstia (...); os “admonitores” estão encarregados de
“tomar conta dos que falam ou fazem zunzum ao estudar as lições, dos que
não escrevem ou brincam (...).

Estabelecia-se assim um poder relacional que se auto sustentava por seus
próprios mecanismos e substituía o brilho das manifestações pelo jogo ininterrupto
dos olhares calculados. (FOUCAULT, 2004, p. 148)
As questões pontuadas pelos docentes, discentes e funcionários em reuniões
de planejamento ou mesmo aquelas levantadas pelos responsáveis, em particular,
na presença da equipe técnico pedagógica, eram ferramentas fundamentais para
discutirmos um novo olhar e novas sensibilidades para a escola. Enquanto gestora
delinearam-se possibilidades de favorecer mudanças no que dizia respeito à posição
relacional do poder e da disciplina. O desafio era possibilitar que o grupo de
professores, alunos, funcionários e responsáveis participassem do processo de
mudança,

vislumbrando

uma

gestão

participativa

e

a

valorização

das

individualidades com seus respectivos potenciais.
Vale ressaltar que se as relações na escola sobre a disciplina estavam
marcadas pela vigilância hierárquica, pode-se criar um novo espaço de
entendimento educacional, a despeito da força dos poderes externos e alheios
àquela comunidade. Sendo tais relações desencadeadas, a partir de diferentes
posicionamentos dos sujeitos sociais em face às exigências e necessidades.
Certeau (2011, p.39) afirma que “a conveniência (...) representa, no nível dos
comportamentos, um compromisso pelo qual cada pessoa (...) contribui com sua
cota para a vida coletiva (...) para que seja possível a vida cotidiana.” Ele descreve a
vida do bairro como um lugar onde se dão os encontros, espaço que se desenvolve
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a arte de conviver com vizinhos, amigos, comerciantes pelo fato concreto, sobretudo
pela proximidade e pela repetição do dia-a-dia. Estabelecendo um paralelo assim é
a vida na escola. A repetição dos encontros que se efetivam cotidianamente traz
para o ambiente escolar produções que podem ou não abrigar a dialogicidade,
oportunizando ou não a vida coletiva. Nesse sentido, Certeau faz um alerta quanto
ao “possível que deve ser entendido no sentido mais trivial do termo: não tornar a
vida impossível.” Em outras palavras, independente da existência de contratos ou
regulamentos escritos, para que seja possível a vida cotidiana faz-se necessário que
cada indivíduo torne-se parceiro do outro no sentido de respeitar o contrato que se
estabeleceu mesmo que tacitamente.
Portanto, não se tratava mais de saber quem ou qual grupo detinha o poder,
se a Fundação Municipal de Educação, se os professores ou os discentes, mas de
desenvolver um novo olhar sobre as relações de poder e do modelo disciplinar
desenvolvidos no espaço escolar. Assim, desenvolver na comunidade escolar o
pensar e agir objetivando sempre o coletivo e a comunidade como um todo, tornouse meta a ser atingida. Dessa forma, valorizar a diversidade, para que se tornasse
possível elaborar um pensamento afirmativo, um pensamento múltiplo, desatrelado
do desejo de reproduzir um sistema engessado, centrado na hierarquia e no
controle. Assim, era crucial ao grupo ampliar os horizontes, questionar a própria
prática e desterritorializar-se, isto é abandonar a estabilidade, a organização e a
ordem estabelecida e caminhar para a desordem, a fragmentação e lançar um novo
olhar acerca de si e do outro. Desta feita, era possível inserir as artes nessa nova
perspectiva de educação?
Foucault (2004, p.148) afirma que esse poder é múltiplo, automático e
anônimo. Logo, não se pode possuí-lo “como uma coisa”, tampouco usufrui-lo e/ou
repassá-lo “como uma propriedade”. Ademais, seu funcionamento articula-se como
“uma rede de relações de alto a baixo, mas também até certo ponto de baixo para
cima e lateralmente; essa rede „sustenta‟ o conjunto, e o perpassa de efeitos de
poder que se apoiam uns sobre os outros: fiscais perpetuamente fiscalizados”.
Dessa forma devem-se reavaliar as relações, por exemplo, entre aluno e
professor. Esse poder não funciona numa única via: a do professor. Circunstâncias
do cotidiano podem apresentar outro condutor da relação, o aluno. Essa prática tão
difusa e que assusta a maior parte dos docentes, estava a ser testada numa escola
pública.
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Percebeu-se que naquela escola, o controle dos espaços, do corpo, das
mentes, algumas atitudes e situações refletiam a estrutura panóptica da sociedade
disciplinar. Contudo, ela não impedia singularidades e sensibilidades que,
estimuladas, poderiam favorecer mudanças nas práticas docentes.
Segundo Celso Antunes

(200-?), a temática disciplina/indisciplina é

amplamente debatida entre os profissionais da educação. E essa questão é bastante
abrangente: refere-se tanto à escola pública quanto à escola particular, não se
restringindo a uma determinada faixa etária. Está presente na educação infantil, no
ensino fundamental e superior e em todo o território nacional.
Celso Antunes (200-?) questiona a situação de dúvida em que se encontra,
muitas das vezes, o professor no sentido de como deveria agir quando o assunto é
disciplina/indisciplina: “A sala de aula deveria ser um quartel?” “Coibir quando é
possível fazê-lo ou ser excessivamente tolerante, caracterizando assim, a
permissividade em sala de aula?”
Uma das preocupações da educação brasileira, segundo o autor é conceituar
disciplina. Segundo ele é preocupante quando a maioria dos professores enfatiza
que a indisciplina é a conversa, considerando-se o silêncio como referencial de
classe disciplinada. Para o educador, mais que pertinente, torna-se preocupante tal
conceituação, pois a conversa segundo ele é a mais extraordinária manifestação das
inteligências humanas. Uma conversa desconectada do contexto da aula pode até
prejudicar, no entanto, dois alunos que se estimam, não podem passar cinquenta
minutos sem conversar.

O aluno que discute, propõe temas, instiga, desafia,

aprende. E questiona: Será que não existem outros tipos de aula? Dividir em duplas,
trios, quartetos. “A disciplina não pode ser confundida com o silêncio”. (ANTUNES,
200-?)
O autor segue questionando: Por que as escolas existem? Diante de tantos
recursos tecnológicos acessíveis, livros e tantas outras possibilidades? Por que os
próprios pais não ensinam? Por que ir à escola? A escola, segundo ele, é um lugar
onde se desenvolvem as relações humanas, onde se interage, onde acontecem às
relações interpessoais, é por essência um lugar epistemológico, onde se aprende a
aprender, onde se deve valorizar a palavra. Lugar da pesquisa. É um centro
profissional, onde se aprende a trabalhar, não em busca de uma profissão, mas no
sentido profundo do trabalho coletivo.
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Segundo Antunes, há quatro itens a serem considerados no caso da
disciplina: a escola, o professor, o aluno e a família. A escola na transparência de
seus

propósitos,

construídos

coletivamente.

Os

professores

e

alunos na

consensualidade, nas decisões no que se refere aos regulamentos. A família deve
ter espaço na escola onde as discussões, a troca de ideias entre pais e professores
deve fazer parte das vivências escolares. Nesse sentido, “a educação é uma via
única.”
Antunes (200-?) afirma que existem práticas para a disciplina: o conteúdo
deve ter sentido para o aluno. Não se pode ensinar, por exemplo, “Capitanias
Hereditárias” para alunos do século XXI se associações pertinentes não forem
realizadas para a devida compreensão. A distração do jovem é normal, faz parte
dessa faixa etária. Preparar a “lousa” com o roteiro pode evitar um foco de
indisciplina, pois se a mesma ocorrer, mais facilmente o aluno retornará às
atividades.
De forma geral, define-se indisciplina, entre os docentes, como a inquietude
dos alunos, o falatório, sua agitação. O próprio espaço físico da sala de aula, o
posicionamento das carteiras, a cobrança de posturas severas, se analisadas,
contribuiriam para reforçar essa ideia. A organização das salas de aula não favorece
que as relações entre os alunos sejam desenvolvidas e sim, que haja pouco contato
entre os mesmos de forma a não prejudicar o bom andamento das aulas.
A estrutura das aulas, a dinamicidade daquilo que é desenvolvido, a
apropriação do conhecimento de forma ativa, possibilitam o despertar do interesse
dos alunos sem o qual se torna dificultado o processo de internalização dos
conteúdos.
Segundo Antunes (200-?), a sala de aula é um espaço que expressa à
continuidade da vida, do reflexo do entorno, da realidade das ruas, da comunidade,
enfim, de todos os espaços de vida do aluno e do professor. No entanto, se assim
não for, não será sala de aula verdadeira, pois não permitirá ao aluno contextualizar
os saberes com seu cotidiano.
À medida que a sala de aula reflete saberes próximos da realidade da
comunidade escolar, é necessário fazer da questão disciplinar um valor, ou seja,
desenvolver diretrizes para o bem conviver, tendo em vista as relações que se dão
no coletivo da sala de aula, onde professores e alunos definem através da
reciprocidade as rotinas que norteiam a organicidade e o cotidiano da sala de aula.
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Afirma Antunes (200-?): “é essencial que se restaure a disciplina em sala de aula,
que se faça desse valor um objetivo a se perseguir (...) a disciplina não pode jamais
chegar ao aluno como uma ordem (...)” Segundo o autor, a disciplina em sala de
aula deve ser vista e concebida como qualidade humana, imprescindível à
convivência e necessária às relações interpessoais, especialmente no trato daqueles
com os quais se tem uma relação diária. A disciplina, entendida como valor humano
de convivência, não deve ser vista como castigo ou imperativo que sempre partindo
do mais forte dirige-se ao mais fraco em nome do conforto pessoal. Não se trata de
estabelecer um duelo entre professor e aluno. A disciplina desejada não é desse
modo, uma conveniência para o professor, antes o produto de debates, reflexões e
até embates onde todos os envolvidos têm voz. A partir dessas discussões no grupo
para o próprio grupo definem-se rotinas que favoreçam a vida coletiva.
O pensamento de Celso Antunes amparou as decisões na unidade escolar.
Os embates acerca da disciplina privilegiaram um debate sobre outras formas de se
lidar com esse problema. Sendo assim, as rotinas escolares foram discutidas
levando em consideração a realidade da comunidade escolar, o que resultou na
criação de um regulamento interno que foi divulgado amplamente entre alunos e
responsáveis. Antunes afirma que não se trata de entregar aos alunos listagens
contendo regras ou regulamentos, isto é, não basta que a escola formule seu
estatuto, é necessário que se vivenciem as rotinas na escola, que se conheçam as
necessidades e anseios da comunidade e a partir desse conhecimento discutir e
construir com o grupo uma rotina que vá ao encontro dessa realidade.
Assim, a partir da proposta de gestão participativa, em que os embates
estavam instalados, as discussões de como deveria ser a nova rotina escolar
passou a ser pauta constante entre professores, coordenadores de turno e direção.
Alunos falaram, opinaram e foram ouvidos nos conselhos de classe. Após um
período de discussões, acertos, encontros e desencontros sobre as questões
práticas do dia-a-dia, algumas regras foram estabelecidas.
Um esboço do que tinha sido traçado começara a ser então divulgado nas
reuniões de pais. A cada reunião debatia-se com os responsáveis os temas que
tinham sido discutidos com alunos e professores. À medida que se obtinha a
aprovação, assinava-se o “estatuto” com o que fora até aquele momento esboçado
nas rotinas que iam se implementando na escola.

41

No entanto, a concretude dessas rotinas tem seus embates, com os pais que
desconhecem o cotidiano escolar, pois não tem o hábito de frequentá-lo. Que por
vezes, ao se depararem com algumas questões escolares, geram conflitos.
Questionamentos surgem por vezes por parte dos alunos em relação aos seus
professores, já que todos estão sobre a mesma rotina, na qual a pontualidade,
assiduidade e outras regras funcionam democraticamente.
Outros episódios acontecem em outras instâncias, como nos conselhos
tutelares, que na maioria das vezes, antes de ouvirem a escola, a notificam, não
entendendo que a mesma possui uma organicidade legitimada por seus alunos,
professores, pais e pelo conselho escola comunidade.
Salienta-se que o que foi desenvolvido na escola para nortear as relações
disciplinares não foi um estatuto jurídico com função “punitiva” e sim um
regulamento que trata das rotinas escolares, especialmente daquelas que dizem
respeito ao planejamento do espaço escolar, regulamento esse baseado nos
discursos e práticas de alunos, professores e pais. Portanto, organizaram-se rotinas
simples que tratavam da organicidade do cotidiano escolar.
Assim, ainda que a escola ilustrasse o Panóptico de Bentham em algumas
situações e atitudes dos envolvidos na comunidade escolar, percebeu-se que a
realização de trabalhos e atividades que permitissem maior interação, valorizando a
arte de fazer de professores e alunos, sinalizava para uma nova possibilidade de
gestão escolar. Portanto, era fundamental propor a revisão das relações escolares.
O esquema panóptico de vigilância está inegavelmente presente nas
instituições

escolares,

permitindo

observar,

controlar,

classificar

indivíduos,

configurando-se num mecanismo de poder. Entretanto encontram-se brechas nessa
construção e a partir desses pequenos espaços abrem-se possibilidades de
construções democráticas e plurais.
Neste sentido, deixa-se claro que as discussões apontadas por Celso
Antunes sobre a temática disciplina/indisciplina buscam a organicidade na sala de
aula, enquanto o conceito sociedade disciplinar, estudado amplamente por Foucault,
sugere

a

sujeição

de

indivíduos

e

a

formação

de

corpos

dóceis.

