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se faz o caminho ao andar 
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se vê a senda que nunca 

se há de voltar a pisar 

 
Caminhante, não há caminho 

somente marcas no mar" 
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RESUMO 

PANNUTI, Daniela Viana. As relações de semelhança e a experiência do sentido no universo escolar 
241f. Tese (Doutorado) Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. 2015  

As relações de semelhança estão por toda parte, elas surgem inesperadamente, participam de nossas 
vidas e nos determinam sem que tenhamos, muitas vezes, consciência ou controle sobre elas. São 
acontecimentos potentes, de criação e engendramento de mundos.  Esta pesquisa buscou investigar e 
dar visibilidade às relações de semelhança emergentes em diversas situações do cotidiano escolar 
envolvendo estudantes, professores, professores-estudantes e outros participantes de um campo amplo 
e dinâmico. O estudo das semelhanças se inspira em Walter Benjamin cuja obra evidencia a 
importância da experiência e da mímesis como parte do processo de constituição do sujeito e acesso à 
cultura. A faculdade mimética possibilita o reconhecimento e a produção de relações de semelhança e, 
ao nos abrirmos a tais relações no universo escolar, criam-se oportunidades de transformação, trazendo 
vida e invenção a este espaço. Empreendeu-se o estudo da mimesis, dos tempos e dos habitantes do 
universo escolar sob o enfoque da percepção de semelhanças.  Com o intuito de acolher o caráter 
inventivo e inesperado de tais processos, optou-se pela cartografia, método inspirado em Deleuze e 
Guatarri que se apresenta como possibilidade de caminhar em campo aberto, estar no mundo e habitar 
territórios existenciais a partir de referenciais que aproximam conhecimento e criação, sujeito e objeto, 
o eu e o outro. Os procedimentos de campo consistiram em observações, recolhidas de forma sensível, 
numa escola pública em São Paulo, e no estágio num programa de formação de professores em 
Vermont (EUA) que incluiu vivências na escola de aplicação e na residência pedagógica. Foi realizado 
diário de campo que abarcou todo este percurso e a partir do qual foram feitos recortes descritivos das 
situações mais intensas e significativas, analisadas em forma de platôs. Os platôs são entendidos como 
territórios de produção de acontecimentos que abrigam encontros de intensidades múltiplas que se 
proliferam em forma de rizoma, espaço entremeios que pode ser acessado em qualquer ponto. A 
análise indica a importância do tempo kairós, saturado de agoras (Jetztzeit), fundante da experiência, e 
que requer uma postura de abertura e disponibilidade para sua apreensão. As relações de semelhanças 
percebidas na escola se ofereceram de forma potente e intensa, e demandaram certa sintonia para 
acessá-las e torná-las visíveis, dado seu caráter fugidio. O desafio de formar professores sensíveis ao 
reconhecimento das semelhanças aponta a residência pedagógica como uma iniciativa que resgata a 
dimensão artesanal do ofício do professor, incluindo a escuta, a documentação pedagógica e 
autobiografia (história de vida) como elementos importantes deste processo. Tais achados evidenciam 
a importância de alimentar essas centelhas de sentido que lampejam no cotidiano escolar. Elas podem 
se apresentar como uma forma de superação da realidade de truculência que impera nas escolas, 
transformando-a num ambiente mais criativo, estimulante e acolhedor por meio de experiências 
realizadoras. 

Palavras- chave: Walter Benjamin, mímesis , educação, experiência, escola, cartografia.  

 



 

ABSTRACT 

PANNUTI, Daniela Viana. The relations of similarity and the experience of meaning in the school 
environment 241f. Thesis (Ph.D.) Psychology Institute of the University of São Paulo. 2015 

The relations of similarity are everywhere, they come unexpectedly and take part in our lives 
determining us without our being aware or take control over them. They are powerful events that 
involve creation and enable engendering worlds. This research investigated the relations of similarity 
emerging in several situations of everyday school life involving students, teachers, professors, students 
and other participants of a broad and dynamic field. The study of the similarities is inspired by Walter 
Benjamin whose work highlights the importance of experience and mimesis as part of the process of 
constitution of self and access to culture. The mimetic faculty enables the identification and 
production of similarities and open ourselves to these relationships in the school environment, creating 
opportunities for transformation, bringing life and invention this place. Was undertaken the study of 
mimesis, of time and characters of the school universe under the emphasis of the perception of 
similarities. In order to accommodate the inventive and unexpected character of such processes, the 
cartography was chosen, method inspired in Deleuze and Guattari which presents itself as an 
opportunity to walk in the open and inhabit existential territories by narrowing the boundaries between  
knowledge and creation, subject and object, the self and the other. Field procedures consisted of 
observations collected in a sensitive way, in a public school in São Paulo, and in a internship in a 
teacher training program in Vermont (USA) that included experiences in the campus children’s school 
as well as in the teacher’s residency program.  All the process was documented in field journals from 
which were made descriptive cutouts of the most intense and significant situations, analyzed in the 
form of plateaus. The plateaus are understood as territories of production of events that hosts multiple 
intensities that proliferate in the form of rhizome, a space that can be accessed anywhere. The analysis 
indicates the importance of kairos time, saturated of “nows” (Jetztzeit), standing as the founder of 
experience, and that requires an attitude of openness and readiness for his apprehension. The relations 
of similarities perceived in the school presents powerful and intense, and demanded certain tuning to 
access them and make them visible, given its elusive character. The challenge of training teachers 
sensitive to the recognition of similarities points the pedagogical residence as an initiative that rescues 
artisanal dimension teacher work, including listening, teaching materials and autobiography (life 
story) as important elements of this process. These findings highlight the importance of nourishing 
these sparks of meaning that blinks in everyday school life. They may present as a way of overcoming 
the harshness of reality that prevails in schools, turning it into a more creative, stimulating and 
supportive environment through fulfilling experiences. 

Key words: Walter Benjamin, mimesis, education, experience, school, cartography 
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A CAMINHANTE (APRESENTAÇÃO)  

 

 

O estudo aqui apresentado resulta de uma caminhada que venho trilhando, mobilizada 

por situações diversas que me tocam, pedem por reflexão. Lançar-me nesse caminho, vivendo 

seus percalços e curvas tem sido a forma como me coloco no mundo, pessoal e 

profissionalmente. Como aponta Benjamin (1987) “A força da estrada do campo é uma se 

alguém anda por ela, outra se a sobrevoa de aeroplano” (p.16). Ele lembra que de cima a 

estrada é apenas uma insinuação na paisagem, enquanto no solo é possível experimentar suas 

curvas, imposições e domínios. É assim que me ponho: disponível para adentrar uma floresta 

virgem a cada experiência vivida, deixando-me tocar por elas. 

Compartilhar algumas das paisagens que encontrei pelos caminhos trilhados foi uma 

alternativa para discutir experiências que se apresentavam em meu horizonte provocando 

mobilização, o que resultou nesse trabalho. Esse chamado, inicialmente, foi entendido por 

mim como uma urgência diretamente ligada ao universo em que me insiro há muitos anos, o 

território educacional. Porém ao amadurecer essa compreensão, percebi que essa forma de 

posicionamento não é uma exclusividade do âmbito educacional, trata-se de uma postura de 

abertura diante do encontro, que pode acontecer em diferentes situações e espaços, não se 

restringindo à escola. 

Em minha prática como professora, psicóloga e formadora de educadores, me percebi, 

em diversas situações, num lugar incongruente, no qual coexistem as dificuldades e agruras da 

realidade educacional com as possibilidades e esperança que caracterizam os processos de 

aprendizagem. Em muitas ocasiões me percebi num território enigmático, que solicitava ser 

decifrado e frente ao qual era difícil permanecer indiferente.  

A escola, desde a infância, foi para mim como um universo instigante, que encantava e 

convocava. Tal como os quintais de Manoel de Barros, e terreiros de Paulo Freire, este era um 

espaço que se configurava como um recanto de acolhimento, desenvolvimento e pesquisa, 

ambiente que abrigava inúmeras descobertas, experiências, construção de saberes, e que 

prenunciava porvires. 

Inicialmente minha experiência neste espaço não tinha fronteiras muito definidas, 

misturavam-se brincadeiras e aprendizagens, emaranhavam-se noções de “nossa casa” e 

“nossa escola”, por estarmos, como família, inseridos num grande projeto de minha mãe, 
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educadora, dedicada a uma proposta escolar de vanguarda1 nas décadas de 70 e 80. Nessa 

fase, eu, minhas irmãs e, também outras crianças, suas famílias, e profissionais participantes, 

vivíamos e crescíamos nessa escola “diferente”, em experiências que marcaram meu percurso 

pessoal e posteriormente profissional. 

A escola, presença certa e cotidiana em minha vida, aos poucos foi ganhando outro 

lugar, menos familiar e mais instigante, apresentando-se como um universo potente e 

estimulante a ser desvendado. Adaptação, aprendizagens, relações, construções de 

conhecimento, mudanças, eram elementos que me impeliam em buscas de aprofundamentos. 

Passei, assim, de aluna a educadora tendo sempre um grande interesse pelas relações, pela 

construção da subjetividade e participação da escola na formação das pessoas, crianças e 

adultos que compartilhavam desse espaço de encontro. A graduação em Psicologia foi uma 

forma de articular o amor pela educação e o interesse pelo sujeito. 

Atuei como professora de Educação Infantil e das séries iniciais do Ensino 

Fundamental (1º a 4º ano), desenvolvendo projetos em escolas públicas e particulares da 

cidade de São Paulo e, também, de cidades próximas.  Experimentei a psicologia clínica e 

institucional, em cursos de aprimoramento e atuação em consultório. A partir de 1997 passei a 

trabalhar como professora em cursos de formação de profissionais da educação, quando tive a 

oportunidade de conhecer diferentes realidades educacionais pelo Brasil afora, em 

experiências bastante ricas e desafiadoras. 

Desde 2001, combino as atividades de formação com um trabalho de orientação 

pedagógica e educacional, sempre mantendo em minha prática uma postura de curiosidade, 

reflexão e crítica em relação ao sujeito, seu desenvolvimento e os espaços em que ele se 

insere. 

Uma das formas de aproximação dessa instigante, e por vezes misteriosa relação, 

foram os estudos sobre a linguagem. Desde os tempos de professora de crianças pequenas, 

despertava minha atenção o desenvolvimento oral das crianças, sua relação com o 

desenvolvimento da subjetividade, e o estabelecimento da comunicação efetiva. Em muitas 

situações, mesmo atropelada pela corrida rotina da sala de aula, as narrativas se faziam 

presentes: colocações, frases, e construções das crianças não passavam despercebidas e me 

colocavam em estado de alerta, num convite a explorar e compreender mais esses processos 

que entendem a linguagem como expressão, mais do que representação. 

                                                            
1 A escola Novo Horizonte, fundada num modelo de gestão democrática no final dos anos 70, funcionou na 
cidade de São Paulo até o início dos anos 90. 
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Pude aproveitar, nesse momento inicial de minha formação, a oportunidade de estar 

em instituições estimulantes e acolhedoras que fomentavam um olhar curioso e pesquisador 

compreendido como parte da formação de um bom profissional da educação, o que incentivou 

cada vez mais essa prática, que passou a me acompanhar desde então. Em 2006, já atuando há 

alguns anos como orientadora pedagógica num outro espaço fértil e profícuo, pleno de 

possibilidades de intervenção, lancei-me ao desafio de sistematizar um pouco de minha 

experiência com os estudos sobre a linguagem dentro da escola, o que resultou na minha 

dissertação de mestrado “Aspectos descritivos e interpretativos da narrativa do sonho na 

criança”, realizada sob a orientação da Professora Dra. Lélia Erbolato Melo, no Departamento 

de Linguística da FFLCH- USP. 

Observo, retrospectivamente, que acabei dedicando-me mais às narrativas como objeto 

de estudo do que ao seu contexto de produção, em detrimento de uma ideia muito preciosa 

para mim e que me acompanhava desde as primeiras incursões em sala de aula: a dimensão do 

espaço da escola como um lugar de acolhimento da experiência, uma “comunidade de vida e 

discurso”, que abriga o artesanal, a transmissão da sapiência em relações de troca, cuidado e 

respeito. Esses foram aspectos dos quais me abeirei no processo de elaboração do mestrado, 

pela via da psicolinguística, principalmente pelos estudos de François (1996), que propõe uma 

compreensão ampla e poética da linguagem, que abre espaço para a diversidade de 

manifestações e interpretações, porém os rumos do trabalho seguiram outras direções, não 

permitindo o pleno  desenvolvimento dessas ideias naquela ocasião. 

No ano de 2010, imersa em outra instituição que estimula e promove o pensamento e a 

reflexão, algumas inquietações antigas retornaram, fazendo-se cada vez mais presentes em 

minha prática cotidiana. Assim, começaram a chamar minha atenção contradições 

importantes, que se infiltram na vida escolar trazendo consequências para a qualidade do 

trabalho e das relações nesse espaço como: o descompasso entre o tempo da experiência e o 

tempo da produtividade que exige das crianças uma exposição à sistematização de 

informação, a constante busca por resultados, numa crença na quantidade em detrimento da 

qualidade e a ausência de encontros significativos no cotidiano escolar.  

Por outro lado, a vida na escola (e fora dela) apresentava também momentos 

preciosos, que pediam passagem e visibilidade. Tais experiências me levaram a questionar: 

são factíveis boas experiências da escola, aquelas que participam da formação de sujeitos 

plenos, aptos a cuidar de si e do mundo?  Como propagar experiências positivas, chamando 

atenção para a potência da escola, assumindo suas carências já amplamente difundidas e indo 

além delas?   
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Aceitando essas “provocações”, mobilizei-me na direção de decifrar os enigmas que 

se colocavam e alguns caminhos foram aos poucos se delineando por vias ainda incertas, 

intuitivas, despretensiosas...  

Essa busca me colocou em marcha, levando-me ao Doutorado no Programa de 

Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano. Colocar-se em marcha é acreditar que o 

caminho é tão ou mais importante do que o ponto de chegada. Vivenciar plenamente o 

percurso possibilita construir narrativas, guardar experiências, transformar-se. No processo de 

elaboração da tese, árduo e estimulante caminho, tive a oportunidade de conhecer outras 

estradas, revisitar e explorar trajetos, enfrentando os percalços e pedras encontradas. Esse 

exercício resulta em deslocamentos, uma inquietação que me convoca a explorar em 

profundidade algumas paisagens que, ao se apresentarem em meu cotidiano, me tocam e 

insistem em serem descobertas, decifradas. São experiências intensas, que me mobilizam e me 

incitam a mergulhar mais profundamente na compreensão desses processos, num aprendizado 

transformador que me leva a assumir posições. 

Minha paisagem primeira, berço e paisagem que abrigam essas experiências 

mobilizadoras, é a escola. Como já dito anteriormente, ela fez parte de minha vida e acabou 

sendo o lugar que escolhi para trilhar minha jornada. Talvez por ter encontrado tantas 

perguntas e respostas estimulantes no ambiente escolar- como estudante e profissional, 

continuo a acreditar em sua potência, sua possibilidade de oferecer a todos o tempo e o espaço 

para sair de si, se superar, desenvolver-se. Nesse sentido, me encanto com a experiência 

singular que a escola oferece, ou deveria oferecer: como um espaço que se define como um 

território de socialização do conhecimento formal historicamente construído pela 

humanidade, mas que não pode limitar-se à mera transmissão automática desses 

conhecimentos, nem à reprodução dos valores dominantes da sociedade.  

Por entender a escola como um espaço de ampliação da experiência humana, reforço 

sua capacidade de abrir brechas no sistema de forma a garantir o desenvolvimento de todos ali 

presentes: estudantes, professores, dirigentes, equipe de apoio, pais, comunidade ao redor. 

Para tanto, é importante que a escola se reinvente a cada dia, indo além das vivências 

cotidianas de crianças e adultos e se abrindo, com empenho e compromisso, aos 

conhecimentos, à arte, à brincadeira, à emoção, às linguagens, à tecnologia, ao mundo. 

Essa abordagem pode soar idealizada ou ingênua, principalmente se consideramos a 

crise vivida pela escola nos tempos atuais. A escola é uma invenção histórica que carrega 

consigo desde suas origens intenções e interesses específicos, explícitos ou não, de cada 

momento vivido. Nesse sentido, compreendo a trajetória da escola inserida em seus mais 
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diversos contextos históricos, econômicos e culturais: cada época traz sua compreensão e 

demanda específica em relação à escola. Não pretendo, com este trabalho, reconstruir 

historicamente o lugar e função da escola, nem mesmo defender cegamente sua importância. 

O que busco é dirigir o foco para algumas vivências de atravessamentos que acontecem no 

cotidiano das escolas que se carregam de sentido, e se revelam como boas situações de 

comunicação e aprendizagem, devolvendo ao cotidiano escolar seu caráter criativo e 

estimulante. 

Convido o leitor para acompanhar-me nessa caminhada, que se faz ao caminhar...  
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A CAMINHADA (INTRODUÇÃO)  

 

 

A caminhada aqui trilhada se deixa levar pelos desvios do caminho entregando-se com 

abertura para o encontro que transforma por meio de relações de semelhança, capazes de 

produzir deslocamentos que permitem que forças, emoções e tensões vindas de diferentes 

lugares façam morada em cada um de nós. O reconhecimento das semelhanças se faz presente 

no mundo em múltiplas maneiras de manifestação e ajuda a dar visibilidade às experiências 

significativas que acontecem, por vezes de forma pouco perceptível, no cotidiano. Ao lançar-

me a esse desafio tomo emprestadas as ideias de Larrosa (2014):  

 
a experiência não é uma realidade, uma coisa, um fato, não é fácil de definir 
nem de identificar, não pode ser objetivada, não pode ser produzida. E 
tampouco é um conceito, uma ideia clara e distinta. A experiência que (nos) 
acontece e que às vezes treme, ou vibra, algo que nos faz pensar, algo que 
nos faz sofrer ou gozar, algo que luta pela expressão e que às vezes, algumas 
vezes, quando cai em mãos de alguém capaz de dar forma a esse tremor, 
então, e somente em então, se converte em canto. E esse canto atravessa o 
tempo e o espaço. E ressoa em outras experiências, e em outros tremores e 
em outros cantos. (LARROSA, 2014, p.10). 
 

Procuro assim, com esse trabalho, dar forma a alguns tremores, e quem sabe lançar 

adiante alguns cantos que a mim se apresentaram no trilhar de minha caminhada. Com o 

intuito de dar visibilidade a essas experiências presentes na vida que mobilizam e relampejam 

no cotidiano, se apresenta o conceito de semelhanças, tema central desse trabalho, que será 

abordado por diferentes frentes- como uma ótica possível de compreensão da realidade, em 

sua relação com o tempo, em sua trajetória histórica, e em sua ocorrência dentro das escolas, 

como forma de ventilar o cotidiano, abrir brechas para a experiência, trazendo mais vida e 

sentidos a este universo.   

Como desenvolverei mais adiante, as semelhanças revelam-se um conceito importante, 

ainda que elusivo, por apontar uma experiência fugidia, que se dá num lampejar. O 

reconhecimento das semelhanças, segundo Walter Benjamin (2011), é um ato criativo que nos 

determina de muitas maneiras sem que tenhamos plena consciência das muitas formas em que 

nos afeta. Trata-se de uma faculdade humana fundamental, que participa de muitas de suas 

funções superiores, por criarem novos sentidos compartilhados, que funcionam como portas 

para a criação humana.  
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O tema das semelhanças (e da mímesis, por conseguinte) revela-se pouco explorado no 

âmbito da psicologia e educação, como aponta Ammann (2011): 

 
No Brasil pouco se explorou a mímesis fora do âmbito das artes e da 
filosofia, sendo, portanto, crucial que as ciências humanas também se 
apoderem desse conhecimento e dessa forma de ver o sujeito. Ignorou-se por 
muito tempo que processos elementares da constituição do sujeito são 
amparados pela mímesis, logo, aprender o que é mímesis e utilizar essa 
fração de conhecimento na prática educativa pode enriquecer o trabalho 
pedagógico formal e informal. (AMMANN, 2011, p.12).  
 

Ao ressaltar a importância de aprofundar os estudos sobre a mímesis e sugerir a 

exploração sobre o que é mímesis, o autor atenta para um aspecto recorrente, a ser cuidado no 

tratamento deste conceito: ele muitas vezes sofre de uma compreensão restrita que impede o 

alcance de toda sua abrangência, ao ficar limitado ao caráter imitativo. Esse trabalho busca 

evidenciar como a mímesis atua nos mais variados âmbitos da nossa vida, revelando-se muito 

mais do que a imitação. 

Uma consulta ao banco de teses e dissertações da CAPES, no período de 2010 a 2013, 

com os descritores mímesis-educação-produção de semelhanças, não foram encontrados 

trabalhos disponíveis. Já modificando a busca para escola-mímesis foram localizados 3 

registros, sendo uma dissertação de mestrado na área de comunicação, que trata da mímesis 

como figura de linguagem no discurso jornalístico, uma dissertação em psicologia sobre 

experiência e racionalidade na escola  e uma tese de doutorado em psicologia escolar sobre 

cinema.  

Tais achados indicam a pouca ocorrência do tema, e apontam também seu caráter de 

vanguarda; pode-se dizer que ainda engatinhamos nas reflexões sobre a mímesis e a educação, 

tendo um amplo campo a ser explorando. Algumas manifestações relacionadas a esse assunto 

começam a aparecer no campo das artes, principalmente no cinema, que nos últimos anos 

originou algumas produções (em sua maioria documentários) que se lançam à discussão sobre 

formas significativas de aprender e ensinar, além de registrar tendências de mudanças na 

educação atual, por vezes tão desconectada das transformações do mundo e das possibilidades 

dos sujeitos. Nesse escopo, vale citar as produções “Ser e vir a ser” de Clara Bellar, 2014, 

“Escolarizando o mundo” de Carol Black/2010, “Quando sinto que já sei”, de Anderson 

Lima, Antonio Lovato e Raul Perez, 2014, School’s Out- lessons from a forest kindergarten, 

de Lisa Molomot, 2013,  entre outras. 
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Essas iniciativas dialogam com o presente trabalho ao afluírem na busca por uma 

educação com sentido, que considera o sujeito como centro do processo educativo, e as 

experiências cotidianas como parte importante dessa construção. Por ser a escola uma 

instituição fundamental em nossa cultura, que se apresenta como responsável pela educação e 

desenvolvimento das crianças e jovens, afetando de maneira importante a vida das pessoas 

que por ela passam, ela precisa ser estudada com especial atenção. 

A atenção ao reconhecimento das semelhanças que ocorrem nesse espaço, abrindo 

brechas para a experiência e formas mais vivas de habitar o espaço escolar pode ser uma 

alternativa para a escola cumprir efetivamente seu propósito assumindo-se como um campo 

de experimentação pleno de possibilidades de criação, onde o não-saber coexiste com o 

movimento do pensar e a emancipação. Dessa forma, a escola pode reinventar-se, abraçando a 

oportunidade de criação de um ambiente diferente do que se vive na realidade externa, 

atualmente alicerçada na desigualdade e opressão.  

Nesse contexto estabeleço um diálogo com Walter Benjamin, autor que propõe um 

olhar atento para as semelhanças e a mímesis ao discutir as transformações sofridas pela 

experiência no decurso das mudanças da modernidade, como veremos adiante. Para veicular 

suas ideias, além de teses e escritos acadêmicos convencionais, o autor se vale de diversos 

formatos, transitando de forma confortável por diferentes gêneros como os tratados, ensaios, 

aforismos, críticas, resenhas, peças radiofônicas, relatos de viagens e sonhos, descrição de 

cidades, poemas, cartas, entre outros. 

Walter Benjamin é um importante pensador do século XX, e sua obra oferece 

significativas contribuições acerca da condição humana em diferentes contextos. A riqueza da 

obra de Benjamin reside na universalidade temática resultante de suas incursões por diferentes 

áreas, convocadas em resposta às provocações que sua presença no mundo suscitava. Essa 

condição de compromisso e posicionamento frente aos diversos contextos que se 

apresentavam ao autor é uma característica importante de sua obra. Pode-se dizer que se trata 

de um autor fiel ao seu tempo, que traz em si as vicissitudes que uma época histórica pode 

produzir num indivíduo. Benjamin não se mantinha passivo, o mundo se colocava a ele como 

um convite constante à reflexão – da fotografia, à literatura, passando pelos brinquedos das 

crianças, pela arquitetura, pela vida nas cidades, pela arte e política, nada passava 

despercebido pela atenção deste engajado autor, até mesmo porque ele esteve no centro de 

alguns dos maiores e mais dramáticos acontecimentos da história da humanidade: as duas 

grandes guerras mundiais e a perseguição nazista. Sua vida e sua obra traduzem o tempo 

histórico em que ele estava inserido, e por vezes nos transportam a eles, graças às descrições e 



  21

outras construções de forte intensidade estética, e por vezes emocional, que remontam os 

cenários e atmosferas vividos. Ao ler Benjamin, me transportei para as ruas de Berlim de 

1900, imaginei brincar com miniaturas de ferro e outros brinquedos da época, tocar o veludo 

pesado das casas burguesas de 1880, com seus bibelôs, poltronas de franjas e outros vestígios 

deixados pelos habitantes do local. A presença genuína de sua obra é um convite a sair da 

indiferença, solicitando o leitor a intrigar-se, refletir sobre o mundo ao seu redor. 

Por esse motivo a mímesis, compreendida pelo autor de forma ampliada e múltipla, 

assume grande importância em sua obra, apresentando-se como o dom de reconhecer e 

produzir semelhanças para compreender o mundo, atribuindo-lhe sentido, trata-se de um 

processo que acontece em diferentes lugares e ao longo de toda a vida. As relações de 

semelhança estão por toda parte, elas surgem inesperadamente, participam de nossas vidas e 

nos determinam sem que tenhamos consciência ou controle sobre elas. São acontecimentos 

potentes, que envolvem a criação e possibilitam o engendramento de mundos, como indicam 

Benjamin (2011) e Gebauer e Wulf (2004).   

Ao identificar na escola um espaço de suspensão que acolhe experiências singulares, 

diversas daquelas que acontecem no intenso fluxo cotidiano que vivemos se coloca como 

justificativa desse trabalho um convite a pensar no potencial da escola como ambiente 

inclusivo, como um espaço de confiança, criação e transformação. Esse exercício pretende 

questionar o papel assumido pela escola como instituição social que reproduz as tendências 

presentes na sociedade atual, que, como veremos, se pauta na ausência de valores, 

evidenciando a barbárie que impera em nosso tempo2. É preciso arejar o ambiente escolar de 

forma a libertá-lo do individualismo, da competição, da frieza e da crença de que é possível 

aprender sem envolvimento, que foram se instalando nesse espaço por meio de práticas 

autoritárias, executadas de forma automática, que não abrem espaço para a autoria e reflexão. 

Ouvir esse chamado é se colocar de forma sensível frente aos acontecimentos da vida 

na escola. É poder deixar-se tocar pela aprendizagem de uma nova palavra que aproxima uma 

criança de sua professora, é criar um repertório comum de grupo que leva à cumplicidade e ao 

prazer, é ter sua curiosidade convertida numa busca coletiva por respostas, é inebriar-se com o 

aroma de um bolo saindo do forno para a merenda, é passar batom na boca da colega que não 

anda nem fala para incluí-la na brincadeira, é derreter a neve na luz fria do sol de inverno e 

                                                            
2 O conceito de barbárie é amplamente discutido na obra de Adorno, como indica esse trecho de uma de suas 
conferências de rádio: a tese que gostaria de discutir é a de que desbarbarizar tornou-se a questão mais urgente 
da educação hoje em dia. O problema que se impõe nesta medida é saber se por meio da educação pode-se 
transformar algo de decisivo em relação à barbárie. Considero tão urgente impedir isto que eu reordenaria todos 
os outros objetivos educacionais por essa prioridade. (ADORNO, 1995, p. 155)  
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oferecê-la como chá aos colegas do jogo de faz de conta, é encontrar parcerias no trabalho 

para compartilhar incertezas e saberes, é procurar por um olhar e encontrá-lo. 

Porém, como aponta Machado (2011) a escola não tem conseguido assumir esse lugar 

que abriga encontros. Ao contrário, ao maximizar a exploração e as desigualdades por meio 

de uma prática educativa distante do sujeito e centrada no resultado, em consonância com o 

processo de globalização, ela caminha para o lado oposto, e se torna um impeditivo do viver. 

Para romper com esse cenário, é preciso pensar em formas diferentes de estar na escola, que 

não se restrinjam ao alívio imediato das tensões, mas que fortaleçam o acesso aos processos 

de produção do instituído, considerando a construção histórica dos fenômenos sociais com o 

objetivo de ganhar percepção sobre as escolhas feitas para abrir espaço para pensar em outras 

possíveis. 

Tal como o efeito de uma pedra lançada ao lago, que atinge a água e provoca a 

produção de ondas circulares que partem do objeto e vão se repetindo até as margens, num 

movimento de propagação, a percepção das semelhanças tem este poder de nos tirar da 

indiferença e produzir mudanças. Trata-se de um fenômeno fugaz, impossível de ser fixado e 

por isso fugidio, mas que pode produzir um efeito duradouro. 

 

Objetivo geral 

O objetivo deste trabalho é investigar e dar visibilidade às relações de semelhança 

emergentes em diversas situações do cotidiano escolar envolvendo estudantes, professores, 

professores-estudantes e outros participantes de um campo amplo e dinâmico. 

 

Objetivos específicos 

-  Explorar a escola como espaço de encontro: lugar de criatividade, invenção da vida, 

educação voltada para o enriquecimento do ser humano. 

-  Relacionar os processos de mímesis e semelhança na educação. 

-  Empreender um olhar sobre o tempo, enfatizando o tempo necessário à experiência.  

-  Conhecer e refletir sobre as condições de trabalho na escola. 

-  Discutir possibilidades de criação no processo de ensinar e aprender que envolve 

estudantes e professores. 
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As relações de semelhança que emergem no cotidiano da escola, foco de investigação 

desta pesquisa, se revelam um conteúdo potente, intenso, porém pouco palpável. A opção por 

tomar o campo como eixo remete-se assim à natureza do fenômeno estudado, uma vez que as 

semelhanças não obedecem a um contexto circunscrito e controlado, e ocorrem nas mais 

inusitadas e diferentes ocasiões. Ao identificar nas semelhanças a possibilidade de criar 

mundos, a proposta é oferecer acesso a eles, por meio da cartografia, método inspirado em 

Deleuze e Guatarri (1995) que se apresenta como possibilidade de caminhar em campo 

aberto, estar no mundo e habitar territórios existenciais a partir de referenciais que aproximam 

conhecimento e criação, sujeito e objeto, o eu e o outro. Essa proposta exige do pesquisador 

uma atitude de abertura e disponibilidade ao inesperado e que se mantenha fiel aos seus 

princípios norteadores aceitando derivas, desvios e reconfigurações como parte do processo, 

numa tentativa de converter o vislumbre em experiência que produz deslocamentos, abertura. 

De acordo Weber, Grisci & Paulon (2012) a cartografia, método de pesquisa 

fundamentado nas ideias de Gilles Deleuze e Félix Guattari, consiste no mapeamento de 

territórios psicossociais, acompanhando as linhas de força que os constituem. Ao dirigir foco 

aos “processos que compõem a subjetividade e que se passam entre os estados instituídos, ela 

pretende abranger a complexidade da vida em resistência às tendências reducionistas de 

métodos simplificadores.” (p.841) 

Neste ponto cabe explicitar a relação dos pressupostos metodológicos com os 

itinerários mais específicos da pesquisa. Explicitar esta relação visa destacar que o método 

não se reduz à mera indicação de procedimentos e técnicas de estudo, mas pressupõe um 

prisma teórico-filosófico, já implicado na escolha do objeto de pesquisa e necessariamente um 

guia à caminhada. O método é, nesse sentido, ao mesmo tempo ponto de partida e premissa da 

pesquisa, ainda que se estabeleçam alguns parâmetros para sua concepção e seu planejamento 

teórico e instrumental, preserva-se um movimento aberto e permanente, que se concretiza e se 

reconstrói a cada novo passo do processo e será objetivado no produto final, sendo ao mesmo 

tempo ferramenta e resultado da investigação.  Esse entendimento busca enfatizar que o 

procedimento planejado ganha sentido na relação com a realidade material do fenômeno 

objeto de estudo. E como essa realidade é movimento de construção constante, de igual modo, 

o método para sua compreensão se recria nesse processo e permite a compreensão teórica e 

científica da dialética que constitui o real.  

Para Guattari e Rolnik (1986) a subjetividade não se refere à estrutura, à sala de aula, 

aos objetos ou às pessoas isoladamente, tampouco se traduz num mundo pré-estabelecido. Ela 

diz respeito às relações de forças e fluxos que se estabelecem em movimento, e por este 
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motivo, são indissociáveis do momento vivido e do registro social em que se inserem. Esse 

caráter singular da subjetividade remete a uma aproximação com as relações de semelhança, 

que também podem emergir de situações deste tipo. As relações de semelhança não obedecem 

a regras ou processos controláveis, podendo acontecer de forma fortuita ou inusitada, o que 

justifica a intenção de abordá-las por meio da cartografia, que significa, de acordo com Rolnik 

(2006) “marcar o momento de um olhar, dessacralizando o momento de verdade, 

considerando que todo conhecimento refere-se a um efeito das contingências que o 

engendraram.” (p.28)  

Para tanto, recorro a alguns recortes como a narrativa de cenas vividas, situações 

testemunhadas, presenciadas, que me mobilizaram em direção às semelhanças no decorrer de 

minha trajetória. Como ponto de partida, tenho uma escola particular da cidade de São Paulo 

onde atuo como orientadora, e em seguida, saio em busca de outras paisagens, pousando 

numa escola pública3 de Ensino Fundamental na zona sudoeste de São Paulo, e numa escola 

para professores4 na Universidade de Vermont, nos Estados Unidos. O fio que conecta essas 

experiências é a busca por relações que transformam e significam a experiência de ensinar e 

aprender. 

No primeiro capítulo FAZ-SE CAMINHO AO ANDAR apresento a proposta 

metodológica, para situar o leitor no território sobre o qual se assenta esse trabalho. Por se 

tratar de uma proposta que permeia o trabalho, assumindo-se como postura se faz importante 

explicitar as bases que constituem o método cartográfico, por meio de uma revisão da 

literatura sobre o tema e pistas que indicam referências para esse caminho que se faz ao 

caminhar. 

Os três próximos capítulos constituem a fundamentação para discutir a pesquisa, 

oferecem pontos de referência para a caminhada. 

O segundo capítulo TEMPO DENTRO DO TEMPO delineia o território de 

intersecção entre o tempo, a escola e a formação no sentido de cuidado de si, ressaltando 

como essas instâncias interagem e se determinam mutuamente, a partir do estabelecimento do 

tempo do instante, que se adensa e abriga a experiência. Inicio historiando brevemente o lugar 

da escola através dos tempos, com foco principal nas transformações sofridas por essa 
                                                            
3 EEAT onde estagiei como pesquisadora durante do ano de 2013 nas turmas de 1o ano no período da manhã 
compartilhando do cotidiano escolar de professores e alunos.  
4 O Program of Early Childhood Education, sob responsabilidade do College of Education da UVM é um curso 
de pedagogia que forma professores aptos a trabalhar com crianças de 2 meses a 8 anos, e se alicerça na proposta 
de residência pedagógica na qual os estudantes-professores experimentam a docência sob a supervisão de 
mentor-teachers e seus professores. Tive a oportunidade de conhecer esta proposta entre os meses de Janeiro a 
Junho de 2014 por meio do PDSE, financiado pela CAPES. 
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instituição no decorrer do percurso. Em seguida, discuto uma dimensão importante para os 

processos miméticos e educacionais: os tempos de  chronos e kairós, salientando sua relação 

com a experiência e formação do sujeito. 

No terceiro capítulo ACOLHER O MUNDO: MÍMESIS, INVENÇÃO E 

EDUCAÇÃO  discorro sobre os estudos das semelhanças e da mímesis, fazendo uma 

retomada histórica do conceito e uma discussão sobre sua presença e repercussão no ambiente 

escolar através de suas manifestações no brincar e na linguagem. O aprofundamento dos 

estudos sobre a mímesis se firma aqui como fundamental para este trabalho, alicerce para o 

desenvolvimento de nossas investigações. 

No quarto capítulo COSTURAS DO COTIDIANO: DO CHÃO DA ESCOLA À 

RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA serão abordados alguns aspectos relacionados à formação dos 

professores, ressaltando a importância da autobiografia do professor, a escola como espaço de 

reflexão e a documentação pedagógica como forma de promover uma formação significativa. 

Em seguida, ainda nesse capítulo, serão tematizadas brevemente algumas decisões referentes 

às políticas públicas referentes à formação desenvolvidas no Brasil nos últimos anos e a 

residência pedagógica como possibilidade de uma formação artesanal e de qualidade. 

O quinto capítulo ADENTRANDO PLATÔS, CONSTRUÍNDO MUNDOS será 

dedicado a um aprofundamento de algumas situações significativas vividas em diferentes 

cotidianos escolares, tais como a busca por reconhecimento, a importância de valorizar 

pequenos detalhes que se revelam carregados de sentido para os sujeitos, as histórias de vida 

de professores, entre outros, analisando-as sob o enfoque das referências teóricas assumidas.   

Por fim, teço algumas considerações finais acerca do percurso trilhado, na esperança 

de indicar alguns desdobramentos e possibilidades futuras de continuidade ou 

aprofundamento de pesquisas no campo estudado. 

Outro aspecto que julgo ser importante advertir ao leitor é que esse trabalho se propõe, 

inspirado em Walter Benjamin, como um trajeto a ser percorrido a pé, que oferece paisagens, 

clareiras, platôs que se fazem vivos e pedem interpretação. Meu convite é que o leitor se deixe 

levar pelas curvas do caminho, se mobilize pelo que lampeja à sua frente, saindo da 

indiferença e ganhando novas oportunidades de se intrigar pelos “momentos ordinários” que 

se desenham cotidianamente e definem nossa realidade. Para que essa experiência aconteça de 

forma efetiva, algumas clareiras se apresentam inseridas pontualmente ao longo de todo o 

texto, como forma de abrir janelas, arejar o intenso fluxo ao qual, por vezes sem perceber, 

acabamos submetidos. Essas clareiras pretendem ser uma oportunidade de exercício do olhar 
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curioso, que pensa e reflete sobre o vivido, e serão discutidas dentro dos contextos em que se 

inserem.  
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CAPÍTULO 1 - MÉTODO- FAZ-SE CAMINHO AO ANDAR  

 

 

A beleza é aquilo que você não dá conta de ver sozinho. Ao ver algo bonito 
demais você logo quer dividir com o outro. A beleza é o que não cabe só em 
você, é aquela coisa que quando você sente, precisa dar pro outro. Você vê 
um pôr do sol bonito da janela, vê um quadro no museu, lê um livro e pensa: 
fulano precisava estar aqui, ou, eu tenho que ler isso pro meu filho. É 
extremamente triste estar sozinho quando se encontra a beleza. (Bartolomeu 
Campos de QUEIRÓS, conferência durante o Simpósio do Livro Infantil e 
Juvenil, Colômbia-Brasil, Bogotá, 7-9/10/2007) 

 

 

1.1 O começo do caminho 

 

 

Essa frase proferida pelo escritor e poeta mineiro, semeador da beleza e da literatura 

em nossos campos e pelo mundo, traduz as inquietações que me levaram à realização desta 

pesquisa. Bartolomeu, assim como tantos outros mineiros que belamente nos contam os 

sertões do Brasil, compartilhou conosco instantes de encantamento trazendo em suas obras o 

olhar terno do encontro entre a infância, a natureza e o tempo. De Papagaios (MG) onde 

nasceu para o mundo, Bartolomeu nos emprestou suas asas, e com sua pena traçou letras que 

chamam a atenção para a beleza do mundo; infelizmente em 2012, muito precocemente ele 

alçou voo para outras paisagens, nos deixando como missão continuar a espalhar a beleza. 

Afinal, o que é bonito pede para ser compartilhado.    

 
Para bem criar passarinho é necessário prender o universo - dos mares ao 
firmamento - em uma gaiola respirando azul e infinito por todos os lados. É 
seguro declarar que nenhum espaço é demais para os voos. Para bem criar 
passarinhos é preciso experimentar as asas, sempre. (QUEIRÓS, 2009).  

 

Meu cotidiano na escola, no qual coexistem momentos de poesia e desconforto, de 

beleza e indignação, mantém minhas asas em movimento, e por vezes sinto que é preciso 

prender um pouco deste universo, como sugere o poeta. Um desses chamamentos me 

conduziu ao doutorado, e assim, mergulhei nas relações de semelhança que emergem no 

cotidiano da escola, em busca de formas de compartilhá-las com o mundo. O processo de 

definição dos objetivos desse trabalho demandou grande esforço, idas e vindas, construções e 

desconstruções até o foco ser alcançado. Para chegar ao desenho metodológico, novos 
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desafios se apresentaram na busca por formas apropriadas de me aproximar das relações de 

semelhanças, recolhê-las e documentá-las. As relações de semelhança têm características 

singulares que exigem uma ampliação do olhar em relação aos métodos convencionais, uma 

vez que, tal como o relampejar, elas se apresentam de forma efêmera, imprevista e inusitada.  

Nessa construção foi preciso soltar amarras e me deixar levar, abrindo-me à 

possibilidade de viver e reconhecer semelhanças de forma consciente. Nesse percurso, 

algumas ordens foram invertidas e desvios tomados. Um deles foi uma primeira incursão a 

campo, como experiência piloto, no início do ano de 2013, invertendo o curso convencional 

das etapas previstas. Chegar a uma nova escola, participar de seu cotidiano, colocar-me de 

forma presente e genuína nesse espaço, testemunhar e viver as relações de semelhança foi 

essencial para reforçar minha confiança no objetivo proposto, ainda que ele se apresentasse de 

forma pouco tangível nesse momento inicial. 