Dessa forma os questionamentos, embasados pelo pensador Celso Antunes,
disponibilizaram outra forma organizacional, onde professores e alunos foram
autores-gestores de toda discussão e, também, da problematização do tema.
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Utilizaram intuitivamente conceitos estudados por Certeau no que diz respeito “às
práticas cotidianas”.
Assim na elaboração das rotinas escolares, construídas na escola em tela,
percebe-se a busca do grupo de constituir um debate democrático, o que
anteriormente estava cerceado por uma concepção autoritária de poder, como
também o embasamento teórico onde a disciplina foi discutida como um “valor” a se
conquistar e não uma imposição hierárquica de cima para baixo onde as decisões,
discussões, debates e embates partiram do grupo. Mais que participativa, pode-se
vislumbrar uma cogestão onde cada um assumiu a sua efetiva participação,
responsabilidade, “ser conveniente”, contribuir com sua cota para a vida em grupo.
Nessa medida, retomando Foucault (2004) em seus estudos sobre a
sociedade disciplinar, fazendo um paralelo sobre o “recorte” que ora se realiza
acerca da experiência da escola em tela onde alunos e professores foram
protagonistas do seu próprio estatuto, estabelecendo suas próprias rotinas, para
possibilitar a vida cotidiana, percebe a tentativa de busca desses sujeitos de
rompimento com o paradigma das relações até então instituídas.
Ao discutirem de forma aberta, o grupo iniciou um trabalho que, na
perspectiva de Certeau (2011), são as artes de fazer, a arte que está nas astúcias,
táticas daqueles que por intuição e desejo não se deixam levar por um sistema
também minúsculo de poder.
Percebe-se, portanto, o cotidiano escolar sendo reinventado, tornando-se
evidente que nem todos os indivíduos estavam engessados, presos no modelo
panóptico, sugerido por Foucault em seus estudos.

2.2 A produção de subjetividades

A produção de subjetividades singulares não se fundamenta em ideias
externamente, mas em práticas discursivas, relações cotidianas nas quais
a implicação do grupo se expressa contundentemente. (Scheinvar, 2009
p.171).

A comunidade escolar almejava uma nova perspectiva de trabalho, apesar de
todas as dificuldades. Assim, a partir das metas e propostas da gestão participativa,
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começou a concretização do projeto Sentimentos e Valores, na escola municipal
Levi Carneiro.
Este projeto nasceu a partir das discussões acerca da disciplina. O primeiro
ponto era trabalhar valores éticos naquela comunidade e, em conjunto, a prática do
desporto amador no entorno da escola. O turno integral seria oferecido às crianças e
aos adolescentes para que ocupassem o tempo com o desenvolvimento da mente e
do corpo. A instituição do Projeto Segundo Tempo, do Governo Federal (2007), cuja
a proposta era a de difundir o desporto amador nas escolas públicas e o trabalho do
desenvolvimento artístico, foi implementado na escola, via Secretaria de Educação.
À medida que o projeto foi ganhando força e apoio internamente, o mesmo foi
se incorporando como uma política para organizar o espaço, mas tendo a
mobilidade, a corporeidade e a musicalidade como ingredientes para uma nova
leitura de mundo. A proposta foi abraçada e adotada pelos alunos que buscavam
uma nova perspectiva de participação.
Essa foi a chave para outro investimento. Propus, em mais uma reunião de
planejamento, que desenvolvêssemos uma reavaliação dos valores, tendo como
referencial alguns trabalhos da professora Lúcia Moysés. O grupo sugeriu que o
trabalho unisse Sentimentos e Valores. Assim o projeto foi instituído e passou a
nortear a prática pedagógica da maioria do corpo docente.
E as lições de minhas tias acerca da disciplina tinham se perdido? Não, tudo
isso estava ali! Renovadas, com novas perspectivas, com novas possibilidades.
Minhas

inquietudes

ganharam

concretude.

As

microresistências

e

as

microliberdades estavam na composição de cada avaliação, de cada participação do
corpo docente e discente, na tentativa de edificar um novo olhar pedagógico para a
escola pública em Niterói, especialmente, para a unidade escolar Levi Carneiro.
O projeto ganhou espaço e visibilidade. A exposição de nossas ideias passou
a ser uma solicitação da própria Secretaria de Educação a fim de que
compartilhássemos uma experiência que deu certo. Criou-se um Seminário
permanente na escola para se discutir as artes de fazer no cotidiano da Levi
Carneiro. Neste momento, toda a comunidade estava convidada a mostrar e explicar
de que maneira foi construída uma alternativa à educação disciplinar, aliando
participação e gestão democrática. Os espaços universitários apostaram no projeto
e, constantemente, ainda somos convidados pela Universidade Federal Fluminense
e pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro a explicitar a nossa prática
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pedagógica, propiciando uma análise profunda das maneiras de fazer no cotidiano
escolar da Levi Carneiro.
O reconhecimento do projeto se deu, também, pelo jornal O Globo, em sua
sessão Niterói, quando apresentou a reportagem intitulada “Esforço louvável na
contra dança da falta de subvenção”. A reportagem relatou as dificuldades de se
manter um projeto de dança na escola, sem apoio governamental, mas que
despontava como um dos melhores da cidade, permitindo ao corpo de baile,
possibilidades de engajamento sócio-profissional.
Quando passei a compor mesas de debates acadêmicos algumas questões
começaram a me inquietar. Achei que tinha chegado a hora de buscar uma
especialização universitária, pois as discussões pedagógicas me despertaram o
desejo de mergulhar em novas leituras que possibilitassem a compreensão crítica do
processo educativo que estava se constituindo na comunidade do Sapê. Muitas
discussões sobre políticas públicas me faziam sonhar com um novo currículo para a
escola básica, um investimento para as artes do cotidiano, enfim, um novo olhar
para a Educação. Foi assim que me apresentei para a seleção de Mestrado do
Programa de Pós-Graduação de Política Pública e Formação Humana da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (PPFH/UERJ), em 2009.
Aproximei-me da leitura de Michel Foucault e da ideia do Vigiar e Punir. Essa
leitura me fez rever o meu posicionamento acerca da disciplina e compreender
porque é tão marcante em nossa sociedade, vigiar, controlar e sancionar os erros
para alcançar o êxito. Das análises a que mais me interessou foi a da Microfísica do
poder. O quanto os discentes daquela escola emanavam e exerciam a prática do
poder, junto aos seus responsáveis e mestres. Por outro lado, fui apresentada aos
estudos de Félix Guattari e em sua obra encontrei a concepção de subjetividade,
que para mim tinha outra lógica. Passei então, a pensar em outra abordagem, a da
formação humana. Para essa nova linha de pensamento foram fundamentais as
leituras e as aulas ministradas no curso de Mestrado, ao qual estou vinculada.
Especialmente, as que dizem respeito à produção de subjetividades.
Para Estela Scheinvar (2009) as subjetividades têm sido produzidas sem se
considerar as vivências na escola, mas sim, reconhecendo princípios universais
abstratos como adequados e válidos às práticas cotidianas de professores e alunos.
Não se trata de falta de capacidade de perceber, mas de uma forma de
apresentação do conteúdo transmitido institucionalmente. Nesse sentido, valorizam-
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se os modelos totalizadores em detrimento da produção de singularidade que
venham intervir com vistas à criação de novos espaços e possibilidades
provenientes dos interesses, desejos e necessidades do fazer coletivo.
Pacotes prontos chegam às escolas, seja através de livros enviados, seja
através das listagens pré-estabelecidas dos livros didáticos a serem “escolhidos” e
adotados por um determinado período, sem dar a opção para que os professores
opinem se querem ou não trabalhar, por exemplo, com tais livros ou editar suas
próprias apostilas, enfim, optar por livros “outros”, os de literatura, e escolhê-los
livremente, sem listas já determinadas. Livros de filosofia? Por que não? Por que
não abrir espaço na escola para que o corpo docente possa discutir e optar por
tantos outros materiais para o “fazer pedagógico”. Chegam projetos com temas
“ufanistas”, em que a democracia e a cidadania são sempre enaltecidas; porque não
discutir com os protagonistas da ação educativa, aluno e professor, diretor,
supervisores, pais, mães, aqueles que vivem o chão rústico da escola, quais os
projetos que interessam àquela comunidade escolar?
O nosso projeto tinha como objetivo permitir a expressão das subjetividades
presentes na escola, possibilitando um novo olhar sobre as potencialidades de
alunos e professores, à medida que se promoviam as vivências coletivas.
Segundo Guattari e Rolnik (2008) essa nova construção não aceita uma
concepção abstrata e apriorística do ser. Esse sujeito é constantemente atravessado
por diversas instâncias que compõem a sociedade. Não se pensa mais na entidade
aluno dissociado de sua materialidade histórica, das instâncias sociais e culturais
que o integram. Desse modo, rompe-se com a ideia de subjetividade construída a
partir da interioridade do sujeito. O individual veicula na esfera das construções
sociais, em que o sujeito absorve aquilo que é socialmente produzido na esfera das
significações.

A

subjetividade,

então,

se

apresenta,

pois,

como

sendo

“essencialmente social e assumida e vivida por indivíduos em suas existências
particulares”.
Assim, não era possível mais compreender que cada adolescente e jovem da
unidade escolar Levi Carneiro carregava em si, a subjetividade, mas que pertenciam
a um conjunto de ações que contava com a individuação de cada um, mas também
com o coletivo social, a cultura do lugar, as formas de sentir e de viver da
coletividade, o contato com o outro, que foram essenciais para a formulação do
projeto que restituiria as artes de fazer no universo escolar.
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A aptidão para a musicalidade e corporeidade já vinha sendo trabalhada com
os discentes. Essa prática de artes cênicas, mobilidade, música, dança, discussão e
novas relações que as atividades artísticas propunham, ajudaram a constituir novas
possibilidades para o grupo.
Assim, foi possível rever o posicionamento enquanto gestora, mas também
possibilitou a revisão do papel dos docentes e dos discentes, que sob novos fluxos
de mobilidade transformaram-se em sujeitos agentes com participação ativa tanto
nas atividades propostas quanto do processo de aprendizagem no cotidiano escolar.
Os alunos participariam da construção do projeto, opinariam nas peças, no
repertório do sapateado, teriam voz no conselho de classe, participariam da
avaliação e do processo de ensino-aprendizagem, criariam uma nova ética em que
docentes, funcionários, responsáveis e a própria equipe gestora da escola
precisariam se adaptar.
Compreende-se, assim, que a partir das novas práticas instituídas na escola
outras possibilidades foram abertas, isto é, outras formas de vivenciar, de
experimentar e de sentir, relacionadas ao cotidiano pedagógico, o que,
consequentemente, ampliou os modos de subjetivação. Essa é a maneira que se
tem buscado desenvolver a educação na escola municipal Levi Carneiro.
Assim, da mesma forma que se entende as subjetividades como sendo
construções sociais, podemos pensar o aprendizado também como uma produção
coletiva. A coletividade escolar participa dessa construção articulando ideias que
surgem a partir de valores que integram a rede social, produzindo sempre novos
conceitos. Tal compreensão contribui para a formação de uma estrutura dinâmica do
conhecimento, e deve refletir decisivamente na maneira de se pensar a educação,
desde o conceito de ensino e aprendizado e em suas diversas formas de avaliação,
até a definição e distribuição do conteúdo a ser aplicado ao longo de todo o
processo educativo.
Dessa forma, segundo Guattari: (2008, p.39)
a subjetividade é produzida por agenciamentos de enunciação. Os
processos de subjetivação ou de semiotização não são centrados em
agentes individuais (no funcionamento de instâncias intrapsíquicas, egóicas,
microssociais), nem em agentes grupais. Esses processos são duplamente
descentrados. Implicam o funcionamento de máquinas de expressão que
podem ser tanto de natureza extrapessoal, extra-individual (sistemas
maquínicos, econômicos, sociais, tecnológicos, icônicos, ecológicos,
etológicos, de mídia, ou seja, sistemas que não são mais imediatamente
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antropológicos), quanto de natureza infra-humana, infrapsíquica,
infrapessoal (sistemas de percepção, de sensibilidade, de afeto, de desejo,
de representação, de imagem e de valor, modos de memorização e de
produção de ideias, sistemas de inibição e de automatismos , sistemas
corporais, orgânicos, biológicos, fisiológicos e assim por diante).