 
Saber orientar-se numa cidade não significa muito. No entanto, perder-se 
numa cidade, como alguém se perde numa floresta, requer instrução. 
(BENJAMIN, 1987, p.73) 

 

O cotidiano escolar, como já apontado anteriormente, se define como meu “habitat” 

natural. Tal como os pássaros têm as árvores e o céu, os poetas têm as palavras e os artistas as 

cores, tenho a escola como meu lugar primeiro. Espaço com o qual me identifico, onde me 

encontro e me sinto pertencente, talvez por minha história pessoal, e também por minha 

atuação de muitos anos nesse contexto. Nesse sentido, por estar tão intrinsecamente ligada à 

escola, é impossível estar nesse espaço sem existir de maneira ativa e comprometida. 

Observar? Ficar num cantinho tomando notas? Talvez por uns poucos minutos... A escola 

estimula todo o meu ser, me instiga a posicionar-me e agir, e, por estes motivos, já se 

colocava de forma clara para mim que a postura a ser adotada nessa pesquisa deveria permitir 

e legitimar esse tipo de atuação. Soma-se a isso, uma preocupação em compreender o campo 

escolar em toda sua complexidade, considerando as potências e dificuldades que o definem. 

Machado (2011) compreende a escola como território de luta, no qual o psicólogo deve 

inserir-se de maneira específica, de modo a “habitar o processo de produção das maneiras de 

agir e de pensar, das formas de subjetivação presentes no processo de escolarização.” (p.61) 

Essa postura pressupõe uma aproximação crítica, porém aberta e disponível ao que se 

encontra na escola. Na maioria das vezes, o que encontramos na escola é a falta - falta de 

sentido para aprender, falta de disposição para ensinar, e principalmente falta de tempo para 

habitar esse espaço, para convertê-lo num território menos hostil, mais acolhedor e 



  29

estimulante, um espaço de encontros. Encontros das crianças com seu crescimento e 

desenvolvimento pleno por meio da construção de saberes que contribuem para sua 

independência, encontro dos professores com seu ofício de ensinar, com a alegria de 

transmitir conhecimentos que transformam seus estudantes e os conectam à humanidade, por 

meio do que já foi descoberto e produzido ao longo dos muitos séculos em que o homem 

ocupa a Terra, encontro de todos que fazem a escola com a esperança de estar num espaço de 

vida, de saúde e cultura, que nos ensina a cuidar de nós mesmos e do mundo.  

Quais seriam essas outras formas? Como elas se apresentam? Estaria eu apta a 

reconhecê-las? Inicialmente, tudo de que eu dispunha era uma coleção de experiências que me 

tocavam, relampejavam diante de meus olhos, tais como signos que emitem luz. Eram 

acontecimentos que me desacomodavam, pediam reflexão, digestão, decifração, 

parafraseando uma criança que conheci, era preciso colocar um “penso” em tudo isso. Esse 

processo, como já apontado, se instaura numa aparente contradição: semelhanças e 

diferenças? Benjamin e Deleuze? Como vimos, quando considerados a fundo esses 

fenômenos se aproximam, uma vez que perceber-se semelhante é abrir espaço em si para a 

entrada do outro, modificar-se nesse encontro, deixar entrar o outro, transformar-se no 

encontro com o outro acolhendo sua diferença, o que é possível a partir de um instante de 

conjunção em que a relação se estabelece.  Tais processos ficam ainda mais evidentes quando 

chegamos ao chão da escola, universo de acontecimentos, onde o reconhecimento das 

semelhanças desenha e povoa platôs, planos de imanência que se propagam, chocando-se a 

outros e mais outros em linhas de fuga que traçam novos planos. 

 
Narrar a experiência de habitar o espaço escolar é dobrar o pensamento 
sobre si mesmo, deixar-se afetar pela realidade, mas também rompê-la, 
quebrá-la aos pedaços, bifurcá-la. (DALMOLIN, 2011). 

 

Considerando essas questões, a cartografia psicossocial se apresenta como proposta 

metodológica que responde às inquietações que se colocam no momento de definição da 

opção metodológica a ser adotada, por ser uma forma de habitar o ambiente escolar de forma 

significativa, viva e criativa. De acordo com Weber, Grisci & Paulon (2012) a cartografia, 

método de pesquisa fundamentado nas ideias de Gilles Deleuze e Félix Guattari, consiste no 

mapeamento de territórios psicossociais, acompanhando as linhas de força que os constituem. 

Essa proposta oferece uma via possível frente ao cenário de impasse que se instaura no 

âmbito dos métodos de pesquisa em psicologia, entre os paradigmas moderno, sustentado na 

razão e objetividade, e o atual, que convoca a necessidade de lidar com a subjetividade como 
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uma trama entre o indivíduo, o meio e as inúmeras relações que ele estabelece. Ao discorrer 

sobre esse momento, Romagnoli (2009) aponta para a importância de uma abordagem menos 

compartimentada em tantas subdivisões (tais como experimental, hospitalar, comportamental, 

escolar, entre outras) da pesquisa em psicologia: 

 
A crise da ciência, aliada ao momento atual da nossa profissão nos leva a 
defender a não separação da Psicologia em áreas e nem em polarizações 
antagônicas, com o intuito de driblar as dicotomias e insistir na 
transdisciplinaridade [...]  essa processualidade exige da academia uma 
produção de conhecimento que fundamente a fase de transição em que nossa 
profissão se encontra. (ROMAGNOLI, 2009, p. 169). 
 

A cartografia tem se firmado como uma forma de trabalhar com a inteireza dos 

processos sem reduzi-los ou simplificá-los. Para Romagnoli (op.cit) mais do que 

procedimentos metodológicos delimitados, a cartografia é um “modo de conceber a pesquisa e 

o encontro do pesquisador com seu campo” (p.169) nessa perspectiva, continua a autora, a 

cartografia é uma proposta para se reencontrar o saber que estava em crise, ela não parte de 

um modelo pré-estabelecido, mas indaga o objeto de estudo a partir de uma fundamentação 

própria, em uma tentativa de decifrar a complexidade que imana de cada contexto. 

 

 

1.2  Cartografando o caminho: algumas pedras fundamentais 

 

 

Para aproximar-se dessa complexidade, a cartografia lança mão de alguns conceitos da 

filosofia de Deleuze e Guatarri, que serão brevemente sintetizados com o objetivo de situar o 

terreno que sustenta esta abordagem metodológica. Vale ressaltar que reconheço a proposta 

do cartógrafo de “constituir sentidos no mundo sem depender de significados ideais ou 

referentes individuais” (FONSECA & COSTA, 2013, p.418), porém, recorrer a este recurso 

didático-teórico de situar e definir alguns conceitos, foi uma necessidade que encontrei em 

meu percurso de iniciação na cartografia: ao adentrar esse universo tão novo (e ao mesmo 

tempo instigante) para mim, precisei construir algumas referências, marcar alguns pontos de 

ancoragem nesse mergulho pelas águas profundas e por vezes revoltas que caracterizaram 

minha incursão no método cartográfico. Ao reconhecer esse imperativo, inerente a alguns 

processos de aprendizagem, os mesmos autores legitimam essa iniciativa e me “socorrem” de 

um possível afogamento:  
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Deleuze e Guattari (1995) já nos alertaram logo no primeiro dos seus mil 
platôs da necessidade de formarmos binarismos temporários para nos 
auxiliar na compreensão, por exemplo, da distinção entre a árvore e o 
rizoma, ou entre molaridade e molecularidade (DELEUZE; GUATTARI, 
1996): assim, criamos novos binarismos para nos permitir a problematização 
dos anteriores, deslocando nossa questão para uma nova perspectiva (...).  
Mas esses autores também chamaram a atenção para a importância de nos 
desvencilharmos de tais binarismos tão logo compreendamos as distinções 
por eles estabelecidas, o que se dá por meio da formação de paradoxos e 
arranjos complexos que nos impedem de persistir simplificando a relação 
entre os termos a partir de oposições duais. (FONSECA & COSTA, 2013, 
p.416). 
 

Assim, prosseguirei situando alguns conceitos com o compromisso de desvencilhar-

me deles tão logo seja possível, na esperança de alcançar arranjos mais complexos, no 

exercício de invenção que caracteriza a cartografia. Ressalto que não me aprofundarei no 

estudo dos paradoxos e arranjos complexos que fogem ao escopo aqui proposto, limitando-me 

a fazer uso deles dentro do contexto da pesquisa apenas quando citados pelos autores. 

 

 

1.2.1  O rizoma 

 

O rizoma é um modelo formulado por Deleuze e Guatarri para expressar uma forma 

de aproximação da realidade que a toma em toda sua complexidade considerando seus fluxos 

e dinamismo. Em oposição à estrutura arborescente que define e determina o pensamento 

ocidental condenando-o a uma única direção (de cima a baixo, do tronco aos galhos e frutos), 

o rizoma liberta-se das formas e se desenvolve em linhas de intensidade que se espalham em 

todas as direções; ele não oferece um ponto de entrada ou saída, mas se abre em brechas, 

múltiplas possibilidades de uma forma aberta, que se lança a contatos fortuitos e infinitos. O 

rizoma não se deixa conduzir à unidade, ele existe na abertura e movimento, sempre 

atravessando e sendo atravessado por linhas de intensidade ele cresce onde encontra espaço, e 

floresce onde encontra possibilidades, sem obedecer a um caminho único previamente 

determinado ele é variável, vivo e heterogêneo. Essa ocupação multidirecional do rizoma em 

detrimento da verticalidade da árvore se aproxima da ideia de amplitude e contiguidade que 

caracteriza o reconhecimento do semelhante proposto por Benjamin, uma relação que se 

estabelece por proximidade e não por correspondência. Podemos dizer que o semelhante diz 
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da oportunidade de reconhecer-se no diferente, e assim se fazem presentes a identificação e 

possibilidade de compaixão. 

 
Um agenciamento é precisamente este crescimento das dimensões numa 
multiplicidade que muda necessariamente de natureza à medida que ela 
aumenta suas conexões. Não existem pontos ou posições num rizoma como 
se encontra numa estrutura, numa árvore, numa raiz. Existem somente linhas 
(DELEUZE & GUATTARI, 1995).  

Sabe-se que o círculo existencial regido pela lei da semelhança era outrora 
muito mais vasto. Era o domínio no micro e do macrocosmos, para 
mencionar apenas uma entre as muitas realizações que a experiência da 
semelhança encontrou no decorrer da história. (BENJAMIN, 2011 p. 108). 
 

As linhas do rizoma se alastram dinamicamente, traçando o desenho do desejo pelo 

espaço: são linhas que se ligam, se interrompem, se confundem, conferindo um formato de 

mapa aberto que se abre a vários sentidos, pode ser lido de diferentes posições. Para os 

autores (Deleuze e Guatarri, 2004) diferentemente de um traçado que responde à lógica da 

estrutura, da correspondência estanque entre pontos, o mapa oferece a chance de se criarem 

novos sentidos, micro-conexões que se difundem, se diluem, se disseminam, graças ao seu 

caráter “sempre desmontável, conectável, reversível” (p. 33) Na citação dos autores, entende-

se a reversibilidade no sentido de caminho múltiplo e de muitas entradas, sem começo e final 

definidos, não como a ideia de voltar a um estado inicial.  

 

 

1.2.2  Linhas de força, planos, mundos 

 

Chegamos assim às linhas que desenham os rizomas, platôs e planos, pois de acordo 

com os autores Deleuze e Guatarri (2004) “o vivido é segmentarizado espacial e socialmente”  

(p.83). Somos compostos por segmentos que nos constituem, por linhas que se entrelaçam, 

compondo territórios, são três os tipos de linhas propostas pelos autores:  a linha de 

segmentaridade dura, ou de corte molar, a linha de segmentação maleável ou de fissura 

molecular e uma espécie de linha de fuga ou de ruptura. Essas linhas nos atravessam, 

compondo nossos mapas. Nos termos de Deleuze e Guattari: 

 
de todas essas linhas, algumas nos são impostas de fora, pelo menos em 
parte. Outras nascem um pouco por acaso, de um nada, nunca se saberá por 
quê. Outras devem ser inventadas, traçadas, sem nenhum modelo ou acaso: 
devemos inventar nossas linhas de fuga se somos capazes disso, e só 



  33

podemos inventá-las traçando-as efetivamente, na vida. (DELEUZE & 
GUATTARI, 2004, p. 76) 

 
As linhas de segmentação dura ou molar são compostas não somente pelos grandes 

conjuntos molares – Estados, instituições, leis, classes – mas ainda por “pessoas como 

elementos de um conjunto, os sentimentos como relacionamentos entre pessoas” op.cit (p. 

67), são linhas que se caracterizam pela previsibilidade e pela tendência à organização por 

meio da identidade. As linhas molares de composição da realidade esquadrinham o mundo 

impondo-lhe sentido, ordem e uma ilusória sensação de segurança e controle. Rolnik (1989) 

define a molaridade como “linha finita, visível e consciente da organização dos territórios” 

(p.50). Segundo a autora, essa “operacionalização para a consciência pilotar os afetos” (idem) 

quer apoderar-se da vida, encaminhá-la, impor-lhe uma estabilidade, um enrijecimento. 

Porém, afirmam Deleuze e Guatarri que de massas molares muito rígidas decorrem 

complexidades moleculares ou micropolíticas que as contrapõem. Por sua vez, as linhas de 

segmentação maleáveis ou moleculares se infiltram pelas linhas de estagnação através de 

pequenas segmentações em ato, “captadas em seu nascimento como em um raio de lua ou em 

uma escala intensiva” (DELEUZE & GUATTARI, 2004, p. 67). Deleuze chama essas 

intensidades, esses sopros de vida molecular intensa de quanta de desterritorialização.   

 
Essa linha molecular mais maleável, não menos inquietante, muito mais 
inquietante, não é simplesmente interior ou pessoal: ela também põe todas as 
coisas em jogo, mas em uma outra escala e sob outras formas, com 
segmentações de outra natureza, rizomáticas ao invés de arborescentes. Uma 
micropolítica. (DELEUZE & GUATTARI, 2004, p.72) 
 

Aparece aqui o conceito de micropolítica, entendido como determinações de difícil 

localização, como fluxos ou partículas que escapam às segmentações mais duras. Para Rolnik 

(1989) o micro é a política do plano gerado nessa linha, assim como o efeito dela sobre o 

molar, sobre as linhas duras de identidade, pelo efeito das linhas moleculares a ordem do 

identitário se enfraquece, e há o prevalecimento do rizoma, uma “multiplicidade 

substantivada, devires imprevisíveis e incontroláveis” (p.62). Ela afirma que o micro se 

compõe na imanência, como um pedaço de imanência (p.63). Ele se distingue da ordenação 

do mundo molar e ideal a partir do qual são tomadas cópias no plano dos acontecimentos. O 

micro inaugura um tempo próprio, seria um tempo que não se mede pelo relógio, mas pelas 

imanências que ele envolve, pelas tensões que comporta num movimento de composição e 

comportamentos específicos:  
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micromovimentos, segmentações finas distribuídas de modo totalmente 
diferente, partículas inencontráveis de uma matéria anônima, minúsculas 
fissuras que não passam mais pelas mesmas instâncias, mesmo no 
inconsciente, linhas secretas de desorientação ou de desterritorialização: toda 
uma subconversação na conversação (DELEUZE & GUATTARI, 2004, 
p.69). 
 

Outra característica das linhas moleculares apontada por Rolnik (1989) é seu caráter 

ambíguo, de “duplo traçado inconsciente e ilimitado” (p.48), ela se define por sua 

possibilidade de situar-se entre campos distintos, como a intensidade e a expressão. Assim, 

como lascas essas linhas se descolam das conexões duras expondo pequenas fissuras que 

abrem brechas para que alguns mundos se desmanchem e outros sejam criados. 

Compartilho de uma concepção de mundo que se aproxima da proposta por Paulo 

Freire (1996) para quem o mundo não é; ele está sendo. Nesse sentido, o mundo se define 

como um espaço de significados, emoções, concepções e valores que se colocam num 

contexto específico, podendo sofrer modificações. Isso faz com que o mundo não seja 

estanque, mas uma construção inacabada, que se transforma nos encontros:  

 
A consciência do mundo e a consciência de si como ser inacabado 
necessariamente inscrevem o ser consciente de sua inconclusão num 
permanente movimento de busca. Na verdade, seria uma contradição se, 
inacabado e consciente do inacabamento, o ser humano não se inserisse em 
tal movimento. É neste sentido que, para mulheres e homens, estar no mundo 
necessariamente significa estar com o mundo e com os outros. Estar no 
mundo sem fazer história, sem por ela ser feito, se fazer cultura, sem “tratar” 
a própria presença no mundo, sem sonhar, sem cantar, sem musicar, sem 
pintar, sem cuidar da terra, das águas, sem usar as mãos, sem esculpir, sem 
filosofar, sem pontos de vista sobre o mundo, sem fazer ciência, ou teologia, 
sem assombro em face ao mistério, sem aprender, sem ensinar, sem ideias de 
formação, sem politizar não é possível. (FREIRE, 1996, p.57-58). 
 

Além de inacabado, o mundo é também entendido aqui num contexto de múltiplos 

significados, ou seja, não existe um mundo único, tomado como absoluto, mas muitos 

mundos: o mundo interno, o mundo externo, o mundo das ideias, das coisas, do 

conhecimento... Como diz o poeta Fernando Pessoa (1980): “o universo não é uma ideia 

minha, a minha ideia de universo é que é uma ideia minha.” (p.238) Freire por sua vez (1995) 

define a sombra das mangueiras como seu mundo na infância: o aprender das letras entre as 

palavras escritas na areia, o calor do contato humano vivido nesse espaço. Já Benjamin (2002) 

refere-se um pequeno mundo infantil contido dentro do mundo adulto, criado pelo ato da 
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brincadeira. “Rodeadas por um mundo de gigantes, as crianças criam para si, brincando, o 

pequeno mundo próprio.” ( p.85)   

O último tipo de linha proposto por Deleuze e Guatarri é a linha de fuga ou de 

ruptura, definida como “uma linha que não mais admite qualquer segmento, e que é, antes, 

como que a explosão das duas séries segmentares” anteriores (DELEUZE & GUATTARI, 

2004, p.69).  

Essas linhas podem ser entendidas como a resultante das anteriores, elas trazem em si 

um quantum maximum de desterritorialização absoluta. Para Zourabichvili (2004) tais linhas 

funcionam como um “vetor de desorganização” cujo valor se remete ao máximo de 

desorganização que elas suportariam sem explodir, sustentando o rizoma. O autor aponta que 

fuga traz dois sentidos: sair da estanquidade ou da clausura, esquivar, escapar, e fazer fugir – 

o que não significa evadir-se da situação, ir embora, mas altera-la pela redistribuição dos 

possíveis numa transformação parcial, imprevista, que resulta na criação de novos espaços-

tempo, de agenciamentos institucionais inéditos. Nesse sentido, para o autor “trata-se de fato 

de uma saída, mas esta é paradoxal.” (p.30)   

Chegamos então ao último dos conceitos que emolduram nosso campo cartográfico: o 

plano das imanências. Para Deleuze:  

 
O plano de imanência não é um conceito pensado nem pensável, mas a 
imagem do pensamento, a imagem que o pensamento se proporciona do que 
significa pensar, fazer uso do pensamento, orientar-se no pensamento... 
(DELEUZE & GUATTARI, 1997, p. 53) 
 

Nesse sentido, o plano da imanência não se determina fisicamente como um plano 

concreto, mas como um lugar de acontecimentos que existe no movimento das linhas e forças 

que o criam, e se modifica o tempo todo, pode-se dizer que este é o lugar em que os conceitos 

se distribuem sem romper-lhe a integridade, a sua continuidade. Como se fosse um deserto em 

que os conceitos povoam e é ele que dá o suporte para os conceitos. O plano de imanência é 

fundamental para a criação filosófica, se colocando como o solo e ao mesmo tempo horizonte 

da produção de conceitos. Segundo Schopke (2004) “um conceito não pode ser 

completamente entendido fora do plano que lhe dá consistência e vida própria, e é preciso ter 

cuidado para não confundi-lo com o próprio plano. O conceito não existe fora dele, embora 

não possa ser distinto dele. O conceito é como um raio que corta o céu cinzento; o raio não é o 

céu, mas também não existe fora desse mesmo céu. Na verdade um não pode ser visto sem o 

outro, ainda que sejam distintos um do outro.” (p.139). Portanto, é preciso cuidado para não 
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confundi-los, pois só há conceito no plano e só há plano povoado por conceito, sem esquecer, 

como diz Benjamin, que o raio não pode ser capturado pelo pensamento, ou seja, trata-se de 

um processo percebido em instantes carregados de sentido, ainda que fugidios. Indicam 

Deleuze e Guatarri (2010 ) que: “Os conceitos são acontecimentos, mas o plano é o horizonte 

dos acontecimentos, o reservatório ou a reserva de acontecimentos puramente conceituais.”  