Nesse sentido, mais que um projeto, Sentimentos e Valores passou a delinear
as ações do fazer escola, tornando-se uma diretriz de trabalho, portanto o sapateado
surge como uma nova opção de dança, como vivência de um espaço praticado. Ela
vem ao encontro dos ritmos que as crianças já conhecem, criando assim um elo, um
vínculo com o que se sabe com o que lhe é novo. Um elo com a cultura local dos
ritmos da comunidade, como forró, axé, samba e outros. Atualmente, o grupo de
sapateado vem ampliando seus espaços. O forró agora tem outro jeito ao ritmo dos
sapatos e não apenas nas saias coloridas. O passo ficou mais criativo no salteado
harmônico do grupo que dança coletivamente.
Na medida em que se questionavam as relações e problematizava-se a
escola, produzia-se um laboratório onde se tornava possível experimentar novas
vivências, outras experiências, tornando-se possível efeitos concretos em diversas
escalas.
Nessa perspectiva, visando viabilizar a transformação do espaço escolar, em
um local praticado, onde as vivencias e as relações entre o meio e os sujeitos
alteram o traçado físico, o projeto contribuiu para se implantar outra rotina escolar,
cujo eixo fundamental são as artes de fazer, cujo braço central é apoiar o movimento
dialógico entre alunos, professores e funcionários, por meio do desenvolvimento das
artes de um modo geral - o sapateado, as artes cênicas e as salas interativas, no
currículo e no cotidiano da escola Levi Carneiro, visando a aproximação entre os
indivíduos, favorecendo a prática escolar e a troca efetiva, movimento que torna
todos os participantes da comunidade escolar “aprendentes”.

2.3 As Artes de Fazer

O ano de 2009 foi mesmo surpreendente para mim. Para estruturar ainda
mais a proposta de educação para a Levi Carneiro, descobri o ensejo final n’As
Artes de Fazer: A Invenção do Cotidiano de Michel de Certeau. A ideia das
microrresistências e das microliberdades iluminou a produção que vem se edificando
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no chão fértil da escola e que sempre impulsionaram a minha própria existência. O
poder de intervenção que tem as crianças, as brechas que o cotidiano apresenta ao
jogo de poder de uma sociedade tão controladora e vigilante, faz com que pensemos
que é possível viver um sonho e transformá-lo em realidade, na educação pública,
com seus limites, vigilância, opressão e descrédito. É possível edificar uma escola
de qualidade, baseada na liberdade, nos sentimentos e valores, na cidadania e,
especialmente, nos micropoderes que garantem o equilíbrio entre a disciplina e o
controle tão necessários à educação tradicional e as microrresistências tão
importantes nas propostas de uma nova abordagem educacional, valorizando as
maneiras de se reinventar o cotidiano.
Dessa forma e com essa proposta bem aprofundada, mas ainda com
resistência e renovações, fomos reeleitas por um período de três anos de gestão
(2009/2011).

*******

A partir do movimento de constituir as brechas da sociedade disciplinar se
desenharam novas perspectivas de não sucumbir às suas vigilâncias. Dialogando
com a possibilidade de escapar às amarras da vigilância e da sujeição que se
intensificou o trabalho com o projeto Sentimentos e Valores, cuja proposta era inserir
na estratégia a tática e as astúcias, instituindo artes de fazer no cotidiano escolar.
Essa era a resposta que buscava para os questionamentos que vinha refletindo,
algum tempo, com toda a comunidade do Sapê.
Nesse sentido, Michel de Certeau (2011) propõe uma teoria acerca da
transformação da sociedade através da multiplicidade de ações e relações
construídas no cotidiano, que de forma minúscula, angariam poder suficiente de
mudança da estrutura social, e no caso específico, a estrutura escolar. Segundo
Certeau (2011), é bom lembrar que não se deve tomar as pessoas como alienadas.
Isto é,
[...] no consumo dos bens culturais e materiais, existe sempre apropriações
e ressignificações imprevisíveis, incontroláveis, modificadoras de
pretensões previstas na origem, no planejamento, na idealização das
coisas. As astúcias dos “consumidores” compõem uma “rede de uma
antidisciplina” que, majoritária na vida social, quase sempre aparece como
“resistência” ou inércia com relação às imposições sociais.
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Certeau compreende assim que as astúcias dos consumidores de produtos,
valores, ideias, todos os produtos do mercado geral dos bens materiais e culturais
(incluindo aqui a educação), esvaziam todas as pretensões de uniformização e
obediência mantidas pelos gestores da vida pública.
Assim, para o olhar certeauniano, convém se interessar não pelos produtos
culturais como oferecidos no mercado dos bens, mas pelas maneiras diferentes de
“marcar socialmente à distância” adotada pelos consumidores nos atos de consumir.
É esta a indicação metodológica deixada por Michel de Certeau: na pesquisa sobre
práticas e usos de bens diversos (produtos do mercado, mas também ideias,
valores, crenças, etc.), é preciso se voltar para as “criações anônimas” e “perecíveis”
que proliferam na vida cotidiana, ali onde a consumação altera o objeto,
ressignificando-o, acomodando-o a novos interesses. Não era isso que faziam os
discentes, docentes e demais funcionários da Levi Carneiro?
Assim os alunos iniciaram o processo de participar ativamente dessa
argamassa pedagógica, gestada a partir de suas criações anônimas, espontâneas,
que permitiria mobilidade, dinamicidade e flexibilidade, constituindo uma diferente
arte cotidiana do fazer. Dessa forma desenvolveu-se, na comunidade do Sapê, uma
nova forma de resistir e de se exaltar, uma nova possibilidade de liberdade.
As análises de Michel de Certeau segundo Souza Filho (2002, p.04) sobre o
cotidiano, orientadas por sua hipótese central, revelam – no rumor da vida coletiva e
sob a realidade massiva dos poderes e das instituições, mas sem ilusões sobre o
seu funcionamento – as “microresistências”: “microresistências que fundam
microliberdades”. Resistências que mobilizam recursos escondidos em gente
simples, comum. Uma silenciosa subversão. Gente burlando o sistema educacional,
as estratégias pedagógicas de seus professores e supervisores, para edificar um
cotidiano mais vibrante e encantador, cujo processo de aprendizagem acabava por
ganhar novo sentido. Pequenas subversões sem propósitos, mas que temperam o
cotidiano de “maravilhas” como “festas efêmeras que surgem, desaparecem e
voltam”. Nesse sentido, Certeau (2011, p. 105-106) lembra Michel Foucault,
destacando os procedimentos panópticos:
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em Foucault, os procedimentos escondidos nos detalhes da vigilância
escolar, militar ou hospitalar, microdispositivos sem legitimidade discursiva,
técnicas estranhas às Luzes, tornam-se a razão por onde se esclarecem ao
mesmo tempo o sistema de nossa sociedade e o das ciências humanas.
Por elas e nelas, nada escapa a Foucault. Permitem a seu discurso ser ele
mesmo e teoricamente panóptico, ver tudo.

Foucault (2004) faz um amplo estudo de como as instituições, dentre elas a
escola, traduz o panóptico, e consequentemente, como um sistema microfísico
opera a vigilância e o controle.
No entanto, Certeau questiona Foucault quando propõe a existência de
brechas, táticas, astúcias e artes de fazer. Certeau (2011, p.40) afirma que: “se é
verdade que por toda a parte se estende e se precisa a rede da „vigilância‟ mais
urgente ainda é descobrir como é que uma sociedade inteira não se reduz a ela [...]”.
Desta forma, Certeau propõe uma reflexão a partir dos estudos de Foucault,
que forças são essas capazes de resistir ao panóptico? Que poderes são esses, que
apesar de minúsculos são capazes de resistir a uma sociedade de vigilância e
poder? Que poderes cotidianos, também microfísicos driblam os mecanismos da
disciplina e não se conformam com ela a não ser para alterá-los? Não foi isso que
fizeram o grupo de professores que nos deram apoio em lançar uma chapa
independente? A astúcia dos alunos em participar da construção do currículo
escolar?
Sendo assim, fica claro que ambos os pensadores trazem contribuições para
as reflexões que ora fazemos de nossas práticas e vivências. Um e outro se
complementam. Não se pretende propor soluções, nem tampouco apresentar
diagnósticos definitivos que nos mostre um futuro promissor, mas de ressignificar e
reavaliar nossas relações, especialmente dessas a que nos propusemos: as
relações de poder na escola que se relacionam diretamente com o trabalho
inventivo, com a liberdade de professores e alunos. Acredita-se aqui na negação de
uma disciplina rígida, do adestramento da sujeição do Panóptico de Bentham. Se
aposta nesta urgência anunciada por Certeau, que acreditava na antidisciplina, no
poder do mais fraco, que negava que uma sociedade inteira não se submetia ao
poder todo tempo.
Esse é o quadro que ilustra os meus primeiros anos de gestão (2006/2010).
Nos primeiros anos (2006/2007), ele coadunou com o momento de nova gestão na

51

Secretaria de Educação, aonde uma maior dialogicidade veio ao encontro da
proposta de gestão participativa que vislumbrávamos para a escola que dirigíamos.
No

entanto,

essa

reciprocidade

não

significou

recebermos

tudo

o

que

reivindicávamos, mas, significou, sobretudo sermos ouvidos, no que propúnhamos.
Nesse sentido, relembro o meu iniciar na Prefeitura de Belo Horizonte onde minha
experiência enquanto professora primária fora positiva.
A experiência nos primeiros anos da direção geral da escola me dera
condições para os enfrentamentos e dificuldades que surgiram nos anos seguintes...
A mudança do governo (2008/2010) propiciou outros gestores, que ao assumirem a
governabilidade do município, exibiram outras prioridades e modificaram o perfil de
gestão. Estabeleceram outras formas de administrar, com algumas restrições no
tocante à quantidade de pessoal na coordenação da escola, impossibilidade de
continuidade de alguns projetos e outras tantas dificuldades.
Por todo esse período estimulou-se o diálogo com os conflitos e os
enfrentamentos, combustível que fomentou um novo perfil para a escola municipal
Levi Carneiro. Perfil esse que me fez permanecer no diálogo sócio-político e
oferecer esse trabalho de gestão por mais um período e aprimorar a proposta de
leitura do cotidiano e me aplicar no diálogo crítico com aquela parcela que ainda se
mantinha resistente.
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3 SUPERANDO OS LUGARES NA ESCOLA E CONSTRUINDO ESPAÇOS DE
FORMAÇÃO HUMANA: AS MANEIRAS DE FAZER DA ESCOLA MUNICIPAL
LEVI CARNEIRO

3.1 A escola como um local praticado

A minha reeleição na escola para o cargo de direção no período de
2008/2010 até o presente momento, me permitiu a concretude de lentamente estar
implementando o pensamento de uma gestão mais participativa, construída nas
práticas e vivências. Neste sentido, afirmam Jorge Najar e Sueli Ferreira (2009,
p.35):
dentro de uma concepção de gestão mais ampla, o diretor não é o único
gestor da escola, pois todos os sujeitos partícipes de seu cotidiano
contribuem, intencionalmente ou não, para a forma como essa instituição
vai se organizar. (...) [almejando] uma educação mais democrática e
emancipadora.

Dessa forma, alguns trabalhos que ficavam somente na responsabilidade de
pessoas da direção, passaram a ser delegadas a outros membros do corpo docente
e demais profissionais da escola. Nesta medida, pude compartilhar outros momentos
com os meus colegas professores, ou seja, ouvi-los mais de perto ainda.
Saber de seus projetos em sala de aula, incentivá-los, propor também discutir
estes trabalhos, opinar sobre eles, enfim, realizar em certa medida, o trabalho que
realmente desejava e do qual houvera me afastado no período de minha direção
adjunta.
No entanto, para que isto acontecesse, necessitava de tempo. Tempo para
que outras pessoas se apropriassem de algumas tarefas, antes atribuições somente
da direção que, muitas vezes, não abria mão de executar como, por exemplo,
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confeccionar o mapa de merenda, o mapa estatístico. Contudo, o exercício de
liderança sempre estava presente em minhas ações.
Dessa maneira, vale repensar os cargos e as funções na escola,
principalmente quando se almeja uma gestão participativa com a secretária, os
detentores da verba, o conselho escola comunidade... Essas e outras tarefas
burocráticas tiram o “foco” da direção em relação ao que de essencial há na escola:
o aluno, o professor, o pedagógico... Assim, passei a distribuir melhor o meu
tempo...
As artes de fazer do cotidiano de professores, jovens, crianças e demais
profissionais da comunidade escolar, que não abandonaram o trabalho ora iniciado
desde os primeiros anos de gestão participativa, garantem hoje, mesmo com todas
as dificuldades enfrentadas, a superação de muitos empecilhos.
Saliente-se que as artes cênicas, que já eram desenvolvidas na escola,
deram um salto enorme. Em 2008/2009, o trabalho realizado pelos alunos e por um
conjunto de professores (História, Artes, Ciências e Língua Portuguesa) premiou a
escola a nível regional, com a comenda AMPLA. A peça O Voo da Andorinha trouxe
reconhecimento à proposta apresentada pelos alunos para o trabalho com a
temática das drogas, promovendo o crescimento pedagógico de todos que se
envolveram diretamente com o projeto e trazendo ainda mais força para ele. De
igual modo, permitiu exportar essa nova abordagem e estrutura escolar para outras
unidades do Estado do Rio de Janeiro. Essa forma de trabalho rendeu a criação de
um grupo de contadores de história, que trabalhava junto aos estudantes no turno da
tarde. Novos projetos surgiram e mais professores e funcionários se engajaram a
proposta. Muitos compreenderam que podiam colaborar com a melhoria da prática
educativa através das artes e começaram a criar suas artes de fazer.
Entre elas destaca-se a produção criativa feita sobre as propostas que
chegam às escolas encaminhadas pela Secretaria de Educação. Observe-se que
não se pretende aqui desqualificar ou mesmo negar os “pacotes prontos” que se
recebe dessas instituições, muitas vezes, são recursos materiais ricos. Se gasta
muito para produzi-los, enquanto o que se pretende é instigar, problematizar tais
produções, para quem se está produzindo, quem está produzindo, questionar a
participação daqueles que são os agentes educativos, professores, diretores e
alunos que produzem todos os dias no interior da sala de aula, o verdadeiro
currículo, esse que acontece no ambiente vivo da escola. Suas aflições, conflitos,
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embates, debates, anseios, medos, alegrias não estão nesses ditos pacotes
coloridos vindos não sabemos de onde, confeccionados distintamente, pela nobreza
da educação.
Saliente-se que, na medida em que não se quer negar os pacotes prontos,
quer se propor discussões a partir dos mesmos, de maneira crítica, fazendo deles
ponto de partida para trabalhos coletivos e reflexivos. A escola vive sob os princípios
da política municipal. Ora vivencia um processo dialógico rico com a Secretaria de
Educação, ora os momentos apenas “passam”...
Nesse sentido, vale ressaltar a oportunidade que a escola vivenciou nesses
dois momentos respectivamente, o que fora altamente enriquecedor para a
comunidade escolar. Nessa medida, ressalte-se a implementação de uma Proposta
Pedagógica, determinada pela Secretaria de Educação, na qual foi entregue uma
maleta para cada aluno, contendo cinco livros, em que deveria ser desenvolvido um
projeto pré-estabelecido. O grupo de professores não deixou de realizar sua Mostra
Literária, entretanto ampliou o projeto e acabou confeccionando seus próprios livros
de histórias, com uma temática discutida pelo corpo docente e alunos, que propiciou
outras leituras, abordando diversos autores para além daqueles oferecidos na
maleta enviada pela autoridade municipal. Optaram, escolhendo aqueles que iriam
trabalhar na Mostra Literária. A Mostra foi aberta à comunidade o que acabou
aproximando a comunidade escolar e, também, trouxe dinamicidade ao cotidiano da
escola.
O projeto direcionado pela Secretaria de Educação, através das maletas,
causou muitos embates e foi desenvolvido por apenas uma parte do grupo de
professores, havendo uma parceria no trabalho. A Mostra Literária, no entanto, foi
discutida coletivamente e foi abraçada por todos, inclusive pais e mães.
Em outra vivência da Secretaria de Educação, ao invés de oferecer livros, a
opção foi realizar um grande evento literário intitulado “Salão da Leitura”
(2007/2008), em que os alunos visitaram os diversos “stands” e prepararam
atividades literárias e artísticas na escola para que fosse posteriormente
apresentada a toda comunidade. Desta forma fica explícito que nas diversas formas
de expressão da Secretaria de Educação cabe a escola sua voz como produtora e
não como mera receptora de sugestões, temas e pacotes. Para mais que receber os
“pacotes prontos”, é necessário saber abri-los!
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Nesse sentido, independentemente da gestão pública, dos métodos,
currículos ou metodologias recebidos das Secretarias de Educação, cabe instigar,
questionar não o quê, mas “o como” gerir esses conteúdos que tem em cada espaço
a possibilidade de uma experiência diferente.
Ressalte-se, de igual modo, uma experiência em que as merendeiras foram
as protagonistas da ação. Ao se passar o gerenciamento da merenda para uma
delas, tarefa que inclui a organicidade da produção, a confecção de cardápios, o
recebimento de gêneros alimentícios, a confecção de mapas entre outras atribuições
do setor, percebeu-se uma autonomia não só do grupo de merendeiras, mas da
função antes ocupada somente por uma pessoa da equipe da direção.
A cozinha que, anteriormente, era apenas o lugar de as merendeiras
prepararem os alimentos passou a ser espaço de discussão e debates de melhor
organicidade do trabalho, da vida de alunos, de merendeiras que passaram a
discutir e a planejar a vida da escola de outra forma, pois a lógica de trabalho pelas
mesmas propunha a divisão do trabalho em dois turnos, implicando com isso a
confecção de duas refeições (dois almoços). Alunos do turno da manhã que
almoçavam às 09h30min e alunos do turno da tarde que almoçavam às 15h.
As discussões levantadas pelas merendeiras propuseram outra lógica. Para
além do trabalho coletivo trouxeram qualidade na oferta da merenda. Os alunos do
turno da manhã passaram a lanchar na parte da manhã e almoçar às 12h e os
alunos do turno da tarde passaram a almoçar às 12h30min. Sendo assim, o almoço
tornou-se optativo. Todos sabem que no horário de 12h as 12h30min serve-se
almoço na escola. Almoçam todos aqueles que desejam.
Portanto, essa ressignificação no trabalho das merendeiras favoreceu uma
mudança qualitativa na rotina da escola, pois os horários convencionais de almoço
dos alunos foram respeitados.
Nesta medida, cabe perceber a escola como esse local praticado. Retomando
o termo usado por Certeau (2011), que indica aquilo que fazemos dele. “O espaço é
um lugar praticado. Assim a rua geometricamente definida por um urbanismo é
transformada em espaço pelos pedestres.” Esse paralelo também pode ser levado
para o universo da escola que é um local de movimento, de gente... Mais que isso,
afetividades e trocas. Segundo Certeau, o espaço estaria para o lugar como a
palavra quando falada, empregada diferentemente por seus verbos e tempos, dando
em cada modo a palavra dita, uma significação. (CERTEAU, 2011, p. 184)
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Ao levarmos o conceito de espaço praticado para a escola, percebem-se as
múltiplas possibilidades de ressignificação nas vivências de todos aqueles que a
compõem, que vivem o chão da escola na medida em que os mesmos se percebem
cogestores das ações em seus espaços. Interioriza-se, desta forma, um sentimento
de pertencimento do grupo com o espaço escolar.
Silva Junior (1995) aponta que este “espaço praticado” é “local de luta
ideológica, entrechoque de ideias e de criações. Apraz-nos colocar a escola como
um organismo vivo da sociedade civil. Sendo também por natureza, o território da
persuasão, e não da coerção”.
Estela Scheinvar, (2009, p.156) propondo outra forma de pensar a escola,
reafirma: “Apesar de a escola pública e a educação de maneira geral expressarem
concepções estáticas, apáticas, mecânicas (...) ela é um espaço privilegiado de
intervenção no modelo de cidadania instituído.” Segundo Scheinvar ainda que os
programas de ensino venham das Secretarias de Educação pré-determinados, e os
professores possam apenas influir na forma de ensiná-los, ainda assim é possível se
pensar outras práticas na escola. E segue afirmando (2009, p.156): a “intervenção, a
ação transformadora (...) é uma forma de conhecimento”. Trata-se de pensar outra
atuação dos professores, dos alunos e de toda comunidade que trabalha no chão da
escola a fim de ser um espaço que favoreça o crescimento qualitativo do grupo.
E continua: “A escola (...) não é uma esperança, é uma produção (...). A
valorização dos agenciamentos dos quais emergem os movimentos sociais se dá
por ser uma intervenção do próprio grupo e não no grupo, de fora para dentro.”
(SCHEINVAR, 2009, p.175)
Para nós da Levi Carneiro estava claro a necessidade de repensar o espaço
da escola, suas relações de poder, a realidade latente em que se vive, as vivências
que fazem da escola o espaço que construímos nas pequenas ações cotidianas.
Espaço de vida.
Na medida em que se complexificava as abordagens do cotidiano, das artes
de fazer e da mediação pedagógica, mas urgente nos surgia à necessidade de
discutir a cultura escolar e a cultura do currículo, trabalhada por Miguel Arroyo.
O educador questiona, (1997, p.24) “será possível repensar a educação
básica para além das primeiras letras e incorporar uma dimensão cultural rica?”
Segundo o autor, em nossa tradição pedagógica tem-se dado ênfase aos vínculos
entre currículo e poder, currículo e classe social. No entanto, a cultura aparece como
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preocupação nos debates que se efetivam entre educadores e pedagogos e,
também é mote nos seminários, nos congressos, na academia e na escola. Segundo
ele é de suma importância repensar os vínculos entre educação e cultura,
principalmente, nas últimas décadas quando a escola deixou de discutir as
“dimensões culturais”, com a sobrevalorização do econômico. Arroyo (1997, p.23)
questiona: “porque a escola se distancia da cultura?” Da cultura cotidiana, da cultura
local, das vivências e práticas dos sujeitos? Para o autor a pedagogia progressista
não priorizou na formação educacional, nos currículos e na formação humana, a
cultura entendida como manifestação dos grupos sociais.
Desta forma, vale refletir o conceito de cultura desenvolvido por Guattari.
(2008, p. 21). Segundo o autor, o conceito de cultura é reacionário na medida em
que não se leva em consideração as realidades originais da produção cultural.
Nesse sentido, a produção dos valores econômicos domina e impõe sua presença
na constituição de bens culturais e de consumo, sem percepção da subjetividade e
da singularidade que é inata às esferas das mentalidades e da cultura.
Guattari aponta que dentro de nossa cultura de massa há uma formação da
individualidade, que normatiza e articula os indivíduos em sistemas hierárquicos e
de valores, conjugados por uma ótica de subjetividade coletiva, ditada pelas regras
do neoliberalismo que aprisiona e homogeneíza os seres sociais. Guattari (2008,
p.22) afirma:
a cultura de massa produz, exatamente, indivíduos normalizados,
articulados uns aos outros segundo sistemas hierárquicos, sistemas de
valores, sistemas de submissão – não sistemas de submissão visíveis e
explícitos, [...] sistemas de submissão muito mais dissimulados. E eu nem
diria que esses sistemas são interiorizados ou internalizados [...]. Mas ao
contrário, simplesmente uma produção de subjetividade social que se pode
encontrar em todos os níveis da produção e do consumo. E mais ainda:
uma produção de subjetividade do inconsciente! A meu ver, essa poderosa
máquina capitalista produz inclusive, aquilo que acontece conosco quando
sonhamos, quando devaneamos [...]