(p.46) 

 
O plano de imanência é como um corte no caos e age como um crivo. O que 
caracteriza o caos, com efeito, é menos a ausência de determinações que a 
velocidade infinita com a qual elas se esboçam e se apagam: não é o 
movimento de uma a outra, mas, ao contrário, a impossibilidade de uma 
relação entre duas determinações, já que uma não aparece sem que a outra 
tenha já desaparecido, e que uma aparece como evanescente quando a outra 
desaparece como esboço. O caos não é um estado inerte ou estacionário, não 
é uma mistura ao acaso. O caos caotiza e desfaz no infinito toda 
consistência. O problema da filosofia é de adquirir uma consistência, sem 
perder o infinito no qual o pensamento mergulha (DELEUZE, 2010 p. 53).  
 

Ainda a respeito do plano de imanência pode-se dizer que ele é também um “Uno-

Todo”, ou seja, é ele que compreende todos os conceitos, por isso, se a filosofia tem seu início 

com a criação de conceitos, o plano de imanência deve consequentemente ser considerado 

como pré-filosófico pelo fato de que para existir um conceito ele tem que ter como 

pressuposto um plano de imanência, nenhum conceito pode ser criado ao léu. Como afirma 

Deleuze: planômeno é como se fosse uma mesa, “(…) não é um conceito, nem o conceito de 

todos os conceitos (…)” (DELEUZE; GUATTARI, 2010, p.45), é o lugar onde os conceitos 

são constituídos. Além do mais, esse pré-filosófico pode ser entendido como anterior a 

filosofia, no entanto, ele é uma condição necessária para que a filosofia exista. Por 

conseguinte, pode se afirmar que conceito e plano nascem juntos. Assim, filosofia é criação 

de conceitos e instauração de planos. Diziam Deleuze e Guattari: “O conceito é o começo da 

filosofia, mas o plano é a sua instauração. (…) é o plano de imanência que constitui o solo 

absoluto da filosofia (…) sobre os quais ela cria seus conceitos. Ambos são necessários, criar 

conceito e instaurar o plano, como duas asas ou duas nadadeiras.” (DELEUZE; GUATTARI, 

2010, p.52) 

Concluída essa etapa de compreensão dos conceitos, adentramos efetivamente nos 

procedimentos metodológicos da prática da cartografia, que será dividido em três momentos: 

a postura do cartógrafo e sua formação, a delimitação do campo e os instrumentos e material 
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do cartógrafo. Em seguida, serão relatados pormenorizadamente os procedimentos específicos 

da presente pesquisa. 

 

  

1.3 Procedimentos metodológicos 

 

 

1.3.1 Postura do cartógrafo e sua formação: aprendendo a fazer caminho ao andar 

 

O pesquisador que se lança ao exercício das cartografias tem a missão de conectar 

afetos e, para tanto, é preciso, de acordo com Pozzana (2013) ativar o potencial de ser afetado, 

educar o ouvido, os olhos, o nariz para que habitem durações não convencionais, para além de 

sua função sensível trivial, ativando algo de supra-sensível, uma dimensão de virtualidade que 

só se amplia à medida que é exercitada. “O cartógrafo, assim, vai criando corpo junto com a 

pesquisa. Trata-se de ganhar corpo para além de sua funcionalidade orgânica, biológica. Algo 

se passa, algo de virtual pode ser acessado, e aí está o corpo, o mundo e o tempo que passa ...” 

(p. 336).  

Para Rolnik (2006), a tarefa do cartógrafo é “dar língua para os afetos que pedem 

passagem”, ele precisa estar mergulhado nas intensidades de seu tempo e atento às linguagens 

que encontra, aproveitando para sua composição o que se revelar possível de apreender, 

devorar. Rolnik afirma: o cartógrafo é antes de tudo um antropófago. Ele recebe o outro em 

toda sua complexidade, captando subjetividades, desejos e qualquer fenômeno da existência 

humana.  Essa forma de estar em campo se distingue pelo comprometimento e disponibilidade 

por parte do pesquisador, é preciso estar inteiro, exercitando a presença e a implicação com os 

processos que ali se estabelecem; do caráter singular da experiência cartográfica, em que o 

caminho se constrói ao caminhar, extrai-se a inclusão do pesquisador nesse percurso, estando 

este também sujeito às curvas do caminho: 

 
Tal perspectiva de conhecimento promove a ampliação da concepção de 
mundo, incluindo o plano movente das coisas, ou seja, seus processos de 
produção e sua dinâmica. Nesse método, teoria e prática, pesquisa e 
intervenção, sujeito e objeto, produção de conhecimento e produção da 
realidade são aspectos indissociáveis. Assim, conhecer pressupõe implicar-se 
com o mundo, comprometer-se com sua produção. (ALVAREZ e PASSOS, 
2009, p.131). 
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Pozzana (2013) ilustra esse postulado ao discorrer sobre as diferentes posturas de 

sujeitos e pesquisadores e suas repercussões: um sujeito inarticulado é alguém que sempre 

sente, age e diz a mesma coisa. Um pesquisador inarticulado é aquele que vai a campo para 

confirmar o que já sabia, para coletar o que procurava, para aplicar uma teoria. Um sujeito 

articulado é alguém que aprende a ser afetado pelas outras pessoas e coisas. O pesquisador 

articulado vai a campo e move-se com ele para aprender, há um cultivo mútuo entre ele e 

aquilo que se faz presente no campo. Essa forma de se colocar num mundo se faz inseparável 

do manejo convocado em campo: não há nada de interessante em um sujeito isolado, um 

sujeito é interessante quando ressoa com outros, é colocado em ação por novas entidades 

cujas diferenças foram corporificadas. É fato que somos um pouco das duas coisas, ainda 

assim, é preciso atentar para essas variações. Como continua a autora:  

 
a articulação não significa a habilidade de falar com autoridade, mas sim de 
falar em conexão com o plano dos afetos, o que nos faz pensar no aspecto 
relacional do corpo, pois ele se encontrará atravessado por múltiplos vetores, 
com um certo estado atencional, em uma pesquisa que se encontra viva o 
tempo todo. (p.333)  
 

Isso significa uma coincidência entre a pessoa e o pesquisador no exercício da 

cartografia, e que tão importante quanto os conhecimentos teóricos, se coloca a presença do 

corpo encarnado, aberto à possibilidade de aprender, variar, transformar-se e devir outro. Este 

corpo é definido a partir do singular, daquilo que o move, o que lhe confere liberdade. 

Subjetividades e objetividades se fazem a partir dos diferentes ritmos, interesses, percepções e 

materialidades presentes. O cartógrafo se faz por um regime de afetabilidade, ele toca e é 

tocado. 

Por se tratar de um caminho aberto, que se constrói ao caminhar, a cartografia não 

estabelece um conjunto de regras a serem aplicadas, nem um roteiro a ser seguido. Trata-se de 

um método que acolhe procedimentos inventivos, e no qual o rigor, essencial na esfera 

acadêmica, se assenta na implicação com a realidade pesquisada, no interesse e compromisso 

pela intervenção e participação no campo. Dessa forma indicam Passos, Kastrup e Escossia 

(2009) que a “cartografia postula um compromisso ético do ato cognitivo com a realidade 

criada”. (p.57) Como forma de orientação para esse caminho ainda desconhecido, ao 

cartógrafo são oferecidas algumas pistas que norteiam seu percurso e garantem também 

confiabilidade e credibilidade ao estudo. Entre as principais pistas além de algumas já 

abordadas como características do método cartográfico, como a indissociação entre pesquisa e 

intervenção e o habitar de territórios existenciais, ressalto as que dialogam mais diretamente 
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com a postura do cartógrafo: o funcionamento da atenção no trabalho cartográfico, o 

acompanhamento de processos, a dissolução do ponto de vista do observador, e por fim as 

mudanças na prática de narrar. 

Sobre o funcionamento da atenção no trabalho cartográfico, Kastrup (2009) aponta 

para a importância de se exercitar uma “atenção à espreita” (p.48), ou seja, uma atenção que 

oscila entre momentos de flutuação, abertura e concentração. Essa postura é fundamental para 

que se garanta uma abrangência aos diversos aspectos que participam da composição do 

campo. A autora distingue quatro momentos da atenção cartográfica, que se apresentam como 

referências, não sendo necessário para o desenvolvimento da pesquisa que se passe por todas 

essas etapas: o rastreio, o toque, o pouso e o reconhecimento atento.  O rastreio seria um 

sobrevoo, a varredura do campo em busca de signos que indicam possíveis intensidades a 

serem exploradas. Já o toque é um primeiro vislumbre, uma deixa que aciona o processo de 

seleção, ele funciona como um alerta, que capta a atenção do pesquisador e o leva ao pouso, 

terceiro momento atencional que define o foco e encoraja o mergulho, ou seja, o 

reconhecimento atento, quando o pesquisador se volta ao ponto a ser investigado. Conhecer 

esses momentos pode ser útil para identificar diferentes formas de colocar-se em campo, 

porém não se devem confundir essas referências com passos a serem seguidos. 

Alguns autores que exercitam a cartografia, entre os quais Pozzana (2013) apontam 

para o desafio de desenvolver atenção e consciência ao que nos acontece, ressaltando a 

importância do cartógrafo iniciante aprender como explorar o plano da experiência, o que não 

é imediato, requer instrução. Acessar e descrever o plano da experiência é difícil, acentua-se 

assim a necessidade de práticas que tornem possível uma atenção aberta aos processos em 

curso, que levaria à abertura atenta do corpo ao plano coletivo de forças em meio ao mundo.  

 
Com a prática e com uma atenção que não visa atingir senão à própria 
experiência em curso, corpos mais dinâmicos e sensíveis são criados, 
abrindo a possibilidade de pesquisar na experimentação da variação e das 
diferenças. A prática de pesquisa é facilitada pela possibilidade de criar 
novas maneiras de ser e estar em campo. É por meio do praticar que a 
atividade de pesquisar cartograficamente ganha corpo e concomitantemente 
mundo. Formar e pesquisar se dão mutuamente. (POZZANA, 2013, p.334). 
 

O acompanhamento de processos diz respeito à implicação ao campo e ao que 

acontece em seu interior, definindo-se essa presença de forma plena, sem que sejam 

estabelecidos passos ou etapas subsequentes de aproximação. Tais condições abrem 
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oportunidade para que o pesquisador-sujeito, ao incluir-se nos processos vividos, conheça a si 

mesmo.  

No que se refere à relação entre sujeito e objeto, ou a dissolução do ponto de vista do 

observador, a cartografia questiona a abordagem clássica da ciência que pressupõe sujeito e 

objeto como polos prévios ao processo do conhecer, sustentando-se em leis e princípios 

estanques que supõe que científico é aquilo que pode ser reproduzido com os mesmos 

resultados e garantido por um observador isento ao objeto de estudo, uma vez que, nessa 

perspectiva, a experiência do pesquisador está excluída. Já para a cartografia, interessa o 

acesso a uma urdidura diferente daquela proveniente de uma observação isolada, sendo 

importante detectar a trama que acompanha o ato de conhecer e de criar um mundo, pois 

assim é possível acessar o que engendra o pessoal e o coletivo, considerando seus efeitos 

políticos, éticos e estéticos.  As experiências que levam à formação do cartógrafo são 

produtoras de subjetividade e objetividade, o que resulta em realidade, este é um processo que 

não está entre o sujeito e um mundo a ser descoberto, mas produz sujeito e mundo.  

 
A cartografia introduz o pesquisador numa rotina singular em que não se 
separa teoria e prática, espaços de reflexão e de ação. Conhecer, agir e 
habitar um território não são mais experiências distantes umas das outras. 
Sujeito e mundo são inventados no processo investigativo, marcados pelo 
inacabamento e pela experimentação. (ALVAREZ; PASSOS, 2009, p. 149). 
 

 

1.3.2  Delimitações de Campo x territórios, paisagens, platôs... 

 

Ando à procura de espaço para o desenho da vida. 

Cecília Meireles  

 

A tomada do campo como eixo deste trabalho justifica-se numa de suas propriedades 

fundamentais: de ser um campo vivo e dinâmico, que não se limita a um único recinto ou 

contexto, definindo-se, com Benjamin, em diferentes mundos criados a partir da experiência 

do reconhecimento da semelhança. Essa ideia se aproxima dos territórios de Deleuze, que se 

formam não em termos topográficos, mas semióticos, configurados por linhas de forças e 

movimentos entre tensões. Esses mundos-territórios são construções recíprocas entre 

organismos, que se formam e se desmancham de acordo com os processos criativos 

engendrados, assim como a partir de outras linhas de força, agenciamentos ou fugas, o que 

abre espaço para infinitas configurações de campo: um encontro, uma lembrança, uma roda de 
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conversa, um diálogo informal, olhares que se cruzam, um gesto, um afago, uma porta 

fechada, podem se converter em palcos que acolhem as forças determinantes que definem um 

território.   

De acordo com Passos (2009) cartografar é sempre compor com o território 

existencial, engajando-se nele, o que significa que a construção de um território não nos 

coloca de modo hierárquico diante do objeto, como um obstáculo a ser enfrentado; não se 

trata, portanto, de uma pesquisa sobre algo, mas uma pesquisa com alguém ou algo. 

Diferentemente de uma pesquisa fechada, o cartógrafo inicia sua habitação do território 

cultivando uma disponibilidade à experiência, uma atitude de receptividade ao campo, o que 

se aplica tanto para campos estranhos- como no caso das pesquisas etnográficas como para 

campos familiares, ou próximos, como por exemplo, no caso da presente pesquisa, realizada 

em diferentes realidades escolares, tendo como fio que as une o reconhecimento das 

semelhanças. Sabemos que o processo de composição de um território existencial requer um 

cultivo ou um processo construtivo. Tal processo coloca o cartógrafo numa posição de 

aprendiz, de um aprendiz-cartógrafo que se lança ao território disposto a estar nele com 

abertura por meio de uma dedicação atenta que implica em movimentos aparentemente 

distintos de deriva e assiduidade, uma vez que é preciso deixar-se levar, mas também manter-

se no campo de forma presente e engajada, deixando-se impregnar pelas diferentes forças que 

operam nesse universo. Uma exploração filológica da palavra “receber” confirma essa ideia, 

ao defini-la por: 1.Tomar o que é oferecido, dado ou mandado, 2.Cobrar o que é devido, 

3.Apanhar, Acolher, 4.Admitir. Submeter-se a alguma coisa, 5. Servir de receptáculo, 

6.Tomar em matrimônio,7.Ter visitas em casa.  

Alvarez e Passos (2009) fazem uma importante distinção entre a receptividade, que 

seria abertura a receber o campo de forma curiosa e ativa e a passividade, que seria uma 

simples aceitação dos fatos, regras e movimentos do campo sem assumir um posicionamento 

frente ao que se vive.  

 

na receptividade afetiva há uma contração que torna inseparáveis termos que 
se distinguem: sujeito e objeto, pesquisador e campo da pesquisa, teoria e 
prática se conectam para a composição de um campo problemático. Aberto à 
experiência de encontro com o objeto da pesquisa, o aprendiz-cartógrafo é 
ativo na medida em que se lança em uma prática que vai ganhando 
consistência com o tempo, marcando o propósito de seguir cultivando algo. 
Se se tratasse de passividade, estaríamos reféns das mudanças exteriores, 
aceitando-as prontamente. (...) O ignorante é passivo e, portanto, afeito às 
mudanças da moda e às forças hegemônicas, enquanto o receptivo é curioso. 
Há uma distinção entre quem se deixa levar por passividade e obediência a 
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determinadas regras e aquele que, por curiosidade e estranhamento, se lança 
a perder tempo com o cultivo de uma experiência. (ALVAREZ & PASSOS, 
2009  p.137)  
 

Outro aspecto que determina a presença do cartógrafo em campo se refere ao tempo. 

Como apontam os autores no trecho acima, habitar um território envolve “perder tempo” 

nessa situação. Cabe aqui a pergunta: o que significa “perder tempo” em campo?  

Para os autores, inaugurar nova forma de relação com o tempo é uma condição 

importante para prática da cartografia. Invertendo a ordem das metodologias de pesquisa 

convencionais, a ocupação de um território não se inicia com um problema fechado, definido 

de antemão a ser investigado seguindo passos previamente planejados e distribuídos no tempo 

controlado de um cronograma ou calendário, pois essa postura impediria o encontro com a 

alteridade do campo territorial, limitando-se ao encontro com o já sabido, ou, ainda pior, a 

imposição de conceitos prévios ou ideias já fixadas ofuscaria a possibilidade de emergência 

de algo novo.   

Nesse sentido, o tempo livre, flexível e generoso, se revela um aliado do cartógrafo à 

medida que ele oferece espaço para provocações e contágio pelas experiências de habitação 

do campo, abandonando as formas rígidas, as regras fixas e experimentando a abertura de 

uma atenção flutuante, numa espreita a avaliar e tomar decisões encarnadas na experiência 

concreta. Nesse processo, o pesquisador cartógrafo vai desenvolvendo uma mudança da 

atenção focada e reduzida para uma atenção desfocada que pode apreender os movimentos do 

território. O aprendiz-cartógrafo vai percebendo que não há outro caminho para o processo de 

habitação de um território senão aquele que se encontra encarnado nas situações. Afirmam 

Alvarez e Passos (2009) que “mais do que um aprendizado de regras, o aprendizado da 

cartografia implica numa ambientação aos espaços do campo, onde realmente podemos 

treinar nossa paciência e atenção aos acontecimentos.” (p.137) 

O tempo assim, ganha uma dimensão bastante diferente no âmbito da cartografia, uma 

vez que ele não se regula por etapas a serem cumpridas, mas por experiências compartilhadas. 

Quando nos inserimos nos territórios, habitando-os de forma plena, é possível viver outra 

ordem temporal, em que dez minutos podem ter a importância de muitas horas, assim como 

um dia inteiro pode ser sentido como vazio. Para viver efetivamente essa experiência com o 

tempo, é preciso que o cartógrafo relativize, na medida do possível, seus acordos com o 

tempo do relógio, lançando-se à aventura de viver um tempo mais subjetivo, aceitando a ideia 

de “perder tempo” para “ganhar tempo”. Ao longo dos anos de trabalho nesta tese, tive a 

oportunidade de experimentar intensas e diversas formas de relacionar-me com o tempo: 
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brigamos muito em momentos em que ele se fazia raro e precioso, espremido numa rotina 

atribulada, de muitos afazeres e responsabilidades, fizemos as pazes em momentos 

improváveis, de entrega às intensas experiências no campo, em dias que começavam muito 

cedo e tantas coisas aconteciam num curto espaço de relógio, se impuseram também as 

estações no ano, outra forma de viver e contar o tempo, na ocasião da temporada passada no 

exterior.  

Assim como o tempo tomou diferentes feições ao longo deste processo, o campo 

também se fez diverso e amplo, se constituindo de relações, tensões e mundos habitados 

trazendo minhas múltiplas inserções...  

Fonseca & Costa (2013) discorrem sobre os desafios encontrados na construção de 

objetos-problema por parte do cartógrafo, alertando que a aposta no devir pode resvalar numa 

indeterminação do campo, que pode ser tomado como “tudo é tudo”, o que resultaria no risco 

de se formarem conjuntos fechados, difíceis de serem acessados. Para os autores, o trânsito 

entre os fluxos pode levar o cartógrafo a sentir-se perdido, e consequentemente, buscar apoio 

em binarismos duros, afastando-se assim dos paradoxos que definem a metodologia. Como 

recurso, são apontadas algumas ferramentas conceituais que ajudariam a reestabelecer o 

paradoxo: “tensão, complexidade, consistência, estilo e viscosidade, ajudariam a inserir mais 

uma vez o paradoxal na experiência de mundo do cartógrafo, impedindo-o de elevar novas 

estrias simétricas duais entre o fluido e o estável” (p.427), tal medida evitaria a retomada de 

uma lógica identitária endurecida, mas garantiria a possibilidade de delimitar objetos e referir-

se a eles nas cartografias. Desse modo, é fundamental que o cartógrafo se mantenha atento às 

forças presentes do campo, ora deixando-se levar por elas, ora assumindo o comando 

necessário para não desviar-se totalmente de seu percurso.  

 

 

1.3.3  Instrumentos do cartógrafo: recolha, produção de dados e o ethos da confiança 

 

É muito simples o que o cartógrafo leva no bolso: um critério, um 
princípio, uma regra e um breve roteiro de preocupações - este, cada 
cartógrafo vai definindo e redefinindo para si, constantemente. O critério 
de avaliação do cartógrafo você já conhece: é o do grau de intimidade 
que cada um se permite, a cada momento, com o caráter de finito 
ilimitado que o desejo imprime na condição humana desejante e seus 
medos. É o do valor que se dá para cada um dos movimentos do desejo. 
Em outras palavras, o critério do cartógrafo é, fundamentalmente, o grau 
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de abertura para a vida que cada um se permite a cada momento. Seu 
critério tem como pressuposto seu princípio. (ROLNIK, 1987, p.3). 
 