O autor se opõe a essa maquínica forma de produzir subjetividade. Ele
defende a ideia que é possível desenvolver modos de subjetivação singulares.
Assim, deve-se buscar uma singularização e uma exclusão de um sistema perverso
de controle e manipulação, investindo-se na construção de novos modos de
sensibilidade, em outros meios de relacionamento com o outro, valorizando-se os
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modos de produção e de criatividade, como alternativa para se compreender a
concepção de cultura.
Essa foi a forma que a Levi Carneiro encontrou para trabalhar os “pacotes” da
Secretaria de Educação, aqui já apresentados e incentivou às decisões tomadas
pelas merendeiras, mesmo que houvesse possíveis questionamentos por parte da
instituição municipal. Este modo de produção de subjetividades e de criatividade foi
apropriado e aplicado nas atividades cotidianas desenvolvidas pela comunidade,
construindo outra leitura de cultura escolar.
Na concepção de negação de uma cultura de massa, da subjetividade
produzida pelo sistema capitalista, o autor defende a possibilidade de processos de
singularização ou modos de subjetivação singulares. Nesse sentido, essa
concepção vem ao encontro do desejo de transformar o mundo no qual nos
encontramos através de práticas que instaure novos valores, não padronizados pela
imposição da cultura de massa.
Segundo Guattari (2008), primeiramente se faz necessário abordar algumas
acepções acerca do conceito de cultura. Em seu sentido mais antigo surge na
expressão “cultivar o espírito”, constituída sobre a dicotomia cultura erudita / cultura
popular (ou inculta). Aquele que pertencia ao universo culto era considerado
portador de cultura. Concomitantemente a essa concepção instituiu-se a ideia ligada
à civilização. Dessa forma, a modernidade e a admissão dos vários povos, com
respeito as suas identidades e concepções desenvolveram outra perspectiva de
cultura: todos teriam cultura, ou seja, uma concepção que poderia ser definida como
a identidade de um povo, de um grupo social. Assim, fala-se em cultura negro-nagôyorubá-jejê, cultura under-ground, cultura técnica, cultura punk, cultura yank, e assim
por diante.
E mais atualmente desenvolveu-se um novo sentido de cultura: a cultura de
massa, na qual não há julgamento de valor. Esse conceito de cultura, devido seu
caráter mercadológico, impõe padronização cultural, apropriando-se de todos os
bens, desde equipamentos, as pessoas responsáveis por estes, as referências
teórica e ideológica acerca do funcionamento e da contribuição para a produção de
filmes, livros, revistas, músicas, entre tantos outros instrumentos de propagação
desse modelo. Pode-se entender que a cultura de massa engloba produtos que são
mundialmente propagandeados, estimulados visualmente/sonoramente e vendidos
como representantes de uma cultura acessível a todos.
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Na sociedade dominada pelo sistema capitalista, as classes dominantes
incorporam a cultura de valor, para manter a separação entre uma elite letrada e
uma massa ainda inculta. Nesse sentido, à concepção de cultura civilização,
identidade de um povo, tornou-se objeto de estudo da antropologia cultural que
passou a catalogar as experiências e manifestações de grupos, povos e etnias não
brancas, não ocidentais, como cultura, impondo-lhes uma roupagem não
necessariamente coadunante com a sua concepção que tinham sobre aqueles
rituais, práticas e universo cósmico. Instituíram-se museus, divulgavam visualmente
suas artes, sem ao menos saber se era verdadeiramente o que entendiam sobre
cultura.
Ainda mais perverso é o sistema de produção de bens culturais, sem levar em
consideração a teoria os sistemas de valores e sem se preocupar em adequá-los às
diversidades regionais, locais, nacionais.
É possível compreender que dentro de nossa realidade contemporânea ainda
comunga-se essas três concepções de cultura, adensadas pelo valor do capitalismo
que gera uma cultura com a face do universal. (GUATTARI, 2008)
Guattari (2008, p.22) afirma: (...) é possível desenvolver modos de
subjetivação singulares (...) „processos de subjetivação‟ (...)”. Nesta medida,
procuramos inserir a escola, o currículo e a cultura nesse processo. Célia Linhares
(2009) aponta que para que a escola tenha autonomia, desenvolvendo seu próprio
caminho em busca de um ensino criativo, inventivo, vivo e de qualidade, não se
pode deixar de lado, o professor, o principal agente de transformação dentro da
escola. A autora segue afirmando: “O que ele pensa?” Que formas de trabalhar
descobriu? Em que ele acerta? Em que ele erra? (...) Precisamos reinventar a
escola (...).”
Neste sentido, Luce Giard (2011, p.18-19) faz um destaque às maravilhas que
Michel de Certeau vê por toda a parte, quando se trata do cotidiano, das pessoas
comuns, confiando nas práticas, nas inteligências e na inventividade do mais fraco.
Percebendo diferenças e microrresistências que fundam liberdades, invertendo
perspectivas, o que fundamenta as artes de fazer. Estas artes que para Michel de
Certeau são as operações astuciosas, clandestinas, práticas das pessoas simples,
heróis da vida cotidiana.
Neste sentido, ressignificar o trabalho da escola tem sido possível, na medida
em que o grupo de professores abraçou a proposta de projetos e vem inovando o
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espaço escolar a cada dia através de suas maneiras de fazer. No entanto, sabemos
que não se trata de uma tarefa fácil, mais da mesma forma instigante, pois requer a
todo tempo, a reinvenção de nós mesmos. Célia Linhares (2009, p.11-12) afirma:

(...) sabemos muito bem o quanto a globalização capitalista vem se
afirmando não somente por processos de acumulação das desigualdades,
que passam por avanços científicos e tecnológicos, mas também por
interdições do pensamento contrabalançadas por emulações aos ativismos
e calculismos, por combates às alteridades, por massificações e
padronizações das condutas sociais e políticas, que vão desde a destituição
dos saberes populares até a dizimação de povos e etnias, mas também, à
proliferação de agenciamentos de subjetividades, modelando-as ora, como
violentas e rebeldes, ora submissas e conformistas; uma e outras
consumistas de mercadorias e padrões comportamentais e, portanto, pouco
capacitadas para contribuir tanto com a reinvenção escolar, quanto com a
radicalização democrática.

Ainda

segundo

Célia

Linhares,

impossível

não

lembrarmos

e

não

compartilharmos a assertiva de Blanchot (2001, p.43) quando afirma que “a questão
é o desejo do pensamento”. Segundo a autora não é suficiente que o professor
esteja preparado para suprir carências apenas cognitivas, ministrando conteúdos
claros, didaticamente corretos e homogeneizadores. Segundo ela, a postura do
educador, em seu trabalho, demanda atitudes nas quais ética e estética são
imprescindíveis.
A autora lembra Foucault quando o filósofo ressalta o valor do “cuidado de
si”, A autora indaga (2009, p.15) “por que nossas vidas não são consideradas obras
de arte?”
Desta forma, segundo Célia Linhares, não é possível concordar com práticas
escolares que compactuem com conhecimentos que são tratados como mercadorias
e transmitidos como se fossem alimentos prontos. E afirma (2002, p.15): “os
conhecimentos são elaborados com o que de mais humano e social temos como
espécie; por isso mesmo estão atravessados de conflitos que impregnam os
exercícios de pensar, (...) de desejar (...).” Dessa forma, os conhecimentos de
professores e alunos são atravessados por suas experiências e que não devem ser
desconsideradas na relação ensino/aprendizagem. Por isso o investimento numa
reeleição. Os embates puderam ser sustentados por mais tempo e a observação das
atividades e da participação da comunidade escolar, ressignificaram a ideia de
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espaço como um local praticado. Os conflitos que desgastam são os mesmos que
constroem o processo, que se concretiza a medida que eles são enfrentados,
discutidos e apropriados. Assim, nas estratégias da vida, abre-se espaço para a
atuação das táticas e astúcias do cotidiano.
Sendo assim, as experiências que serão elencadas neste capítulo mexeram
essencialmente com os corpos e mentes da escola municipal Levi Carneiro. Nesta
medida, as artes, foram fundamentais para a desterritorialização que aconteceu
nesses espaços.
O sapateado e as artes cênicas trouxeram um novo ressignificar para o chão
que se move com os tablados e os novos barulhos, reinventando a escola que na
cultura da arte reinventa o cotidiano.
Assim, a música, a dança, o teatro apresentam-se, na escola, como
manifestações culturais que expressam vivências coletivas. Arroyo (1997, p.31),
nesse sentido, afirma que:

não há celebração da memória e cultura coletiva sem corporeidade. A
emoção corpórea é concomitante aos processos de experimentos e de
aprender. Como pensar a cultura humana, a humanização e a educação
sem nossa condição corpórea? Como introduzir a cultura nas escolas sem
corpo? Como repensar o tratado corpo para recolocar em seu lugar os
vínculos entre educação e cultura?

Pensar a escola como um espaço privilegiado para o desenvolvimento
cultural requer a valorização não apenas do saber cientifico, mas do saber comum
oriundo das diferentes vivências de todos aqueles que compõem o espaço escolar.
Nesse contexto, destacam-se professor e aluno com suas histórias, com sua
corporeidade, trazendo suas aptidões para dentro do espaço escolar, favorecendo
uma relação mais estreita entre currículo e cultura e, consequentemente, cultura e
corporeidade.
Algumas resistências por parte da comunidade escolar persistem até hoje.
Ora por pais, que impedem seus filhos de participarem dos projetos por razões
pessoais ou como uma forma de punição por alguma falta cometida, ora pela
Secretaria de Educação, por ocasiões de falta de comunicação, ora por professores
que se incomodam com a saída de seus alunos de sala para participarem de
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eventos. Contudo, essas resistências continuam sendo trabalhadas com muito
diálogo, pois acreditamos no processo democrático, nos enfrentamentos e embates
oriundos dessa forma de gerir a administração da escola e das relações
interpessoais neste espaço. No entanto, muitos adeptos passaram a querer
enfrentar o desafio de construir uma abordagem pedagógica diferenciada, baseada
no esforço de liberdade, das microrresistências, da colaboração de alunos e
voluntários, pois creem estar propiciando aos seus alunos, aos responsáveis e a si
próprios momentos de inclusão, pertencimento ao tecido social e além do exercício
de expressar sua opinião e construir práticas educativas a partir de suas próprias
vivências.
Após um período fértil de trabalhos construídos a partir de projetos, houve
grande entusiasmo por parte de um grupo de professores e alunos da escola. Foi
nesse esforço, ímpeto e alegria, que se elaborou a Primeira Mostra de Arte
Educação na escola, em que os professores se propuseram a compartilhar com a
Secretaria de Educação, a Universidade Federal Fluminense e toda a comunidade
escolar os primeiros passos nas artes de fazer, da qual trata com tanta relevância
Michel de Certeau, em A Invenção do Cotidiano. Aquelas que permitem que nas
brechas da sociedade disciplinar também refletida na escola, haja maneiras de
driblá-la com liberdade e ousadia.
Na manhã de um sábado de dezembro de 2007, que professores, alunos,
coordenadores, funcionários, supervisores, diretores da escola que após investir
num período de fertilidade e inventividade, apresentaram naquele momento suas
práticas e vivências construídas até então.
Salas de aula, pátio, quadra de esporte, refeitório, corredores transformaramse, como denomina Certeau espaços praticados, pois todos aqueles que adentraram
na escola naquele dia tiveram a sensação de penetrar em um outro mundo, pois a
diversidade, a vivacidade dos trabalhos, das pessoas, pais, professores e alunos, de
tudo o que foi construído ao longo de um período, remetia a uma outra escola,
mesmo que fosse por um sábado, ou por um período de meses.
Os vários espaços da escola (salas de aula, refeitório, pátio e outros) foram
produzidos por alunos e professores de acordo com os projetos desenvolvidos
naquele período. O tema central era refletir sobre a diversidade, enfocando o
respeito e a ética. A partir daí, grupos de professores e alunos organizaram-se, de
forma interdisciplinar, em oficinas nas quais foram confeccionados e apresentados
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trabalhos tais como as bonecas tipo Abayomi, valorizando a cultura e a história de
mulheres africanas. Projeto desenvolvido pela professora de português do terceiro
ciclo, que ensinou a arte de confeccionar as bonecas, as quais encantaram mães,
meninas, meninos, que juntos se reuniram no colorido dos panos.

01
FOTO 01 - Bonecas tipo abayomi: confeccionadas por alunos, professores e mães. Escola Levi Carneiro.
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02
FOTO 02 - Mães no trabalho de confecção de bonecas tipo abayomi. Escola Levi Carneiro.

03
FOTO 03 – Cotidiano escolar. Escola Levi Carneiro.
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antepassados. O grafite foi integrado ao projeto e incentivado a participação dos
artistas do bairro e dos alunos, que se expressam por essa técnica de desenho e
pintura. Imagens de animais mitológicos foram desenhadas nos muros da escola.
Nesta mesma oficina, ao final, foi elaborado um mural com os animais de poder, no
qual os alunos contaram lendas que traduziam a virtude deles.