Considerando que a cartografia consiste em acompanhar os processos e devires que 

compõem um campo social em contínuo arranjo e desarranjo, os instrumentos do cartógrafo 

se diferenciam dos tradicionalmente levados a campo, pois, como apontam Barros & Kastrup 

(2009) “A cartografia parte do reconhecimento de que o tempo todo estamos em processos, 

em obra” (p.73) Contudo, como já vimos o trabalho do cartógrafo não se define a partir do 

exercício da livre aventura, sem direção e desprovido de orientação. Ao contrário, trata-se do 

desafio de inverter o sentido tradicional de método sem abandonar certa concepção de trajeto 

de pesquisa, a intenção do cartógrafo deve ser clara, e sua implicação no processo de 

produção de colheita de dados também. Desse modo, o cartógrafo não se lança a um caminhar 

cujos resultados são dados de antemão, com metas pré-fixadas, com resultados prontos, 

amplamente vislumbrados, mas, ao contrário, trata-se do “primado do caminhar que redefine 

na radicalidade do percurso suas metas, alterando inevitavelmente, e acintosamente, a 

produção dos dados de sua pesquisa” (p.74).  

Essa configuração pede uma nova forma de relação entre pesquisador e objeto, uma 

vez que se suspende a ideia de que eles existem de forma distante e independente de nós. 

Como ressalta Barros (2013) “o acesso à experiência modula todo o procedimento de 

pesquisa, porque faz aparecer uma dimensão participativa na constituição dos objetos.” 

(p.375) 

Confirma-se assim a criação conjunta de “dados”, entendidos pela cartografia não 

como elementos “oferecidos” ao pesquisador, que ele pontualmente, com sua habilidade e 

precisão, “retira” do campo. Portanto, o termo “dados” não é o mais adequado para definir a 

miríade de acontecimentos que toma corpo nesses encontros, tratam-se de experiência vividas 

na troca, na confluência, nos territórios que se desenham dinamicamente a cada movimento 

lançado num campo que se define vivo. 

Nesse deslizar de fronteiras, o desafio se coloca na busca de uma forma de entrar em 

contato direto com a experiência, não se trata de um conhecimento “sobre” a experiência, o 

que se pretende não é falar da experiência, mas falar de dentro dela. Em outras palavras, dar 

voz à experiência que nos atravessa. Assim, nos distanciamos da observação no sentido 

tradicional – um sujeito observa um objeto e da reflexão intelectual, que pressupõe 

consciência e controle. O controle dá lugar ao contato. 
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Essas relações fundam um território comum, habitado por todos, do qual emergem 

elementos/ “dados” cultivados no ato de conhecer a realidade, esse é um exercício muitas 

vezes conjunto, que aproxima o pesquisador dos seus co-habitantes de campo. Nessa criação a 

muitas mãos, olhos e sentidos, os “dados” não se restringem a gravações, entradas de diário 

de campo, fotografias, filmes... Eles podem assumir infinitas formas, tais como bilhetes, 

desenhos, pinturas, construções em argila, uma brincadeira, um convite para bater corda, uma 

dança, um bolo, um carinho, uma lembrança, um olhar...  

 

Não encontramos eco nas disciplinas convencionais, em nossos currículos 
somos psicólogos, sociólogos, pedagogos...Em nossas mentes somos uma 
mistura, um encontro alegre entre todas estas disciplinas, mas quando 
andamos pelas ruas, a pé ou de ônibus, observamos recreios, conversamos 
com professoras e alunos, escutamos histórias, tiramos fotos, entramos em 
sistemas relacionais e de poder, enfrentamos empecilhos políticos, 
institucionais...Tudo isso transborda nossa capacidade de escrita acadêmica e 
teórica, empanturra nossa percepção, e nos obriga a romper com as represas 
do pensamento, e é por isso que no caldeirão alquímico misturamos, 
pedimos uma licença ética, poética, cibernética, e autopoiética para lançar 
uma nova cartografia no atlas rizomático da educação. (DALMOLIN, 2011 
p. 6) 
 

Sobre os dispositivos de produção de dados, apontam Passos e Kastrup (2013) para a 

possibilidade de utilização de diferentes instrumentos de colheita, alguns provindos da 

etnografia ou outras metodologias, tais como a observação participante, os grupos focais, os 

grupos de intervenção e as entrevistas, bem como os meios de registro: gravações, 

transcrições e diários de campo. Os autores oferecem ainda algumas referências para avaliar 

os dispositivos de produção de dados, que devem ser considerados não somente a posteriori, 

mas durante a presença nos territórios, entre eles: Como foi feita a pesquisa de campo? Foi 

descrito o manejo com os dispositivos da pesquisa? Houve habitação do território da 

pesquisa? Práticas institucionais foram alçadas à categoria de dispositivos da pesquisa? Que 

dispositivos foram criados especificamente para a pesquisa? O que moveu tal criação? Os 

participantes estavam cientes do problema da pesquisa? Para além da leitura formal do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido, exigido pelo Comitê de Ética, foram criadas 

estratégias de produção de engajamento dos participantes? O engajamento durou todo o 

processo da pesquisa? Passou por modulações, por altos e baixos?  Tais medidas, além do 

caráter de validação da pesquisa, podem contribuir também para o desenvolvimento do ethos 

da confiança, outro aspecto fundamental da cartografia. 
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1.3.3.1 O ethos da confiança 

Afirmar que uma pesquisa se assenta na confiança na experiência significa acreditar 

na potência dos encontros que se dão com o (e no) campo, no processo de pesquisa. Confiar 

na potência de um encontro não se confunde com a ideia de completude, identidade ou 

convergência de interesses e finalidades. Não se trata de confiar em um resultado específico, 

previsto, esperado, controlado, como apontam Sade, Ferraz e Rocha:  

 
As alianças fundadas na confiança não se sustentam na identidade de um 
estado de coisas ou de representações de um futuro, mas em zonas de 
indeterminação que nos lançam em trajetórias inventivas. O ethos da 
confiança tem o sentido de abertura ao plano da experiência e de aumento da 
potência de agir. A cartografia como método pressupõe uma 
descentralização nas práticas de pesquisa, em prol de um processo coletivo e 
compartilhado de produção de conhecimento. Em vez de um regime de 
suspeita em relação à experiência, no qual toda dimensão de vínculo é 
tratada sob a égide do controle e do juízo, a cartografia aposta na riqueza 
deste plano. SADE, FERRAZ E ROCHA, 2013 p.  
 

Ter o estabelecimento da confiança como parâmetro para assentamento da pesquisa 

permite a construção de um ambiente de acolhimento e cuidado com a forma como são 

estabelecidos e gerenciados os vínculos com os participantes, assim como com o manejo 

destas relações; tais vínculos funcionam como alicerces para uma criação coletiva e partilhada 

de sentido, o que permitiria dar voz a todos os envolvidos, e também garantir a abertura aos 

efeitos dos encontros que ali se estabelecem, uma vez que certamente existem diferenças entre 

os interesses, compreensões, e avaliações entre os participantes (pesquisadores e outros 

atores) no processo da pesquisa. Vale ressaltar que a eventual dissonância entre posições não 

é entendida como negativa, nem como um obstáculo para a realização do trabalho, pois não se 

espera chegar a um sentido único ou ao acordo entre as forças e tensões que definem o campo. 

De acordo com Sade, Ferraz e Rocha, trata-se de fazer multiplicar os pontos de 

conexão, criar uma zona de “inter-esse” (STENGERS, 1993, DESPRET, 2004) na qual essas 

diferenças compareçam e sejam articuladas. O que se busca é a constituição de um plano de 

experiência compartilhada, em que as singularidades dos encontros que se fazem presentes no 

campo concorram para multiplicar as possibilidades de conexões entre sujeitos e mundos. 

Ainda sobre o estabelecimento da confiança, Sekkel (2003) ressalta a importância do 

respeito nesse processo, apontando-o como fundamental para que sejam estabelecidas bases 

de confiança: “O sentimento de respeito deve acompanhar a ação de confiar ao outro uma 

responsabilidade. Essa atitude nos permite superar as aparências e ter a tranquilidade para 
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ouvir o outro.” (p.72) Para tanto, continua a autora, é preciso abertura para compreender as 

intenções do outro, o que se viabiliza com a suspensão de juízos e posições pré-concebidos de 

forma a dar espaço às manifestações do diferente, do outro.  

Ao nos voltarmos à realidade escolar, temos na confiança um importante aspecto a ser 

trabalhado, pois é frequente testemunharmos espaços escolares bastante inóspitos, opacos, em 

que impera a indiferença, o que evidencia os efeitos (e o sofrimento) de uma crise de 

confiança. Como precisamente colocam os autores já citados:  

 
uma crise na confiança implica o desligamento dos vínculos, uma atitude de 
inércia e algo como “a morte da sensibilidade”. O mundo deixa de significar, 
nada mais afeta, de forma que toda ação se mostra inócua. É a confiança que 
nos liga ao mundo, por isso a crise de confiança resulta no niilismo. A 
suspensão da crença em “um” mundo, mantida a confiança, não é vivida 
como o fim de todo e qualquer mundo (como no niilismo). Ela é 
fundamental na criação de novas conexões com a diferença, com aquilo que 
não experimentamos clara e explicitamente, mas virtualmente. A confiança 
diz respeito a uma dimensão intensiva da consciência em que essa encontra 
seus limites, em uma zona de permeabilidade entre interior e exterior. 
(SADE, FERRAZ E ROCHA, 2013 p.285) 
 

Em algumas situações, a mera presença do cartógrafo no território pode ser suficiente 

para abalar algumas das tensões que amarram o estado de coisas, derivando em eventuais 

mudanças, em outros, porém, essa presença pode acirrar as tensões e apertar os nós. Todo 

campo é sensível a uma presença nova, sendo importante estar atento aos efeitos dessa 

entrada. 

 

 

1.4  Procedimentos metodológicos específicos 

 

 

A presente pesquisa apresenta algumas singularidades que dificultariam sua inserção 

em outro tipo de abordagem metodológica, por outro lado, essas mesmas especificidades 

consentem seu ajuste aos preceitos da cartografia. 
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1.4.1  A postura 

 

No que se refere à postura do pesquisador a possibilidade de habitar os territórios de 

pesquisa oferecida pelo método da cartografia se apresentou a mim como um presente, 

descoberto em minhas primeiras incursões ao universo da cartografia; encontrei aí a 

legitimação dos processos que buscava, em sintonia com meus pressupostos de pesquisa, que 

implicam deixar-se tocar e reverberar as experiências vividas. Minha formação em cartografia 

se constituiu no decurso desse trabalho, e ainda que me sinta pouco habilitada para esse 

desafio, gradativamente ganhei coragem para assumir essa postura, passando a localizar 

linhas, agenciamentos, forças e fluxos, a outrar-me em diferentes situações do cotidiano.   

Nesse processo de invenção a subjetividade não se configura como algo abstrato, mas 

“trata-se da vida, mais precisamente, das formas de vida, das maneiras de sentir, de amar, de 

perceber, de imaginar, de sonhar, de fazer, mas também de habitar, de vestir-se, de se 

embelezar de fruir, etc.” (Pelbart, 2000, 37). Para Guattari e Rolnik (1986) a subjetividade não 

se refere à estrutura, à sala de aula, aos objetos ou às pessoas isoladamente, tampouco se 

traduz num mundo pré-estabelecido. Ela diz respeito às relações de forças e fluxos que se 

estabelecem em movimento, e por este motivo, são indissociáveis do momento vivido e do 

registro social em que se inserem. Esse caráter singular da subjetividade conduz a uma 

aproximação com as relações de semelhança, que também podem emergir de situações deste 

tipo. As relações de semelhança não obedecem a regras ou processos controláveis, podendo 

acontecer de forma fortuita ou inusitada, o que justifica a intenção de abordá-las por meio da 

cartografia, busco assim, de acordo com Rolnik (2006) “marcar o momento de um olhar, 

dessacralizando o momento de verdade, considerando que todo conhecimento refere-se a um 

efeito das contingências que o engendraram.” (p.28)  

Assim, ao me assumir pesquisadora-cartógrafa deixei-me levar por inúmeros 

territórios, habitando-os de formas variadas em situações que se desenhavam num cotidiano 

vivido com abertura. Com delicadeza e respeito, apropriei-me de alguns agenciamentos, 

participando da produção de dados nas relações que estabeleci nesses espaços, com as 

pessoas, as situações, emoções, temores... Identificar e viver as semelhanças foram 

experiências intensas, que me transformaram como pessoa e profissional; por vezes me senti 

madura e preparada para a tarefa, em outros momentos, uma sensação de incompetência 

tomou conta de mim, aconteceu também de desejar fugir do campo ou permanecer nele para 

sempre. 
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1.4.2  Delimitação do campo, ou campos, platôs 

 

No que se refere à delimitação do campo, por vezes o associo a uma imagem muito 

comum em meu cotidiano: crianças pequenas jogando futebol. Até determinada idade, o jogo 

acompanha a bola para onde quer que ela vá, sem obedecer a fronteiras de campo ou regras 

estabelecidas. Não há escanteio ou tiro de meta no jogo dos pequenos – como um mini- 

redemoinho, as crianças orbitam ao redor da bola livres pelo espaço, firmes em seu 

empreendimento de chutá-la. Para onde? Nem sempre é importante, o que acontece ali é um 

jogo entre as perninhas e bola, estando o gol situado num próximo patamar a ser 

oportunamente alcançado. Mais ou menos assim se delineou meu campo nessa pesquisa, 

transitei por diferentes lugares em busca das semelhanças, em movimentos em que muitas 

vezes, o processo se sobrepunha ao produto. 

Meu território primeiro, porto seguro e ponto de partida, é a escola onde trabalho há 8 

anos como orientadora pedagógica das turmas de G5 a 2º ano (5 a 8 anos), uma instituição 

particular situada na zona oeste da cidade de SP, que atende crianças de classe 

sócioeconômica alta. A escola está dividida em 4 unidades diferentes englobando toda a 

educação básica de Educação Infantil ao Ensino médio (de 1 a 17 anos). Trata-se de uma 

instituição com 50 anos de vida, nascida de uma proposta de vanguarda, centrada no 

desenvolvimento humano e que coloca o estudante no centro de seu processo de 

aprendizagem, pressupostos que norteiam o trabalho que desenvolvo junto às crianças, 

professores e famílias que compõem nossa comunidade. Nesse território, vivo conflitos, 

alegrias e inquietações que me convocam a reflexões, posicionamento, ação. Essas tensões me 

conduziram à presente pesquisa, que investiga o cotidiano da escola pelo viés do 

reconhecimento das semelhanças como forma de dar visibilidade à potência da escola e da 

educação em promover processos de desenvolvimento, mudança e reinvenção desta 

instituição tão castigada por diferentes forças- econômicas, sociais, políticas, ideológicas...   

Em busca de ampliar olhares e alcançar diferentes realidades, meus caminhos se 

estenderam para outros universos: uma escola pública estadual de Ensino Fundamental na 

zona sudoeste de SP que oferece do 1º ao 5º ano (atendendo crianças de 6 a 12 anos ou mais). 

A escola se situa numa área originalmente periférica, no bairro da Vila Sonia, que passa por 

grandes transformações devido ao intenso desenvolvimento imobiliário da região, 

estabelecendo-se como atualmente como um bairro de classe média em ascensão. Os 

estudantes, em sua maioria, provêm da comunidade de Paraisópolis e de bairros vizinhos.  
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Além dessas duas escolas, somou-se ao meu campo uma experiência numa pré-escola 

de aplicação situada dentro do campus da Universidade de Vermont, nos EUA, onde estagiei 

por 6 meses como professora visitante por meio de uma bolsa de doutorado sanduíche5. O 

interesse por este terceiro universo deveu-se à proposta de formação de educadores 

desenvolvida pelo programa de Early Childhood Education, que se vale da prática da 

residência pedagógica, metodologia que busquei conhecer durante o período. 

Ainda que o método da cartografia proponha uma inserção em campo que não se paute 

num planejamento fechado, para fins de organização, foram estabelecidos alguns parâmetros 

iniciais de habitação destes territórios, que evidentemente desdobraram-se em tantos outros, 

não se restringindo aos momentos de permanência nas escolas, ampliando-se para outras 

situações de meu dia a dia. Nesse sentido, ocorreu de estar num espaço e remeter-me 

emocionalmente a outro, de novos fluxos me transportarem para lugares anteriormente 

visitados, ou até mesmo de experiências entre territórios distintos se entrecruzarem. 

No ano de 2013 dividi meu tempo entre meu emprego regular na escola onde 

permaneço por 40 horas semanais, distribuídas entre os períodos da manhã, tarde e noite, em 

que me dedico ao atendimento a professores, pais, reuniões de planejamento e formação e 

observações de sala de aula e alguns períodos que visitaria a “outra” escola. Reservei duas 

manhãs da semana para meu estágio na EEAT, acompanhando a rotina das turmas de 1º ano 

(cujas professoras aceitaram me receber na ocasião de minha chegada e apresentação da 

pesquisa), e também o cotidiano geral da escola, como momentos de recreio, intervalos na 

sala dos professores e o acompanhamento de algumas atividades esporádicas como ensaios e 

comemorações que eventualmente aconteciam nos períodos em que eu me encontrava na 

escola. Os procedimentos de seleção desta escola, por não se tratar inicialmente de uma 

situação formal de entrada em campo, aconteceram de maneira quase aleatória: elenquei 

algumas escolas estaduais e municipais de fácil acesso para mim e entrei em contato com a 

coordenação pedagógica e direção solicitando realizar algumas visitas piloto, como 

prospecção para uma possível pesquisa de doutorado. Das cinco escolas consultadas apenas 

duas se mostraram disponíveis para este primeiro contato, e por conveniência de agendas, 

optei pela EEAT. Minha ideia inicial no começo de 2013 era apenas uma aproximação deste 

novo campo, limitando-se a algumas visitas informais, ainda como uma incursão-piloto a 

campo, já que algumas linhas molares ainda não tinham sido traçadas, como o parecer do 

comitê de ética ou a apresentação de um planejamento formal da pesquisa à direção da escola.  
                                                            
5 Programa de Doutorado sanduíche no exterior financiado pela CAPES, desenvolvido de janeiro a julho de 
2014. 
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Porém, linhas moleculares me levaram ao estabelecimento de fortes vínculos com 

professores e estudantes da escola, e quando me dei conta, meses haviam se passado e eu me 

sentia cada vez mais atada às relações ali construídas, sendo difícil partir. Com isso, acabei 

por desafiar o tempo, o bom senso, e até mesmo minha condição física, e permaneci durante 

todo o ano entre as duas escolas, que gradativamente foram se igualando em grau de 

envolvimento e importância para mim, uma vez que em ambas eu vivia processos intensos e 

significativos que me afetavam. Assim, mesmo em momentos de extremo cansaço, por mais 

improvável que fosse, foram inúmeras as terças e quintas em que meus olhos se abriam antes 

mesmo do despertador tocar, e então lá ia eu para a rotina do “dia comprido e cumprido”, que 

se iniciava antes das 7 da manhã... Outra experiência que evidenciou a diluição das fronteiras 

entre as escolas, foi quando me dei conta, numa conversa qualquer, que eu não me referia 

mais à EEAT como “a outra escola”. 

Meus campos foram assim se aproximando, se definindo nas experiências vividas, e o 

coração, já dividido entre dois amores, acabou tendo que abrir espaço para mais um por 

ocasião da minha chegada ao Campus Children’s Center, um amor à primeira vista! A 

oportunidade de passar o semestre estudando no exterior, dispondo de um tempo mais 

generoso para dedicar-me à escrita da tese e também conhecer uma maneira diferente de 

formar professores, trouxe novos horizontes ao meu intenso caminho, enriquecendo-o ainda 

mais. 

Nessa oportunidade pude experimentar na prática (e na pele, pois enfrentei um dos 

invernos mais rigorosos dos últimos tempos no hemisfério norte!) o que diz Kastrup (2001) 

acerca das aprendizagens desenvolvidas quando habitamos novos territórios, diferentes 

daqueles com os quais estamos habituados. Para a autora, tais ocasiões nos forçam a explorar 

o meio com olhos mais atentos aos signos, o que demanda tempo e certa errância, até que 

algumas tarefas, tidas  como simples e cotidianas, sejam reestabelecidas (ou aprendidas). 

Assim, manejar camadas de roupas, expressar-se num outro idioma, ou descobrir como abrir 

uma porta, são ações que oferecem novos domínios cognitivos, e ajudam a sair do “piloto 

automático”, abrindo nossos olhos para alguns signos que, mesmo ofuscados pela rotina, 

continuam a emitir luz em nosso cotidiano.  