04
FOTO 04 – Arte de grafite no muro da escola. Escola Levi Carneiro.

Fui no Tororó e achei... era um outro espaço onde a autora do livro “Fui no
Tororó...” esteve presente realizando, com os alunos, contação de histórias e o
workshop que encheram de ousadia e graça a manhã premiada com a participação
da comunidade. Com a adaptação da cantiga de roda “Fui no Tororó”, desenvolveuse o conceito de que todos nós temos uma fonte de sentimentos, conjugando o
princípio de que na psique humana os sentimentos são representados pela água.
Aproveitou-se então para se trabalhar quais os sentimentos estão presentes e são
reconhecidos por nossos alunos.
Essa oficina foi muito importante para a ampliação da discussão acerca dos
sentimentos e valores, pois muitos discentes estavam distanciados de valores como
respeito e autoestima. Nosso objetivo, portanto, foi contribuir para que eles
conhecessem e reconhecessem a importância dos sentimentos nas vivências
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cotidianas. Principalmente, aqueles fundamentais, como ser amado e respeitado,
assim como aqueles para a percepção do outro, como respeito e a solidariedade.
Coube para a parte da tarde um debate acadêmico, com mostra de trabalhos
dos professores da própria escola. A professora do primeiro ano escolar apresentou
seu projeto de ensinar a ler e a escrever a partir de cantigas de roda e da
musicalidade do seu violão. A discussão estendeu-se para a mesa redonda, com o
tema “A reinvenção do fazer e do sentir na prática pedagógica”, a qual contou com a
presença de autoridades da Secretaria de Educação e da Universidade Federal
Fluminense.

05
FOTO 05 - Coreografia "saudação aos orixás". Projeto Sagrada Natureza. Escola Levi Carneiro.

Para ilustrar esse momento de vivências inovadoras, a abertura do turno da
tarde coube ao grupo que se destacava na escola em relação à arte educação;
ousadia, liberdade, resistência: o grupo de dança, que exibiu uma coreografia
intitulada “A saudação aos Orixás” (coreografia integrante do projeto Sagrada
Natureza), na qual sua temática yorubá foi apresentada num contexto em que a
predominância religiosa é de cristãos (protestantes e católicos). Alguns confundiram
expressão cultural com questões religiosas. No entanto, na perspectiva dos
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debatedores da mesa, o trabalho foi ousado, exemplo de integração e respeito,
celebração da cultura. Para algumas pessoas da comunidade escolar, a
apresentação causou espanto, curiosidade e questionamentos.
Fechou-se o dia com o espetáculo de dança de sapateado, inovação para a
escola, onde o grosso chão se transformava em palco com tablados de madeira
confeccionados para as aulas já iniciadas há um ano.
A arte educação, no entanto, já era uma realidade na escola. Dessa forma,
adicionou-se a essa concepção aquilo que nos fala Michel de Certeau sobre a arte
do cotidiano, sobre o uso que se faz dos produtos impostos ou recebidos, ou seja, o
cotidiano como um espaço possível de criação e não apenas de reprodução. Afirma
Certeau (2011, p.31): “o cotidiano é aquilo que nos é dado cada dia (ou que nos
cabe em partilha)”.
A escola ficou marcada depois daquele sábado letivo na memória de cada um
que ali esteve. De cada um que vivenciou a construção de cada experiência que ali
aconteceu não só no sábado, mas no período de alguns meses. Esta marca ficará
para além das memórias individuais, mas também na memória coletiva, pois passou
a fazer parte do calendário letivo.
Percebendo o entusiasmo no qual a escola se encontrava ao trabalhar suas
vivências, observando de que forma o pedagógico ganhava colorido, mobilidade e
significado dialogando com o cotidiano, como as crianças e adolescentes se
movimentavam, o clima de alegria, as produções por parte dos alunos, professores,
o interesse de pais e responsáveis em procurar estar na escola, principalmente
quando o assunto era música ou dança, despertou a atenção.
A cada elaboração e execução dos projetos, mais crescia o envolvimento
entre professores, alunos, pais, mães e responsáveis. Parecia que outras relações
nasciam entre professores e alunos: maior proximidade, maior dialogicidade.
De que forma tornar aquele ambiente escolar todo tempo assim? Era
possível? Seria possível conciliar ao menos um pouco daquele prazer todos os dias?
Alguns dias? Como fazer? Por que a escola tinha aquele “sabor”, movimento
diferente, lúdico somente às vésperas de festas (folclore, festa junina, dia das mães
e outros)? Nestes dias e semanas a escola tornava-se outra, a escola de alunos,
professores e pais. Uma verdadeira produção, cuja produtividade no que se refere
aos trabalhos e nas relações, parecem ser diferenciadas.
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A escola parece mais feliz, receptiva, alguns padrões são quebrados, alunos
podem sair da sala com maior facilidade a fim de ensaiarem para as festas. Peças
teatrais, enquetes, jograis são propostos, as crianças cantam, dançam, declamam
poesias, produzem textos poéticos, são realizadas encenações e danças até por
aqueles em que as questões religiosas não lhes permitem. A hierarquia estava
sendo posta em causa?
O que acontece? Paradigmas são quebrados em nome da participação
temporária dos filhos, dos alunos, que precisam apresentar seus trabalhos num
dado momento?
No entanto, o que se queria questionar naquela ocasião era o fato de que
aquela situação devia ser o comum, o ordinário. Por que não ocorria assim? O que a
impedia? Como trazer para o cotidiano da escola essas vivências de alunos e
professores não apenas para momentos de comemorações, mas para a rotina
escolar?
Neste sentido, questiona Miguel Arroyo (1997, p.24) “será possível tornar a
escola um espaço de cultura?” Segundo Arroyo, é necessário repensar o currículo.
Um currículo que não esteja centrado simplesmente no domínio de habilidades e
noções rudimentares.
Ainda segundo o autor, nos primeiros anos escolares a maior parte do tempo
é ocupada com o ensino da leitura e da escrita e quase nenhum é dedicado às
vivências culturais. Arroyo interroga (2007, p.25) “matemática tem tanta carga
horária e artes quase nada?” Segundo ele, temos uma concepção propedêutica que
domina currículos e a visão de educadores. Não há tempo nas grades curriculares
para se pensar a cultura, estamos presos a uma concepção tecnicista de educação.
O ciclo básico de educação não poderia ser considerado apenas nas quatro
primeiras séries, mas no seu conjunto, as séries seguintes deveriam ser
consideradas em continuidade, um bloco único e não como mero preparo para o
ensino seguinte. Arroyo (2007, p.26) afirma “a cultura não é uma temática do
currículo. Somos sujeitos de cultura”. Ou seja, a escola incorporará a cultura no
currículo na medida em que deixar de tratá-la como área do conhecimento, tema ou
disciplina. Um dos bloqueios no enfoque de se trabalhar a cultura na escola é a
concepção de currículo centrada em conteúdos, áreas, tempos e grades
curriculares.
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“Como alargar as relações entre currículo e a cultura na escola básica?”
questiona Arroyo (2007, p.26). Segundo o autor se faz necessário aproximar a
escola do movimento social e cultural. Das produções culturais da comunidade, da
localidade, da riqueza cultural do país. Considerar os movimentos culturais, as artes,
as celebrações e rituais nas diversas manifestações dos grupos sociais. Segundo o
autor é no reconhecimento da diversidade cultural presente em nossa sociedade que
lentamente a escola avança no conhecimento da diversidade de origens, religiões,
etnias, cultura rural e urbana, diversidade de raças. Nesse sentido, incorporar a
cultura no cotidiano escolar é romper com a concepção utilitária da função social da
escola. Necessário se faz pensar um projeto de formação humana e não apenas
transmissão de habilidades.
Assim, a partir dessas inquietudes, das experiências dos alunos e professores
para musicalidade e para a dança, tendências fortes naquela comunidade, destaque
em todas as festas promovidas até então, que se iniciou todo o trabalho voltado para
as atividades artísticas, o qual não mais parou, independentemente de se contar ou
não com a Secretaria de Educação, de se ter ou não projetos federais, municipais,
ou outros. O importante era aproveitar todo apoio que viesse da Secretaria, mas,
sobretudo, trabalhar com o que de concreto se tinha, o professor, o aluno, a arte e o
desejo de cada um.
Dessa reflexão surgiu a “Caravana do Teatro”, que esteve em várias cidades,
em várias escolas do município de Niterói e do estado do Rio de Janeiro. Os alunos
se dividiam em cenografia, sonoplastia, conhecimentos literários, rouparia,
bastidores, atores e atrizes, montadores e auxiliares de direção. Protagonizaram o
despertar de uma independência em suas ações, compartilhadas com a direção dos
docentes, que emprestavam suas experiências, num cenário em que todos,
professores e alunos eram atores-autores. Os alunos protagonizaram não apenas a
peça encenada, mas, sim, o trabalho como um todo, num contexto de criação,
produção e execução.
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06
FOTO 06 – Primeiro cenário confeccionado por alunos e professores para a peça "O voo da Andorinha". Escola
Levi Carneiro.

Desta forma, as produções artísticas de professores e alunos, segundo
Raimundo Leão, (2011) é uma “prática educativa embasada não no talento ou no
dom, mas na capacidade de experimentar de cada um.” Não se trata de explorar o
dom ou talentos da escola, nem se quer desqualificá-los, o que se pretende é
oportunizar um espaço onde vivências artísticas passam a integrar a rotina da
escola, como as outras disciplinas do currículo; matemática, português, geografia,
história.
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07
FOTO 07 - Peça de teatro "Máscaras do Preconceito". Trata do preconceito, racismo e indiferença. Escola Levi
Carneiro.

Desta maneira, quer-se instigar alunos a representarem em peças teatrais,
dançar, cantar, no sentido profundo de produções coletivas, individuais, mas que
sejam vivências, e não no intuito competitivo de acirrar ranking entre alunos e
professores, e sim, na produção de sensibilidade.

3.1.1 Vivenciando a dança

Foi na inquietude de não mais ver os alunos e alunas dançarem somente nos
dias de festa da escola, o que causava grande mobilidade por parte de toda a
comunidade, como também pela frustração que trouxe a interrupção do projeto
federal Segundo Tempo, que propunha para além das atividades do desporto, a
dança, a ginástica rítmica, resolveu-se criar um grupo de dança na escola.
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Um grupo de dança que invadisse o cotidiano escolar, que estivesse presente
no dia-a-dia de alunos e alunas, e não mais apenas às vésperas de comemorações
de dias festivos.

08
FOTO 08 – Momentos de dança na escola. Escola Levi Carneiro.

Desta forma, através de conversas com o grupo que dançava, resolveu-se
propor algumas opções de dança, que se iniciava com lambaeróbica e outros. Com
o passar dos meses, com outras conversas, ampliaram-se os canais de
possibilidades e resolveu-se conhecer o sapateado. O encantamento pelo barulho
do sapato, pelos movimentos do pé foi notório. Alunos e alunas compraram a ideia.
A possibilidade de se dançar os ritmos conhecidos, samba, axé, forró, hip hop, ao
som dos sapatos, vinha ao encontro daquela cultura que segundo Guattari (2005, p.
30):
não existe [...] cultura popular e cultura erudita. Há uma cultura capitalística
que permeia todos os campos de expressão semiótica [...]. Não há coisa
mais horripilante do que fazer apologia da cultura popular [...], ou da cultura
proletária, ou sabe-se lá o que do gênero.
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Neste sentido, não se tratava de apresentar às crianças da escola pública
uma cultura erudita, mas uma dança de sapateado que elas apenas desconheciam,
aos ritmos que eram de total domínio e gosto seus, do samba, ampliando depois sua
curiosidade com outros ritmos não conhecidos, mas que a musicalidade do corpo já
estava acostumada a praticar. Assim, veio o frevo, o tango, o pop, que atraídos pela
magia do barulho do sapato, demonstram a capacidade de transformar o espaço
educativo. O pátio que era apenas lugar de fila para formação, agora também é
espaço de dança, de alegria, de criação. Essa transformação tornou esse espaço,
também em dias de aula, em um “local” de sapateado e música, exemplificando a
contrapartida sugerida por Certeau, ou seja, outras formas de driblar, de resistir ao
sistema panóptico da escola.
A criatividade, a vontade de dançar dos alunos foram definitivas para dar um
novo sentido ao desejo daqueles profissionais envolvidos no processo educativo em
driblar quaisquer que fossem as resistências.

09
FOTO 09 – Vivência de sapateado na Universidade Federal Fluminense – Escola Levi Carneiro.
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10
FOTO 10 – Sapateado no pátio da escola. Escola Levi Carneiro.