 
A viagem surge, então, como ocasião de uma aprendizagem, pois o viajante 
não se dava conta de que as relações que tomava como óbvias e garantidas 
eram, a rigor, construídas e inventadas. Tal aprendizagem não se esgota na 
solução dos problemas imediatos, mas prolonga seus efeitos e sua potência 
de problematização. Quando o viajante retorna à sua cidade, é tomado 
muitas vezes por uma sensação de estranhamento, tornando-se sensível a 
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aspectos da paisagem que normalmente lhe passavam desapercebidos. O 
afastamento da cidade, gerado pela viagem, prolonga-se então num 
afastamento da percepção banal e recognitiva. A abertura da sensibilidade 
provocada pela viagem para a cidade estrangeira invade, então, a experiência 
da própria cidade. A experiência de recognição cede lugar à 
problematização. (KASTRUP, 2001, p.17-18). 
 

Pode-se dizer que o campo do cartógrafo é o mundo, não somente aquele dado em que 

ele se insere, mas todos os mundos criados no movimento de diferentes fluxos e relações de 

semelhança. Habitá-los com presença e compromisso, dando visibilidade aos processos 

vividos, é sua tarefa, e traz também alguns riscos. No percurso trilhado, alguns mundos se 

inventaram a partir das relações estabelecidas, o que se evidenciou pela criação de um 

vocabulário comum aos grupos- palavras que foram ganhando um significado específico pelas 

experiências compartilhadas entre nós, e também no desenvolvimento de alguns rituais, como, 

por exemplo, uma criança do Campus Children’s Center que insistia em me pedir para ler as 

histórias justificando gostar de meu sotaque. 

 

 

1.4.3  Instrumentos do cartógrafo 

 

Os principais instrumentos utilizados nessa pesquisa foram empatia, disponibilidade e 

memória. Muitas das situações aqui presentes foram vividas de forma plena e livre de 

interditos (como gravadores, filmadoras, questionários) e posteriormente recuperadas, por 

meio do registro escrito. Recorri em alguns momentos ao registro fotográfico e entradas em 

diário de campo, porém alguns detalhes ficaram mais vivos na mente do que nas lentes da 

câmera ou páginas do caderno. Não é fácil precisar também quantas horas foram dedicadas ao 

campo: por vezes, o tempo vivido na escola me acompanhava por muitos dias, ou então um 

encontro de poucos minutos e fazia importante e intenso. Formalmente, foram totalizados oito 

meses de estágio da EEAT, realizados em períodos de 4 horas duas vezes por semana, 

usualmente das 7 às 11 horas da manhã. Esse tempo se dividia entre duas salas de 1º ano do 

Ensino Fundamental, em turmas compostas por em média 25 alunos, sendo em sua maioria 

crianças de 6 e 7 anos, ingressantes nesta instituição escolar. Como já apontado, as atividades 

observadas variavam dentro do planejamento das professoras, estando a pesquisadora presente 

em diversos momentos da rotina escola, tanto nas formalizadas, como lições, trabalho com 

projetos e atividades de educação física, quanto nas informais como recreio, merenda e 

ensaios. Além dessa ocupação de campo, também habitei por sete meses uma creche 
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universitária situada dentro do campus da Universidade de Vermont que atente crianças de 0 a 

6 anos, onde permanecia 3 dias por semana durante 5 horas, das 8 às 14 horas, acompanhando 

a rotina diária, além das atividades do curso de graduação em Early Childhood Education, 

que compreende a formação de educadores proposto nos moldes de residência pedagógica.   

O cotidiano se veste de interesse aos olhos do cartógrafo: as rotinas mais banais, 

realizadas por vezes de forma automática, impensada e até mesmo desencarnada, ou de outro 

lado, com presença e compromisso, se fazem sensíveis ao pesquisador e se convertem em 

agenciamentos/dados, em possibilidade de acesso à experiência. A merenda “jogada” sobre o 

balcão, os pombos que invadem o espaço das crianças, a professora que se abaixa para receber 

cada um de seus pequenos olhando-os no nível de seus olhos, tudo isso e muito mais se torna 

ingrediente das cartografias. 

Entre os dados produzidos nesta pesquisa, além das narrativas analisadas, encontram-

se bilhetinhos, conversas ao vivo, rodas de conversa com crianças gravadas e transcritas, e-

mails trocados com professoras e colegas, depoimentos, situações de supervisão pedagógica, 

desenhos, muitas situações de brincadeira, de acompanhamento de lição, o almoço de todo 

dia, encontros nos corredores das escolas, contatos com pais e até mesmo o momento de 

acompanhar as crianças na soneca, com toda a intimidade e cuidado envolvidos ali. São de 

situações carregadas de sentido, que mobilizam convertendo-se em material de análise.  

 

 

1.4.4  Validando uma cartografia 

 

Ainda que o método da cartografia entenda o conhecimento como invenção e a 

pesquisa sempre como intervenção, Passos e Kastrup (2013) apontam a importância de pensar 

sobre a validação dos estudos de abordagem cartográfica, para evitar o risco de trabalhos 

inconsistentes, desprovidos do compromisso e rigor fundamentais para uma pesquisa séria e 

de qualidade.  

 
Validar uma pesquisa cartográfica é avaliar suas avaliações, isto é, confirmar 
ou corroborar tanto os procedimentos e seus efeitos, quanto as diretrizes com 
as quais a pesquisa se orienta. Se a validação é uma avaliação da pesquisa 
realizada, ela deve partir da orientação ou diretriz do trabalho de 
investigação. São essas diretrizes que devem ser avaliadas, seja enquanto 
perspectiva de apreciação da realidade seja como direção da investigação. 
(PASSOS & KASTRUP, 2013, p.392). 
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Para tanto, os autores formulam alguns indicadores que servem para validação de uma 

pesquisa cartográfica: o acesso à experiência, a consistência e a produção de efeitos. 

Como no contexto da cartografia o problema da validação vai além da verificação de 

resultados, abarcando todo o processo de investigação, a questão não é o que foi apresentado 

como resultado, mas como ele foi construído e se apresenta. Em outras palavras, como 

indicam os autores “o processo de validação diz respeito à experiência dinâmica da pesquisa 

que concorreu para a emergência de certos resultados” (p.402).  Assim, a ideia é que o texto 

da pesquisa seja, em última análise, a narrativa de sua própria experiência. 

O conceito de consistência orienta a tarefa de validação ao indicar a importância de 

avaliarmos os agenciamentos promovidos pela pesquisa. No contexto da cartografia, a 

consistência envolve uma relação entre a perspectiva teórico-conceitual, a constituição e 

manejo de dispositivos, a orientação (guidance) da produção de dados e os resultados ou 

efeitos observados. A consistência cartográfica requer também que o fenômeno estudado não 

seja tomado como uma forma com limites fechados, mas leve em conta seus agenciamentos e 

articulações com o mundo em seu redor. Entende-se, portanto, que consistência não é 

correspondência, não se trata de habitar o campo buscando elementos que corroborem 

hipóteses pré-estabelecidas. Por outro lado abrir mão da ideia de correspondência não pode, 

todavia, levar o cartógrafo a uma posição idealista ou relativista, que neutralize a força de 

resistência do objeto às crenças e pressupostos dos pesquisadores, caminha-se sobre a linha 

tênue do espaço ‘entre’, que aceita o ‘e’ em detrimento ao ‘ou’, considerando sempre a 

multiplicidade de tensões em jogo. 

Acerca da produção de efeitos, indicam Passos e Kastrup (op.cit) que a pesquisa 

cartográfica está comprometida com a transformação em muitos níveis, alcançando tanto o 

campo da análise quanto o da intervenção, distinção proposta pela socioanálise de R. Lourau 

(2004). Assim, a validação de uma pesquisa cartográfica deve incluir a avaliação dos efeitos 

produzidos pela intervenção nos três níveis: autoavaliação do pesquisador, avaliação dos 

participantes e, por fim, avaliação por pares, que seriam “companheiros” de pesquisa, tais 

como orientadores ou membros de um grupo de trabalho coletivo, que se disponibiliza a 

pensar junto, incluindo-se nos efeitos da pesquisa. Ressaltam os autores que: 

 

Entendemos por “par” não especificamente aquele que é perito, alguém que 
está a par da metodologia cartográfica. É a posição ética do avaliador que faz 
dele um par: sua habilidade em acompanhar processos de pesquisa nas 
diferentes etapas da investigação e, sobretudo, sua sensibilidade para avaliar 
os efeitos ético-políticos da investigação. O par deve fazer a avaliação ético-
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política dos efeitos da pesquisa, ajudando a responder à pergunta: que 
mundo tal pesquisa está ajudando a construir? Essa discussão sobre a 
avaliação por par deve nos ajudar a pensar nossa própria posição de 
avaliadores e não só a de avaliados. (PASSOS & KASTRUP, 2013, p. 409). 
 

Outro aspecto salientado pelos autores refere-se aos resultados evidenciados pelos 

efeitos, ressaltando que a validade da pesquisa não depende somente de efeitos positivos de 

intervenção sobre a realidade investigada. O importante é que, na validação, possamos 

avaliar, nos três níveis, os processos disparados e as transformações geradas, sejam elas de 

qualquer natureza. Por vezes, efeitos considerados negativos, podem abrir possibilidades para 

novas compreensões do problema, promovendo a médio ou longo prazo transformações 

importantes. 

Os norteadores aqui apresentados serão retomados ao final do capítulo de análise, 

como forma de avaliação e validação da pesquisa empreendida.  
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CAPITULO 2 - O TEMPO DENTRO DO TEMPO: HABITAR A ESCOLA 

E CONSTITUIR-SE SUJEITO 

 

 

Gilgamesh, aonde vais com tanta pressa? Jamais encontrarás a vida que 
procuras. Quando os deuses criaram o homem, eles lhes destinaram a morte, 
mas a vida eles mantiveram em seu próprio poder. Quanto a ti, Gilgamesh, 
enche tua barriga de iguarias, dia e noite, dança e sê feliz, aproveita e 
deleita-te. Veste sempre roupas novas, banha-te em água pura, trata com 
carinho a criança que te tomar as mãos, e faze tua mulher feliz com teu 
abraço: pois isto também o destino do homem.   
(conselho de Siduri, a deusa do vinho, a Gilgamesh, da Epopeia de 
Gilgamesh, texto escrito em placas de argila há cerca de 2500 aos a.C, e 
encontrado em escavações na Mesopotâmia no século XIX), in: Anonimo, A 
Epopeia de Gilgamesh, Martins Fontes, 2001 

 

 

Esse capítulo delineia o território de intersecção entre o tempo, a escola e a formação 

no sentido de cuidado de si, ressaltando como essas instâncias interagem e se determinam 

mutuamente, a partir do estabelecimento do tempo do instante, que se adensa e abriga a 

experiência. Inicio historiando brevemente o lugar da escola através dos tempos, com foco 

principal nas transformações sofridas por essa instituição no decorrer do percurso. Em 

seguida, discuto uma dimensão importante para os processos miméticos e educacionais: a 

organização do tempo, desdobrada nos tempos chronos e kairós, salientando sua relação com 

a experiência e formação do sujeito escola como espaço de encontro.  lugar de criatividade, 

invenção da vida, resgatando a educação voltada para o desenvolvimento do ser humano. Essa 

é a escola que acolhe as semelhanças, e para tanto, algumas condições serão observadas como 

o lugar da experiência; a garantia por um espaço e tempo para o resgate das narrativas e 

valorização do caráter artesanal do aprender, considerado dentro das possibilidades da 

realidade atual que apresenta, concomitantemente, facilidades e desafios, como, por exemplo, 

as possibilidades do mundo tecnológico que ao estreitar fronteiras amplia o acesso ao 

conhecimento, mas que por outro lado, encontra pressões de um mercado alicerçado na 

eficiência e resultado, nem sempre respeitando ritmos e individualidades nesse processo. 

Sem fechar os olhos para essas questões, que resultam muitas vezes numa escola 

distante dos ideais educativos presentes em sua origem, será discutida a possibilidade de uma 

escola que entende o conhecimento alicerçado no cuidado com si mesmo, que promove a 

autonomia e por essa via alcança o domínio do conhecimento necessário para realizar-se. Essa 
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é uma noção um tanto utópica, quase ingênua, mas que se renova em minhas experiências 

dentro da escola.  

 

 

2.1  De que escola falamos? 

 

 

A escola, em suas origens, remete a um lugar bastante diverso do que ocupa nos 

tempos atuais. A fundação da instituição escolar grega ecolé foi um ato democrático, de 

garantia de acesso à educação a camadas da população que até então não tinham direito a ela. 

Como invenção política da polis, a escola se apoderou do privilégio das elites aristocráticas e 

militares da Grécia antiga ao oferecer a todos o direito de estudar, colocando em questão uma 

desigualdade considerada até então natural. Como aponta Masschelein (2013):  

 
Em outras palavras, a escola fornecia tempo livre, isto é, tempo não 
produtivo, para aqueles que por seu nascimento e seu lugar na sociedade, sua 
posição, não tinham direito legítimo de reivindicá-lo. Ou, dito ainda de outra 
forma, o que a escola fez foi estabelecer um tempo e espaço que estava, em 
certo sentido, separado do tempo e espaço tanto da sociedade (em grego: 
polis) quanto da família (em grego: oikos). Era, também, um tempo 
igualitário e, portanto, a invenção do escolar pode ser descrita como a 
democratização do tempo livre. (MASSCHELEIN, 2013) 
 

Nessa perspectiva o que a escola oferece, em essência, é uma nova configuração de 

espaço e tempo: ela permite a suspensão de uma realidade ou contexto usual ao propor uma 

organização própria, que se alicerça no aprender. Na escola crianças e adultos têm a 

oportunidade de se experimentarem diferentes da condição em que vivem fora dela. Novos 

lugares sociais, econômicos e emocionais são criados. Ao adentrar o ambiente escolar, quando 

observadas algumas condições, é possível se transformar e ganhar novos papéis: crianças 

trabalhadoras podem por um instante esquecer suas obrigações; filhos únicos têm a 

oportunidade de se perceberem iguais no coletivo; crianças com deficiências encontram a 

possibilidade de sair de seus rótulos e explorar diferentes lugares e formas de ser. Já os 

adultos, encontram a oportunidade de se exercitarem professores e, também, de aprender. 

Viver essa suspensão proporcionada pela escola é libertador aos sujeitos, que se 

experimentam em outros lugares a partir dessa configuração. 
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Ao refletir sobre sua experiência como professor em campos de refugiados na 

Somália, Hassad (2009) afirma que a escola oferece um espaço único para as crianças que 

vivem em condições extremas como acontece nesses ambientes. Em seus registros, o autor 

aponta que após duas semanas frequentando a escola, que em alguns casos se restringia a uma 

cabana ou até mesmo uma sombra sob uma das árvores do campo, as crianças passavam a 

apresentar sinais visíveis de relaxamento, começavam a falar mais e até mesmo algumas 

brincadeiras, antes escassas, se insinuavam. Experiências como essa revelam o potencial da 

escola como espaço de suspensão, uma vez que não se trata apenas de promover o acesso a 

uma boa infraestrutura, à oferta de bens materiais ou até mesmo de conhecimentos 

produzidos, mas, sim, de uma condição diferente daquela vivida fora do espaço escolar. Pode-

se dizer, também, que o ambiente escolar não se delineia somente a partir de configurações 

físicas, como um prédio com características específicas, mas como um cenário que acolhe 

relações diferentes daquelas experimentadas em outros espaços. 

Nesse sentido, uma escola pode ser, como no caso dos campos de refugiados, a 

sombra de uma árvore, ou, em outras situações, uma pequena oficina, uma praça, ou um 

bosque. Assim o que define um espaço como escolar são as relações que se estabelecem nele, 

que resultam na condição de suspensão e na garantia de tempo livre que caracteriza a 

experiência escolar. Por outro lado, o espaço pode contribuir muito para aprendizagens 

significativas, sejam elas vividas dentro ou fora da escola. Trata-se, acima de tudo, de 

proporcionar à criança um espaço em que ela possa criar, encontrar desafios e relacionar-se 

com conhecimentos e com outras pessoas. Essas experiências são fundamentais e participam 

da construção da subjetividade e das aprendizagens, inaugurando novos mundos, promovendo 

o desenvolvimento do ser humano.  

Vale ressaltar, porém, que no momento em que vivemos a maioria das escolas 

reproduz a tendência dominante no ambiente social, e não funciona nesse estado de 

suspensão, tão importante para uma experiência escolar significativa. Nesse sentido, é 

frequente encontrarmos escolas que não consideram os diferentes contextos e realidades em 

que estão inseridas, fechando-se em si mesmas como ambientes opacos, que acolhem pouco 

os sujeitos, suas necessidades e suas histórias. Essas escolas se limitam a preparar os 

estudantes para um mundo competitivo, muitas vezes inóspito e pouco acolhedor, sendo elas 

mesmas uma pequena representação desse universo. Como aponta Adorno (1995): 

 
A educação seria impotente e ideológica se ignorasse o objetivo de 
adaptação e não preparasse os homens para se orientarem no mundo. Porém 
ela seria igualmente questionável se ficasse nisto, produzindo nada além de 
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well adjusted people, pessoas bem ajustadas em consequência do que a 
situação existente se impõe precisamente no que tem de pior. (ADORNO, 
1995 p. 143). 
 

No trecho abaixo, Piorski (2013) em expedição que pesquisou manifestações culturais 

e brincadeiras que ensinam6, questiona os diferentes lugares da escola, em diálogo com a 

experiência, apontando a enorme distância entre a vida dentro e fora da escola.  

 
Na praia de Oiteiros, litoral oeste do Maranhão, uma Amazônia costeira 
ainda conserva alguns de seus traços. Tanto na flora e sua generosidade de 
espécies dos alagados e baixios, quanto nos hábitos do povo, no tempo lento 
que se esgueira preguiçoso por entre as horas quentes. Também na 
manufatura diária e calma dos fazedores de cofos, dos artesãos da pescaria 
cosendo fios, das quebradeiras de babaçu, dos carpinteiros navais e casas de 
farinha.  A vida prossegue ainda calma nesse lugar. Mas não livre das 
mazelas; muito menos impune às rupturas. Basta passar na porta da escola 
para ver contundente na arquitetura o traçado que separa a vida comunitária, 
sua natureza, os pescadores e seu conhecimento, a carpintaria naval e seus 
mestres, os tantos artesãos e seus saberes ativos na economia do lugar, de um 
projeto educacional alienante, de razão obtusa, de salas e paredes muito 
estreitas e de costas para o mar. Os meninos de Oiteiros falam com 
naturalidade, quando conversamos, por entre as brincadeiras de navegar, 
sobre a escola. Quando falamos das matérias que eles mais gostam, dos 
professores mais “legais”. Revelam-nos o que vivem desaprendendo, a 
precariedade cultural na qual estamos afundados. Um deles explica o 
conteúdo atual das “aulas práticas” de artes: desenhar semáforos. O outro, 
depois de uma manhã inteira de brincadeira, esculpindo proa e polpa, quilha 
e mastro nas proporções corretas de seu pequeno barquinho, diz que não 
aprende nada de matemática, não consegue saber pra que serve aquilo tudo. 
Um terceiro, o mais esguio e maior interessado em afinar sua nau, diz gostar 
de geografia, mas ainda não estudaram nada, na sala de aula, da exuberante 
região deste pedaço único - de Amazônia costeira - do mundo em que vivem. 
Escola lá; vida de verdade cá. A vida verdadeira, na educação de massa, nos 
índices de aprendizado, só existe no futuro. Aprender abstrações para no 
futuro ser. Mas a brincadeira, o lugar real de viver, essa não pode esperar. A 
escola das almas, a oficina da criação, a engenharia de pontes que interliga 
os saberes, essa não espera e acontece todos os dias nos quintais, nos barcos 
ancorados na praia, na vida real das crianças. Brincar é de fato real e muito 
agrada as crianças, pois se sabe conhecimento, tem significância, tira seu 
substrato da vida palpável, aplica a visão e toda sua subjetividade para o 
pulso da comunidade, para as artérias do trabalho, constrói-se afetiva e 
comum a todos. Brincar é como um soro silencioso, gotejante, invisível, 
percorre por dentro, ensina por via venal os modos de apreender o sumo do 