11
FOTO 11 – Momento de sapateado na entrada escolar. Escola Levi Carneiro.

O projeto de dança ganhou caminhos novos, com sua visibilidade para o
exterior dos pátios da escola. Os constantes convites para apresentá-lo, tanto no
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âmbito educativo da Secretaria de Educação como junto às instituições da cidade,
consolidaram o trabalho ora iniciado. O grupo de dança conseguiu parceria com uma
importante escola de dança da cidade, o que possibilitou uma nova configuração do
grupo, que saiu da escola, para realizar aulas em outro espaço social e cultural, com
estrutura necessária e adequada para o desenvolvimento de aulas de dança. Esse
grupo saiu de seu território, no bairro do Sapê, fazendo interlocução com outro grupo
de dança, compartilhando suas experiências. A aculturação de ambas as
comunidades permitiam aos indivíduos crescerem e se apropriarem de uma cultura
de mundo e de vidas diversificadas, mas complementares.
O projeto de sapateado tem ressignificado o espaço escolar, na medida em
que nos dias de aula “normal”, os alunos antes de entrarem para a sala tem a
oportunidade de fazer aula de dança. Assim, não mais se preparam apenas para
uma festa ou evento na escola, mas para uma vivência, que se tornou cotidiana para
aqueles que gostam de dançar. O pátio, outrora um espaço onde ficavam
enfileirados, se transforma em palco minutos antes do sinal tocar, com música,
tablados, e todos aqueles que desejam, assistem ao espetáculo, num dia comum de
segunda ou sexta-feira, na hora da entrada da escola.

3.1.2 Um outro olhar para a escola

As conquistas, os avanços, retrocessos, mas, sobretudo, o desejo de persistir
na arte de um fazer pedagógico, onde a escola seja também produtora de novas
experiências, suscitou outras vivências, propiciando novas práticas, possibilitando
que subjetividades de alunos e professores norteassem muitos trabalhos no espaço
escolar. Assim afirma Miguel Arroyo (2011, p.23), “partir de nós mesmos, de nossa
história, na história social pode ser um bom começo”. Segundo Arroyo pode nos
parecer estranho, mas as artes de educar nem sempre fizeram parte de nossa
formação enquanto educadores. Nesta medida, quando no cotidiano da sala de aula,
da escola, nas relações interpessoais entre professores e alunos precisa-se recorrer
à arte de educar, sentimo-nos carentes de seu domínio. Uma ausência, na medida
em que uma concepção conteudista do currículo coloca professores em situação
conflitante. Como atender aos alunos de forma ampla, seus problemas,
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inseguranças, seus processos lentos de formação moral, cultural, identitária nesta
concepção utilitária da função do ensino? Neste sentido, complementa Scheinvar
(2011, p. 185): “quando se diz que a escola é um equipamento não o é apenas pelos
conteúdos definidos, mas o é [...] também na organização do espaço físico e dos
horários”.
Neste sentido propõe-se repensar uma forma de resistir a um sistema
educacional engessado, criando microliberdades nas maneiras e artes do cotidiano
da escola, de professores e alunos, e demais profissionais, valorizando-os, os quais
vivem o chão da escola, tornando-o um local praticado na diversidade das atividades
que os mesmos propõem. Nesta medida, vislumbra-se o trabalho na autonomia.
Continua Scheinvar (2009, p.182):
o desafio é grande pela concretude da tarefa. Os recursos são poucos. [...]
Mas, em momentos de grandes dificuldades e poucos recursos, o apelo ao
sonho, à ilusão, é essencial – seja na forma da militância ou dos apelos
messiânicos. A ocupação desses espaços também é matéria de reflexão,
por ser uma prática que implica construção de uma materialidade que novos
projetos – ou velhos projetos, com novos brios – podem produzir.

É na determinação de um desejo que se estabelece diretrizes de vida, seja na
escola, no grupo, na vida coletiva, ou na individualidade. Nesta medida, cabe colocar
em destaque algumas experiências coletivas que partiram da vontade e da força do
grupo de professores e alunos, que se intensificaram nos fins de 2009 até o
presente. Conforme Neves e Santiago, “desejo é essa força presente em cada um
de nós, que nos move e nos comove. Para Aristóteles (2003, p.151), fazem parte do
desejo a coragem e a vontade.”

3.1.3 Algumas resistências do cotidiano

Os questionamentos e resistências dos alunos sobre o uso do uniforme foram
fundamentais para que se criasse na escola um trabalho sobre o seu uso, sua
história e, mais que isso, que os alunos explicitassem todas as suas impressões que
tinham sobre este assunto.
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A aversão ao uso do uniforme sempre esteve presente nas falas e atitudes
dos alunos e alunas, que demonstram sua resistência chegando à escola com
outros trajes, como miniblusas, camisas representando seus times, diversos
adereços e etc.

12
FOTO 12 – Aluno vencedor do desfile do uniforme de 2009. Escola Levi Carneiro.

13
FOT0 13 - Premiação do desfile em 2010. Escola Levi Carneiro.
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Segundo a Secretaria de Educação, apoiada pelo conselho tutelar, a falta do
uniforme não seria impedimento para a entrada do aluno na escola. A mesma
Secretaria, no entanto, fornece gratuitamente o uniforme a todos os alunos. A escola
por sua vez, dentro de uma hierarquia latente sente-se na obrigatoriedade de cobrar
o uniforme, na medida em que os alunos passam a adotar um comportamento
inadequado em suas vestimentas, como também se estabelece um processo de
competição e consumismo entre os mesmos, além da cobrança da Secretaria de
Educação acerca do uso do material enviado á escola.

14
FOTO 14 – Apresentação de ginástica rítmica no desfile do uniforme de 2010. Escola Levi Carneiro.

À medida que se pretende desenvolver valores com os alunos e não
simplesmente impor-lhes decisões de forma hierárquica, propôs-se trabalhar o uso
do uniforme de forma lúdica e criativa.
Aproveitou-se a inquietude dos alunos e alunas, como também seu
entusiasmo para as questões lúdicas, e embasando-se nas artes de fazer de uma
profissional da escola que detinha conhecimentos sobre curso de manequim e
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modelo, propôs-se aos alunos uma discussão histórica sobre a criação do uniforme
e suas várias resistências durante os séculos. Dessa forma, pode-se trabalhar as
resistências a uniformização, sem impor uma hierarquia que aprisiona e imobiliza as
vivências das crianças e adolescentes. A partir dessa discussão, o desfile ganhou
novos significados histórico-social para aquele grupo.

15
FOTO 15 – Coreografia de ginástica rítmica para o desfile de 2010. Escola Levi Carneiro.

Em 2009 foi realizado o primeiro desfile de uniforme, que contou com a
presença de profissionais da educação e personalidades do mundo da moda.
Através do entusiasmo, da alegria e do desejo dos alunos de mostrarem o que
entendiam pela prática do uso do uniforme e o desejo de mostrar suas habilidades
nas passarelas, desenvolveu-se o projeto do desfile.
Esse evento trouxe dinamicidade, promoveu uma discussão aberta, na qual
as crianças e adolescentes puderam colocar todas as questões que envolviam as
implicações positivas e negativas sobre o uso do uniforme para os mesmos e, da
mesma forma, a escola pode reinventar, com criatividade o uso legal da vestimenta.
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Os alunos sentiram-se felizes ao desfilarem. Houve grande interesse, procura
dos mesmos pra se inscreverem. As mães se interessaram, procurando a escola,
buscando informações a respeito do evento.
Hoje, o desfile de uniforme faz parte do calendário escolar e de outras
atividades de professores da escola. Essa ideia criativa permitiu a professora de
ciências promover, com seus grupos de alunos, a confecção de roupas com material
reciclado, em que os alunos desfilam com suas roupas na Mostra do Conhecimento
da Levi Carneiro e eventos fora da escola.
O desfile teve repercussão fora do espaço escolar, sendo fruto de matéria de
reportagem do Canal Futura, do dia 15 de março de 2010, na qual se fez um breve
histórico sobre a importância do uniforme e sua repercussão hoje entre crianças e
adolescentes.

3.1.4 Projeto Salas Interativas

Em outra importante vivência de professores, pedagogos e alunos, surgiu a
proposta do projeto “Salas Interativas”. Nesse projeto tem-se como objetivo melhorar
a qualidade do ensino, partindo do princípio de que as salas seriam apropriadas de
acordo com as disciplinas, ou seja, seriam ambientalizadas. Nesta medida, as salas
passaram a ser nomeadas de Espaço de Ciências e Tecnologias, determinando
às áreas de matemática, informática e ciências; Espaço de Ciências Humanas
(história e geografia); Espaço de Idiomas (Português, Inglês e Espanhol); Espaço
de Artes (artes de forma geral); Espaço de Recreação (educação física e
recreação).
Esse projeto surgiu exatamente a partir de uma dificuldade da professora de
artes, pois há mais de 20 anos lecionando na mesma escola, sempre reivindicou um
espaço, onde pudesse ter pia, torneira e todo o recurso, mesmo que mínimo para as
aulas de arte.
Resolveu-se assim, oferecer à professora, com total aprovação do grupo, uma
sala de aula comum, com todas as modificações físicas para que a mesma fizesse
dali um espaço apropriado às aulas. A partir dessa iniciativa, todas as turmas
passaram a fazer uma movimentação diferente, a se dirigirem para o Espaço de
Artes. Desse pequeno movimento, propôs-se a professores e alunos o porquê de
não se fazer o mesmo com todas as outras disciplinas. Foi assim, então, com o
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desejo de reinventar o espaço cotidiano tão preso às determinações da hierarquia
de sala de aula com tablado, quadro, mesas, cadeiras e carteiras, que alunos
aceitaram realizar o projeto de salas interativas.
Atualmente, não mais os professores saem de suas salas à procura de suas
turmas. Os alunos vão em busca de seus professores nos espaços praticados, não
mais em grades de horários, mas espaços interativos onde a interdisciplinaridade
traz novas possibilidades ao aluno, que interage não apenas com os conteúdos, mas
com as disciplinas que são afins e as diferentes relações entre professores e alunos.
Os corpos ganharam outra mobilidade no espaço escolar, se movimentando a
cada troca de aula. Nesse sentido, essa nova movimentação causou, num primeiro
momento, uma aparente desarrumação na escola, pois todos saíram do lugar;
professores, alunos. Contudo, o que ocorreu foi uma mudança que não se restringiu
à mobilidade dos corpos, mas também de mentes, de padrões, de relações.
No entanto, abandonar a “quietude”, a “ordem estabelecida”, lançar mão do
que já estava funcionando, colocando em risco a “estabilidade” de uma escola
inteira, eram questionamentos que não impediram o desenvolvimento do projeto.
Apostar no desejo de um outro olhar acerca da proposta pedagógica de professores
e de uma equipe. Tratava-se de um grupo completo de professores de 3º e 4º ciclos,
no qual nenhum integrante apontou ter dúvidas do que pretendia, mesmo que não
tivéssemos totais condições físicas, ou seja, materiais pedagógicos para equipar as
salas adequadamente.
No entanto, enquanto gestora/professora da escola percebia que o mais
importante acontecera, a mudança de paradigmas. Um grupo que iniciara uma
gestão preocupada com a movimentação de alunos num sentido mais disciplinar,
hoje coloca questões pedagógicas como prioridade, percebendo nesse princípio que
a própria disciplina tornou-se natural para os alunos, pois andar, levantar-se é
humanamente, biologicamente natural e necessário. E a escola não pode se furtar
de buscar meios de reinventar a corporeidade.
A partir dessas experiências quer-se pensar a desterritorialização, conceito
estudado por Deleuze e Guattari, na medida em que tal conceito embasa e ratifica
as práticas relatadas no projeto salas interativas, no sentido profundo de tal projeto
estar vinculado ao desejo e na produção de outras subjetividades, na corporeidade,
no movimento promovido por professores, jovens e crianças.
Nesta medida afirma Guattari (; ROLNIK, 2008, p.323):
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o território pode ser relativo tanto a um espaço vivido, quanto a um sistema
percebido no seio do qual um sujeito se sente em “casa”. O território é
sinônimo de apropriação, de subjetivação fechada sobre si mesma. Ele é o
conjunto de projetos e representações nos quais vai desembocar,
pragmaticamente, toda uma série de comportamentos, de investimentos,
nos tempos e nos espaços sociais, culturais, estéticos, cognitivos.