                                                            
6 O projeto Territórios do Brincar é uma iniciativa dos educadores Renata Meirelles e David Reeks, que viajaram 
por 2 anos por diferentes regiões do Brasil pesquisando sobre jogos e brincadeiras culturais brasileiras. Mais 
informações: www.territoriodobrincar.com.br.  
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mundo. Um excelente exemplo, uma experiência, um ancoradouro ativo de 
autoinstrução para as crianças - contundente para nossa reflexão - 
encontramos em Oiteiros. De Portugal há quarenta anos um jovem 
marinheiro sonhou em atravessar o mar. Português sonhando em atravessar o 
mar não é coisa de hoje. É coisa consanguínea do desejo e do destemor em 
encarar possíveis desventuras como aventuras inesquecíveis. O senhor 
Manoel, fugindo da ditadura de Salazar no final dos anos sessenta, construiu 
um pequeno barco e deslizou clandestino, numa noite de estrelas, da baia de 
Cascais até a costa brasileira. Depois de uma série de desmesuras e inclusive 
um naufrágio, aqui ficou. Um carpinteiro de barcos, antes nômade e algumas 
vezes náufrago é até hoje um degredado. Em seu degredo aportou em 
Oiteiros e ali vive até hoje. Construiu na beira do mangue seu pequeno 
estaleiro de catamarãs e outros tipos de veleiros, influenciando a, pelo 
menos, duas gerações aquela costa pesqueira do Maranhão. A chegada do 
senhor Manoel agregou à vida dos pescadores um novo tipo de embarcação, 
desconhecida na região. Mas também à vida das crianças imantou-se um 
novo sonho: construir essas naus de duas proas, leves e velozes, engenhosas, 
e com jeito mais arrojado de navegar. Dos rescaldos e sobras do estaleiro os 
meninos e algumas meninas começaram a fazer seus catamarãs. O dono do 
lugar nunca os impediu de andar ali às bordas vendo e aprendendo com os 
olhos. Daí alguns tantos meninos, hoje adultos, fizeram do estaleiro sua 
escola, quando a outra escola, a que se diz de verdade, não atrapalhava. Uns 
poucos carpinteiros que aprenderam com seu Manoel também foram 
meninos construtores de catamarãs. Hoje nas horas vagas ensinam seus 
filhos a melhor bolear suas naves de mar. Criança é assim mesmo: 
acostumada a andar às bordas, a pegar pelas beiradas, a se instruir com os 
olhos espichados de longe, a ver de luneta quando não é permitido se 
aproximar. Crianças seguem como piratas, à revelia dos ditames e 
reprimendas, aprendendo de assalto, na marra, na vontade. Uns são dos 
detalhes, outros da forma geral. Uns sabem mais nós, outros melhor 
entalham. Cada um pega como pode dos sobejos do trabalho adulto. Seguem 
assim vasculhando o corpo do barco, entendendo sua anatomia e a serventia 
de cada peça, as consequências de cada função. Fazem muitas sínteses. Tudo 
precisa funcionar. Não é como desenhar semáforos na aula de artes, 
empurrando nas crianças uma noção grosseira de cidadania, numa 
cidadezinha que nem semáforo tem. É, ao contrário, premente aprender 
sobre a realidade do vento, pois ele é energia ativa, real na hora de navegar; 
não safa quem vive de abstrações distantes; age, tem força, emborca o 
barquinho, quebra o mastro, não o deixa fluir, o impede de conquistar. 
Criança é assim mesmo: quer a verdade do mundo. Seu impulso não é 
alienante, seu faz de conta é puro devir; é real em atividade, mesmo que 
imaginal. Assim os meninos em sua escola estaleiro trabalham e absorvem 
em 360° o que acontece no ofício do brincar. Se não tem todos os nomes das 
peças de uma embarcação na memória, ou se não sabem os nomes de todos 
os tipos de embarcação da região, conhecem de muito longe as linhas que 
diferenciam na distância do mar um catamarã de uma biana, uma curiaca de 
um bote. Conhecem de ouvir dizer as distinções de manuseio, as capacidades 
de força, a leveza, a diferença do enfibrado para o emadeirado. Sabem do 
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peso do enxó, e da importância dos sargentos na prensagem dos cascos. As 
brincadeiras de embarcação são quase uma luteria. As construções devem ter 
simetria para que depois seja possível afinar o instrumento. Violão torto, 
difícil, quase impossível será de afinar. Barquinho de mastro além das 
proporções não suportará o peso das velas. Leme frouxo não terá precisão de 
equilíbrio. Bolina leve e curta não sustentará o peso de fundo que apruma o 
barco no mar. In: Territórios do brincar, 2013  
 

Esta primeira inserção de diálogo com campo ilustra alguns aspectos importantes que 

serão discutidos nesse trabalho, como a distância e falta de conexão entre a escola formal e a 

vida, e as oportunidades de aprendizagem que um contexto acolhedor e estimulante, ainda que 

informal, pode oferecer. Os meninos de Oiteiros aprendem habilidades importantes no meio 

cultural em que vivem, tal como acontecia nos ambientes artesãos de tempos passados. 

Conhecimentos significativos desenvolvidos pelos garotos, como aqueles necessários para 

construir os barcos, não dialogam com os conteúdos propostos pela escola, sendo pouco 

reconhecidos por ela. Além disso, as propostas escolares se revelam longínquas do universo 

dos meninos, o que indica a falta de comunicação entre esses mundos. Por outro lado, ao 

frequentarem a oficina de Sr. Manuel, as crianças e jovens de Oiteiros aprendem num 

contexto real, se empenham em encontrar formas de resolver os problemas que se aplicam em 

suas vidas e tem também a oportunidade de aprenderem por meio das trocas com parceiros 

mais experientes, que compartilham seus saberes e histórias de vida.  

O ser autóctone, que vive e reflete o espaço em que está inserido, precisa ser 

considerado pela escola. Abrir-se para seu entorno, respeitando as diferentes realidades e 

contextos, contribuiria para uma escola mais porosa, em comunicação com os que a habitam.  

Ao valorizar e interessar-se pelos saberes regionais, por assuntos e hábitos de cada região, a 

escola possivelmente proporcionaria aprendizagens mais ricas, tanto do ponto de vista do 

sujeito quanto da cultura. A escola, muitas vezes, se isola em seus muros criando um 

ambiente fechado e de reprodução de valores impostos, distantes do universo em que está 

inserida, o que resulta numa falta de identificação que interfere no desenvolvimento das 

relações nesse espaço. Ao não se sentirem pertencentes à escola, estudantes, famílias e até 

mesmo professores e funcionários, estabelecem com esse espaço uma relação de pouca 

proximidade, desconfiança e insegurança. 
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2.2  O lugar da experiência e das narrativas na vida e na escola 

 

 

Dar lugar à experiência significa promover um espaço de cuidado e trocas de forma a 

garantir narrativas que levam à transformação e aprendizagem. As experiências reunidas na 

escola participam da constituição e desenvolvimento dos sujeitos que a habitam. Uma escola 

que valoriza a experiência deve, necessariamente, abrigar as narrativas: é preciso ouvir os 

estudantes. As narrativas que se desenvolvem no contexto escolar conferem a este espaço um 

caráter de comunidade de vida e pertencimento, onde se aprende e cria coletivamente.  

A narrativa participa do exercício de dar sentido ao mundo, é um processo dinâmico e 

cooperativo entre a construção da linguagem, do conhecimento e da subjetividade. Neste 

contexto, o espaço escolar se coloca como um ponto de convergência entre essas dimensões.  

Ao explorar as narrativas na escola testemunhamos um ambiente de autoria e protagonismo de 

crianças que exploram suas habilidades comunicativas ao se lançarem ao desafio de 

relacionar-se com o mundo e seus pares trazendo em seus relatos as características e 

especificidades de suas vivências. Já os adultos, interessados nos processos das crianças, 

acolhem e promovem esse movimento, contribuindo, para uma construção artesanal de 

sentidos compartilhados e significativos, que se convertem em experiências coletivas.   

Vale ressaltar aqui uma diferença importante entre a palavra experiência e o conceito 

de experiência. A palavra experiência é polissêmica e tem um sentido amplo e por vezes 

desgastado, ao ser empregado como sinônimo de “vivência”, conhecimento técnico ou tempo 

de vida acumulado. Por exemplo, o que compreendemos ao dizer “essa pessoa é experiente” 

ou “precisa-se de profissional com experiência”?  Provavelmente essas são referências a uma 

experiência técnica, que se remete à habilidade para realizar uma tarefa específica. Esse é o 

sentido corriqueiro da palavra experiência.   

O conceito de experiência, fundamental nessas nossas reflexões, é central na obra de 

Walter Benjamin, apresentando-se em alguns textos de sua juventude, como no breve ensaio 

“Erfahrung” de 1913, escrito aos 21 anos, quando o autor participava de um movimento de 

jovem (Jugenbewegung)7, uma associação de estudantes, que propunha uma reforma 

espiritual e dos costumes que orientavam instituições como a igreja, família, escola, etc. 

Nesse texto, Benjamin (2002 a) discute a posição dos mais velhos em relação à juventude, 

                                                            
7 Conforme a apresentação brasileira da Edição Brasileira da obra “Reflexões: A criança, o brinquedo, a 
educação”, Benjamin rompeu com o movimento em 1914, quando este declarou apoio à Guerra (p.10). 



  63

afirmando, num tom um tanto irônico, como bem cabe aos jovens, que ao evocar a 

experiência acumulada pelos anos vividos como uma justificativa para suas posições atuais, 

os adultos roubam dos jovens o exercício de uma atitude apaixonada por valores e ideais que 

caracterizam o período de juventude. Ele afirma, também, que as experiências vividas pelos 

mais jovens são mais verdadeiras e intensas, graças à abertura que eles dispõem em relação às 

mudanças. Para Benjamin, a atitude passiva dos adultos compromete a evolução e 

desenvolvimento pleno da sociedade.  

 
Sabemos de outros pedagogos cuja amargura não vai mesmo conceder-nos 
os breves anos de juventude. Sérios e sombrios eles querem nos empurrar 
diretamente para trabalho penoso da vida. Essas duas atitudes desvalorizam e 
destroem nossos anos. Cada vez mais somos assaltados pelo sentimento de 
que a nossa juventude nao passa apenas de uma noite curta. (vivida 
intensamente), que será seguido por grande "experiência", os anos de 
compromisso, o empobrecimento de idéias, e falta de energia. Assim é a 
vida. Isso é o que os adultos dizem-nos, e isso é o que eles experimentaram. 
(BENJAMIN, 2002, p.37).  

 
Benjamin explora o conceito de experiência de diversas formas e ele ganha mais força 

e densidade no decorrer da obra do pensador. Nos textos dos anos de 1930, Benjamin se 

dedica mais profundamente à questão da pobreza da experiência, que é o aspecto que nos 

interessa mais especificamente neste trabalho. 

Antes de adentramos no conceito benjaminiano de experiência, se faz necessária uma 

distinção importante entre os conceitos de vivência (em alemão Erlebnis) e experiência (em 

alemão Erfahrung). O termo vivência, na compreensão do autor, se origina do verbo alemão 

erleben, que pode ser compreendido como “presenciar”, ou seja, viver um acontecimento. 

Trata-se de uma ação circunscrita ao momento, num contexto passageiro, superficial, que se 

restringe à ocasião. As vivências, ou Erlebnis, segundo Konder (1998, p.72) “se referem ao 

indivíduo isolado em sua história pessoal e se caracterizam pelas exigências de sua existência 

prática, e remetem à cotidianidade, é a impressão forte que precisa ser assimilada às pressas, e 

produz efeitos imediatos, porém passageiros.” Pode-se dizer que este tipo de acontecimento 

define bem os tempos atuais, em que se vive uma multiplicidade de situações fugazes e pouco 

significativas. Como ilustração desta forma de viver, ressalto os inúmeros amigos virtuais que 

as pessoas colecionam em suas redes sociais, e principalmente as vivências compartilhadas 

por fotos e mensagens que parecem tão importantes e intensas ao serem publicadas, mas que 

em pouco tempo caem no esquecimento. 
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Em oposição à vivência (Erlebnis) se coloca a experiência (Erfahrung), definida por 

Benjamin (2011) como a experiência construída no tempo, que se acumula a partir do vivido, 

se desdobra e transforma tanto o indivíduo quanto a coletividade. A etimologia da palavra 

experiência traz em si a ideia de expansão dos perímetros, das fronteiras, o sujeito que vive a 

experiência se submete a uma mudança, ele sai de si, de seu mundo conhecido e se abre ao 

mundo, ao outro aprofundando as relações. Essa analogia também aparece entre os termos em 

alemão Erfahrung e Fahren, respectivamente experiência e viajar. Nesse sentido, o sujeito ao 

viver uma experiência se lança a uma viagem, que pode ser uma viagem real, concreta, ou 

uma viagem simbólica. No texto “O narrador”, de 1936, Benjamin aborda essa metáfora da 

viagem, ao associar o declínio da experiência com o fim da arte de contar. Ele assume a obra 

do russo Nikolai Leskov, um escritor que traz em seu texto um relato intenso e vivo das 

viagens que fazia pela Russia, para apontar para a extinção deste tipo de narrador. Para 

Benjamin, Leskov consegue manter uma posição que oscila entre o distanciamento e a 

proximidade que lhe confere liberdade para manter um tipo de narrativa que abriga a 

experiência, trazendo em si as cores do local, a vida e as características de cada região. Essas 

narrativas, afirma o autor, estão morrendo: 

 
Quando se pede num grupo que alguém narre alguma coisa, o embaraço se 
generaliza. É como se estivéssemos privados de uma faculdade que nos 
parecia segura e inalienável: a faculdade de intercambiar experiências. 
(BENJAMIN, 2011 p. 198) b  
 

A morte da narrativa aqui se relaciona à crise da experiência, que está em baixa devido 

a alguns fatores irreversíveis, como a desmoralização e fragilidade decorrentes da guerra, a 

nova configuração econômica que exige avanços tecnológicos constantes e rouba das pessoas 

o tempo e as marcas que as constituíam. Benjamin se aprofunda nessa discussão no ensaio 

“Experiência e pobreza”, de 1933, no qual discorre sobre uma série de constatações (na arte, 

arquitetura, e nos hábitos sociais) acerca da perda da experiência que se estabelece na 

modernidade. E afirma que  a pobreza de experiência atual é coletiva, atinge a todos e resulta 

numa nova barbárie, uma vez que perdemos o elo que nos vinculava ao passado, e a tudo que 

pertencia a ele enquanto nosso patrimônio sócio- histórico e cultural. 

 
Barbárie? Sim, respondemos afirmativamente para introduzir um novo e 
positivo conceito de barbárie. Pois o que resulta para o bárbaro dessa 
pobreza de experiência? Ela o impele a partir para a frente, a começar de 
novo, a contentar-se com pouco, a construir com pouco, sem olhar para a 
esquerda nem para a direita. Entre os grandes criadores sempre existiram 
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homens implacáveis que operaram a partir de uma tábula rasa. (BENJAMIN, 
2011 p.116) c 
 

A impossibilidade, no modo de organização da sociedade capitalista moderna, de 

garantir a transmissão da experiência em sentido pleno, segundo Gagnebin (2011) 

compromete a arte de contar. A autora sintetiza algumas condições apontadas por Benjamin 

que promoveriam a arte de contar: 

1) A experiência transmitida pelo relato deve ser comum ao narrador e ao ouvinte. 

Pressupõe, portanto, uma comunidade de vida e discurso que o rápido 

desenvolvimento do capitalismo e, sobretudo, da técnica, destruiu. Atualmente os 

mais velhos não são respeitados como sábios que tinham algo valioso a transmitir 

aos mais jovens, mas sim considerados inúteis. 

2) O trabalho artesanal contribuía para o estabelecimento dessa comunidade entre 

vida e palavra, ao dispor de tempo e enfrentarem juntos a matéria e a palavra, 

construíam narrativas. 

3) As trocas que se estabeleciam na comunidade da experiência permitiam a 

transmissão de conhecimentos, sugestões, conselhos. Atualmente, como vivemos 

mais isolados, esse fluxo narrativo não acontece mais.   

As experiências tinham, em tempos anteriores, o encargo de estabelecer a 

comunicação entre gerações, de transmitir a tradição, no sentido positivo do termo. Assim, ao 

narrar o vivido, tanto o homem que permanecia na terra e que guardava as histórias locais, 

quanto o viajante que trazia histórias do mundo, compartilhavam suas experiências e, nesse 

ato, ensinavam. Nesse contexto, as aprendizagens aconteciam de forma artesanal, numa 

construção temporal, de troca e comunicação efetivas, que traziam a marca de quem ensinava, 

como as digitais do oleiro impressas sobre a argila, ou o estilo do marceneiro em suas peças 

de madeira. Benjamin (2011) ao discorrer sobre as narrativas, aponta que:  

 
Contar histórias sempre foi a arte de contá-las de novo, e ela se perde quando 
as histórias não são mais conservadas. Ela se perde porque ninguém mais fia 
ou tece enquanto ouve uma história. Quanto mais o ouvinte se esquece de si 
mesmo, mais profundamente se grava nele o que é ouvido. Quando o ritmo 
do trabalho se apodera dele, ele escuta histórias de tal maneira que adquire 
espontaneamente o dom de narrá-las. Assim se teceu a rede em que está 
guardado o dom narrativo. E assim essa rede se desfaz hoje por todos os 
lados, depois de ter sido tecida há milênios, em torno das mais antigas 
formas de trabalho manual. A narrativa, que durante tanto tempo floresceu 
num meio artesão - no campo, no mar e na cidade- é, ela própria, num certo 
sentido, uma forma artesanal de comunicação. Ela não está interessada em 
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transmitir o “puro em si” da coisa narrada como uma informação ou 
relatório. Ela mergulha a coisa na vida do narrador para em seguida retirá-la 
dele. Assim se imprime na narrativa a marca do narrador, como a mão do 
oleiro na argila do vaso. (BENJAMIN, 2011, p.205) 
 

Benjamin faz uma análise precisa sobre os riscos sofridos pela narrativa decorrentes 

da pobreza da experiência, e aponta as mudanças na ordem social e econômica trazidas pela 

modernidade e o capitalismo como responsáveis por este estado de coisas. O fim da arte de 

narrar é um processo longo, que resulta de transformações históricas profundas, que o autor 

não classifica como sintoma de decadência, mas como o resultado de um processo vivido, 

sobre o qual precisamos ter clareza. Por vezes, um tom de crítica e nostalgia pode ser 

percebido, porém Benjamin não se coloca numa posição de julgar os acontecimentos, e sim se 

empenha em apontar as consequências das escolhas feitas pela humanidade.  

Ele enumera alguns indícios que marcam a decadência da narrativa, entre eles o 

surgimento do romance e o advento das notícias e informação massificadas. O romance, 

afirma o autor, está diretamente ligado ao livro, e, portanto inaugura uma forma solitária e 

individual de comunicação, alicerçada na imprensa e assim também no consumo. Já a 

narrativa é um processo coletivo, que pode ser difundido oralmente, sendo seu material 

principal as trocas entre as pessoas, ou seja, é plenamente renovável e perene. Ao contar uma 

história ou compartilhar uma experiência, o narrador inicia um processo que se propaga no 

tempo e no espaço, podendo alcançar novos horizontes. Existem, também, diferenças 

importantes entre o romance e a narrativa no que se refere à memória: a memória do 

romancista é restrita e fragmentada, enquanto a do narrador se estabelece de forma integrada, 

uma vez que suas histórias trazem aspectos que vão além das palavras escritas, como uma 

expressão, entonação ou gestos que remetem às experiências e ao contato com outros 

narradores. 

Frente a tal cenário, é inevitável não pensarmos sobre nosso próprio tempo. Se, como 

aponta o autor, a pobreza da experiência resulta numa nova barbárie, que leva o sujeito a 

contentar-se com pouco e não olhar para os lados, o que dizer sobre nosso tempo de relações 

instantâneas, textos de 140 caracteres (os tweets) e milhares de imagens cotidianamente 

captadas, mas quase nunca revisitadas?  
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2.3  Habitar o tempo  

 

 

A narrativa, que dá origem e ao mesmo tempo traduz a experiência, nasce num meio 

artesanal e pede um espaço e tempo generosos para florescer e desenvolver-se. Como já 

apontado, esse é um contexto cada vez mais raro, dentro e fora da escola. Para ilustrar essa 

situação Benjamin cita Valery: “já passou o tempo em que o tempo não contava... o homem 

de hoje não cultiva o que não pode ser abreviado”. (BENJAMIN, 2011, p.206) Tal como 

aponta o autor, vivemos num tempo do imediato, que exige rapidez e não aceita processos, 

apenas resultados. 

Os tempos na escola já foram foco de inúmeros estudos e, quase sempre, o ponto de 

convergência entre as mais diversas abordagens é a falta de tempo. O que se observa 

atualmente é uma submissão ao tempo, como se este não fosse mais uma construção a serviço 

da humanidade, mas sim uma imposição a todos nós. Como aponta Elias (1998, p. 99), a 

noção de tempo utilizada até poucos séculos atrás, servia para determinar a duração de 

processos naturais e experiências sociais, ou seja, o tempo foi concebido como uma medida 

de organização do vivido e, também, como uma forma de compreensão das mudanças naturais 

vividas pelo homem, como a transição entre o dia e a noite, os ciclos da natureza, como as 

estações e as fases da vida, tal como a infância, adolescência, idade adulta e velhice. A 

cronologia era centrada no homem e respondia às necessidades humanas, a hora da reza, do 

descanso, da plantação. O tempo tinha o caráter de uma instituição social, de uma instância 

reguladora dos acontecimentos sociais, de uma modalidade da experiência humana. Porém, 

Elias (1998) discute a inversão destes conceitos, uma vez que o tempo passou de “controlado” 

a “controlador”, ou seja, uma construção humana inventada para facilitar e sistematizar sua 

experiência, foi ao longo dos séculos se impondo de tal maneira que  passou a submeter os 

homens aos seus “caprichos”. Nesse sentido, atualmente vive-se refém do tempo, correndo 

atrás de um tempo que foi inventado por nós mesmos, e sempre devendo a ele. A falta de 

tempo é um mal da vida atual. Não somos mais donos do nosso tempo, e isso tem trazido 

consequências importantes para a vida, como aponta Benjamin (2011) em relação à morte da 

narrativa e consequente pobreza de experiência. Para ilustrar esse estado de coisas, Elias 

(1998) cita a dificuldade que as crianças da sociedade industrializada do século XX, 

submetidas a uma regulação temporal intensa e pouco vinculada às suas experiências, 

enfrentam para compreender e interpretar o complexo sistema simbólico dos relógios e 
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calendários, sendo um grande desafio para elas ajustarem sua sensibilidade e seu 

comportamento às regras por ele impostas. Isso significa, por um lado, um rompimento com o 

tempo, um distanciamento que interfere nas relações entre as pessoas e seus ofícios, 

provocando mudanças. Nos meios artesãos ou do campo o tempo transcorria de forma mais 

fluida e regulava as ações das pessoas- vivia-se o tempo do plantio, da colheita, do preparo do 

pão, da confecção dos artefatos; nesses espaços, a relação com o tempo se estabelecia em 

outra ordem, e as relações entre os homens e com a natureza se regulavam por essa 

proximidade com um tempo mais generoso. 