No entanto, o que a princípio parecia uma desarmonia, muitas turmas se
movimentando ao mesmo tempo, tornou-se ação positiva. As saídas desnecessárias
dos alunos das salas de aula extinguiram-se. Não há mais necessidade de inventar
motivos para driblar o tempo que se ficava sentado. A própria dinâmica da escola já
propõe o movimento, quebrando o paradigma de que silêncio e quietude o tempo
inteiro são sinais de disciplina, conforme depoimento da professora de história
Jackelline Marques:

o projeto das salas interativas propõe, no meu entendimento, uma dinâmica
que favorece a disciplina, ao contrário do que poderíamos pensar – os
alunos têm saído menos de sala durante a aula. O deslocamento possibilita
um rápido momento de diálogo e descontração entre uma sala e outra, o
que considero positivo. Quanto ao processo de aprendizagem, os recursos
e materiais encontrados em cada sala mostraram-se atraente aos alunos na
medida em que estes podem chegar à sala e manusear o material de forma
autônoma. Percebe-se que os alunos passaram a ter mais interesse,
tornaram-se mais curiosos e, consequentemente, mais abertos ao
conhecimento.

Diante do êxito da experiência já vivenciada por alunos e professores,
recebeu-se a proposta de se fazer uma parceria com o projeto ABC na Educação
Científica, da Fio Cruz, para o ano de 2012. Neste sentido, percebe-se que a
iniciativa do grupo em ressignificar o trabalho pedagógico da escola obteve um
reconhecimento inesperado, pois geralmente as metodologias, os projetos, os
planos de cursos chegam às escolas de cima para baixo, contradizendo a
experiência ora explicitada.
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3.1.5 Reinventando o recreio

Ao longo da experiência de coordenadoras e professoras com o recreio,
observou-se que as crianças ficavam ansiosas ao descerem de suas salas de aula.
Muitas das vezes não conseguiam ou optavam por não lanchar, indo todos
diretamente para a quadra, dificultando os jogos, as brincadeiras de forma que todos
fossem contemplados, pois a duração do recreio é apenas de vinte minutos para
cada grupo de cinco turmas de trinta alunos. Somando-se a esses fatores, o espaço
físico não favorecia qualitativamente o momento de recreação devido ao elevado
número de alunos.

16
FOTO 16 – Alunos jogando “pega-varetas” na hora do recreio. Escola Levi Carneiro.

A ideia de se repensar o recreio nasceu da vontade de propiciar aos alunos
um momento de verdadeira ludicidade, na qual a brincadeira e a recreação fizessem
parte do momento da criança na escola, um momento feliz e prazeroso. Tumultos,
brigas, agressões surgiam, pois todos os meninos queriam jogar bola, ao mesmo
tempo, no mesmo espaço.
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Diante da percepção de que o recreio, muitas vezes, gerava brigas,
frustrações e desentendimentos diversos entre os alunos, um grupo de professores
idealizou o projeto Recreio Legal. O projeto tem como proposta, resgatar a
ludicidade através de brincadeiras antigas como pular corda, brincadeiras de roda,
contação de histórias, danças, organização de jogos.
A proposta do recreio trouxe maior interação ao grupo. As coordenadoras e
auxiliares de coordenação que antes tinham a função de “vigiar” o recreio, tomar
conta das crianças para que as mesmas não provocassem confusão, passaram a
interagir com as crianças, pulando corda, brincando de roda, dançando e se
integrando nas brincadeiras.

17
FOTO 17 – Brincadeira de pular corda. Escola Levi Carneiro.

Na construção de um espaço como local praticado foi possível reorientar o
recreio no sentido de se poder brincar e de se relacionar de forma prazerosa e
lúdica. A brincadeira foi repensada de modo que as crianças pudessem escolher do
que queriam brincar.
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Desse modo, a concepção de ludicidade proposta pelo projeto não prioriza o
lúdico instrumental: um recurso pedagógico, motivando e visando resultados. O
Recreio Legal sugere, principalmente, que a criança brinque com liberdade,
entendendo esse processo também como educativo, parte importante do
desenvolvimento humano.

18
FOTO 18 - Torneio de ioiô. Escola Levi Carneiro.

Nessa perspectiva de reinvenção das astúcias cotidianas, que dizem respeito
às

produções

dos agentes

da

comunidade

escolar,

professores,

alunos,

funcionários, pais e responsáveis, equipe técnica e gestão, que se apostou no
projeto Sentimentos e Valores, como uma estratégia de desterritorialização,
promovendo as ações e artes cotidianas da escola municipal Levi Carneiro, cuja
inventividade vem despontando como uma proposta de formação e desenvolvimento
humanos.
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4 CONCLUSÃO

É na relação com o outro que nos construímos. E é no seio da família que
damos os primeiros passos em busca de nossas microliberdades e onde
encontramos também nossas microrresistências. Nosso universo familiar, mesmo
que restrito, na tentativa de nos moldar, nos marca com seus valores e sentimentos
que vão nos constituir e possibilitar a nossa formação humana, nossos
posicionamentos diante da vida.
No lar, temos a oportunidade de vivenciar emoções, experiências que
atravessam o decorrer de nosso desenvolvimento por subjetividades de uma
sociedade em constante transformação, que nos modela a partir de suas produções
semióticas, cujas produzem desejos, muitas das vezes que jamais havíamos
pensado.
Em nossa trajetória de vida, pelos vários processos e fases em que passamos
recorremos essencialmente aos princípios e valores que adquirimos na infância. No
entanto, outros valores vão se acoplando ao nosso amadurecimento através das
múltiplas experiências que passam a fazer parte do nosso mundo, que se amplia
com a nossa ida para a escola, para o trabalho, ou na mesma medida, quando
somos impedidos de algumas vivências, sejam elas quais forem.
Ao tratarmos da escola como um espaço de produção, inserida em uma
sociedade em constante transformação, percebemos as mudanças que esta
instituição vem passando ao longo da história, através das práticas que se refletem
nos currículos, nos programas, muitas das vezes engessados, condicionados a
processos avaliativos nacionais, ou impostos por Secretarias de Educação. Práticas
que se perpetuam por noções contratuais (os programas, projetos, legislações) que
atam as subjetividades a normas, da qual as práticas humanas se tornam
prisioneiras. Práticas que se revelam no comportamento de jovens, crianças,
professores, pedagogos e gestores de escola, que traduzem resquícios de uma
disciplina rígida, oriundas de propostas de gestões pedagógicas que ainda não
avançaram para uma perspectiva participativa, não propiciando o espaço da escola
como espaço privilegiado para o exercício de experiências que vivenciem a
autonomia de alunos e professores.
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Na medida em que a escola não permite o espaço para discussão e o
enfrentamento torna-se local de alienação, de reprodução, de divisão. Nesse
sentido, faz-se necessário repensar a escola com possibilidades para o
desenvolvimento de uma gestão participativa, em que os paradigmas que alicerçam
a disciplina rígida e o autoritarismo sejam quebrados.
Nas análises de Foucault, a escola é uma das instituições que ilustram o
modelo panóptico. É como um reduto da sociedade disciplinar que a escola, como
redentora, é chamada para enquadrar corpos e mentes, que obedientes, acabam
por naturalizarem e se enquadrarem na lei escolar. Aos que são desviantes dessa
normatização, a escola deve puni-los como medida de controle, passível, igualmente
de naturalização. Esse complexo enredo, muitas vezes é ilustrado, cotidianamente,
em algumas experiências, situações e comportamentos na escola.
O diretor, entretanto, tem a possibilidade de interferir fortemente nos rumos
que a escola vai trilhar. Dessa forma, quando se tem um desejo, uma meta a seguir,
um projeto de vida, é possível criar novas práticas, buscar cumplicidade com o outro,
formar parcerias. Não se trata de lutar contra, impor posicionamentos, no entanto,
propor outras formas, outro olhar de gestão, em que outras pessoas, outros projetos,
assumam uma vida nova, uma cogestão, a gestão de si mesmos, do trabalho que
realizam. Pensar a escola pública é assumirmos eticamente nossas práticas na
autonomia que nos é dada, ou seja, usufruir da liberdade que o espaço público nos
propicia e que, muitas das vezes, não sabemos usá-lo, na medida em que não
lutamos em prol do nosso próprio devir.
Propor uma verdadeira gestão participativa em uma escola pública é assumir
riscos. Pois quando se coloca em aberto o diálogo num grupo em que há
diversidades, os embates, as reivindicações, surgem. E nesta medida podem
também surgir dúvidas, insegurança. Estamos preparados para assumirmos a
liberdade de que tanto almejamos, criticamos e lutamos? Ao conquistá-la,
saberemos usufruí-la, não a confundindo com permissividade? O que é liberdade?
Nesta medida, faz-se necessário reinventar em nós mesmos novas práticas
que retomem as nossas forças para o sentido real do nosso desejo, seja na vida, na
família, na escola, no trabalho, ou na vida em sociedade.
É na prática cotidiana com o outro que nos é oportunizado a transformação.
Nesta medida, é necessário refletir sobre o cuidado que devemos ter conosco, na
medida de estarmos em nossas práticas cotidianas, contribuindo para que seja
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realizado o que sonhamos, a mudança de paradigmas, necessária aos novos
sonhos, aos novos projetos. Neste sentido, faz-se necessário retomar a questão de
como estamos gerindo nossa liberdade hoje, nos grupos aos quais pertencemos. É
possível viver com total liberdade? A assertiva “tudo me é lícito, mas nem tudo me
convém” nos faz refletir que o exercício da liberdade requer um esforço, uma força
individual para que possamos contribuir com a vida cotidiana. Não é possível a vida
coletiva sem o esforço pessoal, em que cada um de nós contribui com suas
renúncias, com suas práticas, com sua luta diária, para as realizações de um grupo,
seja na família, na escola, na cidade. Na medida em que os interesses pessoais, ou
políticos se sobrepõem aos interesses da vida coletiva, não é possível se exercitar a
democracia.
Desta forma, repensar o conceito de disciplina na escola é fundamental para
que outras bases de convivência passem a nortear a prática educativa. Pensar a
disciplina como um valor a se conquistar nas relações entre professores e alunos,
em que a reciprocidade de rotinas norteie o cotidiano, e não a imposição de regras
que hierarquiza, torna o ambiente escolar participativo, onde todos têm a
oportunidade de se expressar na vida cotidiana. Pensar que a prática pedagógica é
constituída na diversidade, e que professores e alunos num espaço de sala de aula
necessitam de conviver com suas diferenças, diferenças entre aluno / aluno,
professor / aluno são práticas fundamentais para a invenção de práticas inovadoras.
Pensa-se também nos limites que cada indivíduo necessita para estar num
espaço que é coletivo, público, de todos nós. Nesse sentido, há que se pensar junto
em limites não da coerção, mas da possível convivência, para aquele grupo, naquele
momento de aula, de semestre, de período letivo, ou lógica que determinou aquela
passagem do grupo. Não apostar numa ideia de “judicialização” da vida, dos corpos,
dos pensamentos, das normas. Evitar, a todo custo, abortar as possibilidades livres
de conhecimento e reconhecimento dos interesses, das práticas, especialmente, das
relações e dos incômodos. Dessa forma, investir na afetividade que se produz no
chão escolar.
É instigante compartilhar essas vivências de crianças, jovens e professores
na escola, local privilegiado para a construção de práticas inovadoras. Desta forma,
propõe-se que a escola assuma seu papel de produtora do conhecimento, de
celebração da cultura, na medida em que permite colocar em cena a arte de fazer
dos seus protagonistas, alunos e professores, que a todo tempo produzem.
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Tornar a escola um local praticado, é torná-la diversificada em suas
atividades. É tornar seu currículo enriquecedor quando a arte do professor e
funcionários, merendeiras, porteiros e demais profissionais se fazem presentes nas
ações cotidianas.
Essas artes de fazer abrem espaços para, como nos fala Guattari,
possibilidades de desenvolver “modos de subjetivação singulares”. As reformulações
dos espaços escolares, as alterações de práticas pedagógicas tradicionais, as novas
estratégias, enfim, desenvolvidas pelos atores educacionais, descritas nesta
dissertação, criam novas formas de relação com o outro, novos modos de
criatividade, favorecendo a produção de subjetividades singulares, o que pode ser
exemplificado por meio das experiências na escola com o grupo de dança, com a
música ou as artes cênicas. As artes de fazer, nesse sentido, não se propõem a
formar artistas, grandes músicos ou talentos na dança, mas favorecer o
desenvolvimento da sensibilidade, da criatividade, das potencialidades individuais.
Ainda que a escola tenha um programa a seguir, pré-determinado, há que se
considerar que há também a contrapartida de uma gestão, de um grupo de
professores, de uma sala de aula. Quem são os protagonistas do chão da escola?
De que forma reinventar a escola? De que forma intervir nos programas? No
currículo? Na arte do nosso fazer no cotidiano, de cada encontro com o nosso aluno,
com o nosso professor, nos espaços que fazemos “praticados” com o nosso desejo.
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