Vivemos na sociedade atual desencontrados do tempo, numa relação de pouca 

comunhão, na qual deixamos que ele nos domine, regule nossas ações, determine nossas 

atitudes... Não acordamos ao nascer do sol ou dormimos quando ele se põe, não respeitamos 

mais os ritmos da natureza, o tempo de amadurecer o fruto, cozinhar o alimento, crescer e 

assar o pão. Tudo é rápido, os instantâneos ganharam a vez: da comunicação à fotografia, das 

viagens à alimentação, tudo precisa acontecer em instantes. O capitalismo trouxe um tempo 

acelerado, o tempo da produção em série, do giro do capital e do lucro, que tomam lugar da 

produção artesanal e das trocas. Como consequência, não conseguimos habitar o nosso tempo, 

e vivemos correndo atrás desse tempo que nos escapa. 

De acordo com Agamben (2009) a relação que se estabelece com o tempo leva o 

homem a colocar-se no mundo como estrangeiro ou cidadão. Para o autor o que determina 

essa condição não é a duração cronológica do tempo, mas a forma como as relações com o 

tempo se instituem. A primeira forma de relação com o tempo apontada pelo autor define-se 

como tempo messiânico.  Ele ressalta que o tempo do Messias não é um “período 

cronológico, mas, sobretudo uma transformação qualitativa do tempo vivido.” (p.2).  Para 

compreender essa forma radical de concepção do tempo e da própria existência, o autor 

ressalta a importância de diferenciá-lo de outra forma de relação temporal, que é a 

apocalíptica.  O tempo do apocalipse é o tempo que acaba, o último dia, o limite final, 

enquanto o tempo do Messias é o tempo que resta, um intervalo que “pulsa dentro do tempo 

cronológico, que o trabalha e o transforma a partir de dentro” (p.3), possibilitando a relação 

entre cada instante, cada kairos, com o  fim dos tempos e a eternidade. Pode-se dizer que este 

é um tempo de suspensão, é o tempo da experiência que nos liberta de nossa representação 

corriqueira e submissa ao tempo, que nos tira da impotência e nos oferece a oportunidade de 

desfrutarmos da brevidade do tempo para viver de forma plena o tempo do agora.  

 



  69

... enquanto tempo dentro do qual acreditamos estar, nos separa daquilo que 
somos e nos transforma em espectadores impotentes de nós mesmos, o 
tempo do Messias, ao contrário, enquanto tempo operativo (kairós) no qual 
compreendemos pela primeira vez o tempo (o chronos) é o tempo que nós 
mesmos somos. É claro que esse tempo não é um outro tempo, que teria o 
seu lugar em algum outro lugar improvável e venturo. É, pelo contrário, o 
único tempo real, o único tempo que temos, e fazer experiência desse tempo 
implica em uma transformação integral de nós mesmos e do nosso modo de 
viver.  (AGAMBEN, 2009, p. 4). 
  

O desafio de buscar essa qualidade de tempo dentro da escola sustenta-se na convicção 

de que a falta de tempo não pode ser justificativa para as inúmeras dificuldades e 

impossibilidades vividas no espaço escolar. Aponta Agamben que o tempo messiânico é o 

tempo do agora, um tempo favorável para que as coisas aconteçam, um tempo que se bem 

ocupado, aproveitado, se distende e acolhe a experiência. Viver esse tempo na escola 

pressupõe que seus ocupantes a habitem, é preciso presença, tomar o espaço e o tempo e fazer 

dele um lugar próprio, de permanência e não de passagem, de cidadão e não de estrangeiro. 

  

 

2.3.1  Um desvio para a mitologia: Chronos e Kairós 

 

Com o objetivo de apreender efetivamente essa importante contribuição de Agamben, 

se faz necessária uma breve digressão pela mitologia grega, que define Chronos e Kairos em 

sua complexa tarefa de abordar as várias de formas de relação com o tempo empreendidas 

pela humanidade. Passear pelo mundo dos mitos nos traz a oportunidade de visitar diferentes 

platôs, que trazem a intensidade das relações e a constante busca por decifrar os mistérios que 

se apresentam aos homens. Para Ferreira e Arcoverde: 

 
 o mito constitui uma realidade antropológica fundamental, pois ele não só 
representa uma explicação sobre as origens do homem e do mundo em que 
vive, como traduz, por símbolos ricos de significados, o modo como um 
povo ou civilização entende e interpreta a existência. (FERREIRA E 
ARCOVERDE, 2001, p. 3). 
 

Ao desenvolver essa relação entre a humanidade e os mitos, as autoras observam 

gradual mudança na forma que esse contato se estabelece: inicialmente, verifica-se uma 

relação acrítica com os mitos, que são aceitos como narrativas factíveis da explicação do 

mundo, tomando até mesmo as construções fantásticas que eles trazem como referências 

morais, religiosas ou éticas. Porém, no decorrer do tempo, os mitos passam a ser questionados 
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e começam a ocorrer distinções entre os deuses e os elementos naturais, tais como o tempo, os 

fenômenos meteorológicos, a criação da vida, entre outros. Essa crescente tendência à 

submissão do mundo e principalmente da natureza ao domínio humano, resulta numa 

mudança de posição e assim, o sujeito passa a identificar-se com ela, reduzindo-a e 

classificando- a como parte de si. Nesse processo, o tempo, as colheitas, e outras 

manifestações naturais passam a ser objetivadas, e  consequentemente dominadas pelo 

homem, que assume a responsabilidade por medir, controlar, regular e definir a natureza. 

Citando Horkheimer e Adorno, as autoras afirmam que a “desmitologização” pelo 

esclarecimento, com a destruição dos deuses e símbolos, distinguindo-os dos elementos da 

natureza, fornece ao homem o domínio sobre ela. A natureza, objetivada, segundo 

Horkheimer e Adorno (1986)  “passa a ser dominada e, nesta dominação, ela se converte em 

parte do homem, sem diferenciação, produzindo uma nova alienação”. p.(25) Afirmam 

Ferreira e Arcoverde que “o processo de esclarecimento foi sendo construído pelas 

necessidades sociais do homem e sua vida comunitária. Nesse movimento, homem, tempo, 

relógio e calendário passaram a se identificar num mesmo processo, perdendo-se a noção da 

construção do próprio esclarecimento, da separação entre sujeito e natureza.” (p. 4). 

Consideradas essas ressalvas, adentramos o universo dos mitos onde vivem Chronos e 

Kairos... 

Segundo a mitologia grega, Chronos é filho de Urano e Gaia e se torna Deus do tempo 

ao vencer seu pai, Urano. Urano, para manter seu poder, ocultava sistematicamente seus 

filhos, quando nasciam, no corpo de Gaia, a mãe. Revoltada, ela convenceu seu filho Chronos 

a enfrentar o pai Urano. Ao lutarem, Urano acabou sendo castrado por Chronos, que libertou 

seus irmãos Poseidon, Hades, Demeter, Hera e Hestia, e assumiu o poder. Chronos casou-se 

com Réia e teve vários filhos. Mas, ao tornar-se soberano, ele aprisionou seus irmãos e passou 

a devorar sistematicamente seus próprios filhos logo após terem nascido, por receio de ser 

castigado por uma profecia lançada por seu pai, segundo a qual ele também seria destronado 

por um filho. Daí a metáfora de que o tempo consome a si mesmo. Porém, tal precaução não 

impediu que um dos filhos de Chronos, Zeus, sobrevivesse. Salvo por sua mãe, Zeus 

refugiou-se em uma gruta, onde cresceu em segurança, aguardando o momento certo para 

agir. Oportunamente, Zeus enfrentou Chronos e o fez libertar os outros filhos que havia 

engolido, ele ainda deportou o pai para o submundo, assumindo então o controle do tempo. 

Assim, Zeus e os outros deuses passaram a ser imortais, ou seja, não eram mais controlados 

pelo tempo Chronos, ainda que este ainda regulasse todos os mortais, submetendo-os ao seu 



  71

rígido controle.  O tempo cronológico (de Chronos) é medido em anos, dias, horas, minutos, 

segundos. (adaptado de GRIMAL, 1992)  

A mitologia traz ainda outra divindade que responde por uma forma diferente de 

relacionar-se com o tempo: Kairós. O termo Kairós refere-se tanto a um personagem da 

mitologia, quanto a uma antiga noção grega para referir-se a um aspecto qualitativo do tempo. 

É difícil encontrar informações precisas sobre a origem de Kairós. Alguns autores como 

Sipiora (2002) afirmam que Kairós era o filho caçula de Zeus - o deus dos deuses e de Tykhé, 

a divindade da fortuna e prosperidade. A palavra Kairós, em grego, significa o momento 

certo. Sua correspondente em latim, momentum, refere-se ao instante, ocasião ou movimento 

que deixa uma impressão forte e única para toda a vida. Na mitologia grega, Kairós não se 

expressa por uma imagem uniforme, estática, mas por uma ideia de movimento: ele é 

representado pela sombra de um atleta que corre, trazendo asas nos ombros e calcanhares e 

uma única mecha de cabelo em sua fronte, indicando que ele deve ser encarado pela frente. 

Kairós passa, é percebido, mas não apreendido, pois ele logo escapa, não pode ser tocado. 

Metaforicamente, Kairós descreve uma noção peculiar de tempo, que não obedece às mesmas 

regras do tempo mensurável metricamente representado por Chronos.  

De acordo com Assmann (1998) Kairós refere-se a uma experiência temporal na qual 

se percebe o momento oportuno em relação a determinado objeto, processo ou contexto. 

Simplificadamente pode-se dizer que Kairós indica o momento certo para a coisa certa. 

Kairós simboliza o instante singular que guarda a melhor oportunidade, ele é o momento 

crítico para agir, a ocasião certa, a estação apropriada. Por seu caráter peculiar, Kairós não se 

alinha ao tempo lógico, ele não se inscreve na linearidade entre o passado e o futuro. Kairós é 

o melhor instante no presente. Ele representa um tempo não absoluto, contínuo ou linear. A 

dimensão de experiência temporal representada por Kairós instala-se em consonância aos 

elementos individuais e à dinâmica de suas relações. 

Grimal (1992) indica que entre os romanos, Kairós era chamado de Tempus, o breve 

momento em que as coisas são possíveis. Kairós tinha o poder do movimento rápido que 

podia passar despercebido aos olhos desatentos, tornando impossível recuperar a visão de sua 

passagem. Dada à sua natureza difícil, raramente proporcionava uma segunda chance. Na 

filosofia grega e romana essa é representação da experiência do momento certo e oportuno. 

Os gregos acreditavam que com Kairós poderiam enfrentar o cruel tirano Chronos, seu 

avô. Para eles, como aponta Grimal (1992) Chronos representa o tempo que falta para a 

morte, um tempo que se consome a si mesmo. Por isso, seu oposto é Kairós: que traz a 
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possibilidade do porvir, o potencial para viver momentos singulares, inesperados, de 

suspensão que transcendem as limitações impostas pelo medo e pela espera da morte.  

 

 

2.3.2  A escola e seus tempos 

 

Um olhar atento à escola nos leva a questionar: como se traduzem os tempos nesse 

espaço? Respondemos mais diretamente a Chronos ou Kairos? Como essas diferentes 

dimensões de tempo participam a vida na escola?  

O sinal que toca, o vai e vem constante de professores e alunos regulados pelo 

cumprimento de prazos, a afobação e superficialidade das relações evidencia o quanto os 

ritmos da escola expressam a ordem temporal personificada por Chronos. Assim como 

observado em outros espaços sociais, o tempo escolar gradativamente afastou-se de seus 

compassos originais, como o período de amadurecimento dos estudantes, o tempo necessário 

para o estabelecimento de relações e ritmos específicos da aprendizagem e criação, 

convertendo-se em um tempo que se esvai, atrelado à pressa e eficiência que respondem às 

demandas do mercado em detrimento da formação. Dessa forma, o tempo se impõe na escola 

vinculando-se a objetivos, conteúdos, métodos e recursos por vezes distantes da realidade 

escolar. O tempo deixa assim de ser um organizador das ações firmando-se como um 

instrumento de controle, ao determinar a duração das aulas, dos blocos de conteúdos, do 

planejamento. Sob o domínio de Chronos, professores e estudantes se tornam reféns de um 

tempo que os domina e nem sempre faz sentido para eles, uma vez que muitos professores são 

obrigados a comprimirem seu tempo entre diferentes espaços, tarefas, conteúdos e outras 

atribuições, enquanto os estudantes se sentem pouco ancorados aos espaços escolares e pouco 

respeitados em seus tempos.  

De acordo com os estudos de Ferreira e Arcoverde (2001) o tempo escolar deve ser 

definido em sua especificidade, um tempo adjetivo, diferente de outros tempos. Segundo essas 

autoras, o tempo escolar passou por diferentes configurações e significados, assim como 

aconteceu com a noção de tempo na história da humanidade, passando a apresentar “uma 

arquitetura específica e diferenciada não só em sua estrutura institucional, nos diferentes 

países, estados, cidades e escolas, como na efetivação deste tempo no âmago das práticas 

pedagógicas.” (p.8).  O tempo escolar, além de trazer as marcas da sociedade, é um elemento 

próprio de cada cultura, sendo resultado de uma construção histórica. As principais 

características do tempo escolar, a sua organização, sua estrutura e suas práticas nos diferentes 
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sistemas de ensino, implicam em diferentes definições sobre a gramática temporal da 

educação, as quais foram forjadas ao longo de muitos séculos.  

O tempo se impõe nas diferentes instâncias da vida educacional, e as relações 

estabelecidas com ele se revelam a todo momento; desde a forma como se compreende a 

escola e sua função, passando pelas opções políticas e administrativas que definem 

calendários letivos e turnos, participando também dos processos de aprendizagem e se 

traduzindo no miúdo da sala de aula, ambiente em que se encontram professores, estudantes e 

o conhecimento. Os caminhos ou descaminhos trilhados pelo tempo nos diversos pontos desse 

percurso não são neutros e permitem enxergar as forças e tensões em jogo nesse processo. 

Afirmam as autoras que “a visão da prática educativa, da instituição escolar e da 

organização pedagógica e temporal deste espaço vem sendo permeada por subordinações à 

ciência e à tecnologia, e sofre com imposições civilizatórias na história da formação social do 

homem” (p.8). A ideia de curso escolar, definido em unidades de tempo específicas e 

obedecendo a regras arbitrárias focadas nos conteúdos e não no tempo de aprendizagem do 

estudante se estabeleceu gradativamente nas sociedades urbanas, evidenciando a influência do 

modo de produção capitalista no cotidiano escolar. 

 
A mensuração do tempo é um signo do uso do conhecimento para a obtenção 
de riqueza e poder. Com o advento do capitalismo, os homens que se 
colocam como definidores das práticas produtivas, das formas de produção, 
do sentido do dinheiro, fixam, com o uso racional do tempo, certas regras 
básicas do jogo social. A eficiência do capitalismo é medida pelo tempo da 
produção, associado ao tempo de circulação da troca, que produz o tempo de 
giro do capital. Assim, quanto mais rápida a recuperação do capital posto em 
circulação, tanto maior é o lucro obtido. Impôs-se, com o capitalismo, a 
disseminação, na sociedade, do jargão “time is money”. Há um incentivo 
onipresente para a aceleração, por parte dos capitalistas, sobre o tempo de 
giro do capital, de modo a promover uma tendência social na direção de 
tempos médios de giro mais rápidos. O trabalhador entra nesse processo 
complexo de produção articulada com a organização temporal, que traz, na 
seqüência, a aceleração do ritmo dos processos econômicos e da vida social. 
(FERREIRA & ARCOVERDE, 2001, p. 6). 

 
Essa lógica se infiltra nas escolas, trazendo consigo não somente uma nova 

organização temporal, que fragmenta experiências, como também um amplo repertório de 

práticas e um vocabulário que reflete essa mentalidade que se alicerça no racionalismo e 

produção: termos como cronograma, técnica, mecanismo, grades e planilhas são incorporados 

à gramática escolar, passam a integrar o repertório pedagógico e assim determinar as relações 

dentro da escola.   
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Anteriormente, os tempos na escola remetiam ao processo de construção de 

conhecimento com foco na formação integral, sendo centrado no estudante e não nos 

conteúdos a serem ensinados. Originalmente, era garantido pela escola o “tempo livre”, sendo 

esta sua essência primeira, que definia a skholé como um espaço de suspensão que protege o 

estudante das exigências da produção permitindo que ele se abra ao mundo e à criação. Essa 

forma mais singular e “personalizada” de ensinar e aprender, que se estabelecia numa 

atmosfera artesanal, foi sendo substituída por uma escola padronizada, mais próxima das 

linhas de produção, que respondia às crescentes demandas do desenvolvimento industrial. 

Essa escola garantia ao mercado mão de obra qualificada e eficiente, porém acabava por 

formar sujeitos menos autônomos, resultante de uma relação com o conhecimento alicerçado 

na transmissão rápida e num recebimento passivo, com pouco espaço para reflexão e crítica, 

aspectos essenciais para a formação de cidadãos. (MASCHELEIN, 2013). 

Além das mudanças econômicas e sociais, com o desenvolvimento da ciência, o tempo 

escolar, já compartimentado, sofre também a influência de princípios higienistas, que trazem a 

importância de momentos de descanso para maior rendimento, instituindo as férias, recreios, a 

introdução de atividades físicas regulares. Posteriormente, a partir dos estudos sobre a 

cognição, algumas escolas passam a atentar um pouco mais aos ritmos e oportunidades de 

aprendizagem efetivas para as crianças, respeitando o tempo de cada um, os processos de 

construção de habilidades específicas, assim como a espontaneidade dos processos, como 

defende a Escola Nova. Porém esse movimento não garante a retomada dos princípios 

originais da escola como tempo livre e suspensão, uma vez que o foco nos conteúdos continua 

dominando o cenário escolar, sendo difícil questionar, ou até mesmo libertar-se dos valores e 

imposições da sociedade. 

Acerca desse assunto, achados da Neurociência têm trazido contribuições importantes, 

que indicam a importância em respeitar o tempo de desenvolvimento das crianças, afirmando 

que uma criança que vive plenamente cada etapa de seu processo de amadurecimento, tem 

mais chances de ter sucesso na formalização dos conhecimentos, revelando-se mais apta a 

desafios futuros. A neurocientista Elvira Souza Lima defende a importância em observar os 

tempos de desenvolvimento das crianças, e questiona a ideia de que se “ganha tempo” ao 

apressar esses processos:  

 
A ação da criança depende da maturação orgânica e das possibilidades que o 
meio lhe oferece: ela não poderá realizar uma ação para a qual não tenha o 
substrato orgânico, assim como não fará muitas delas, mesmo que 
biologicamente apta, se a organização do seu meio físico e social não 
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propiciar sua realização ou se os adultos não a ensinarem. A partir da sua 
ação e interação com o mundo (a natureza, as pessoas, os objetos) e das 
práticas culturais, a criança constitui o que chamamos de função simbólica, 
ou seja, a possibilidade de representar, mentalmente, por símbolos o que ela 
experiência, sensivelmente, no real. O desenvolvimento da função simbólica 
no ser humano é de extrema importância, uma vez que é por meio do 
exercício desta função que o ser humano pode construir significados e 
acumular conhecimentos. Todo ensino na escola, de qualquer área do 
conhecimento, implica na utilização da função simbólica. As atividades que 
concorrem para a formação da função simbólica variam conforme o período 
de desenvolvimento. Por exemplo, o desenho e a brincadeira de faz-de-conta 
são atividades simbólicas próprias da criança pequena, que antecedem a 
escrita: na verdade, elas criam as condições internas para que a criança 
aprenda a ler e a escrever. (SOUZA LIMA, 2003 p. 46). 

  
Dirigindo o foco mais diretamente ao Brasil, apontam Ferreira e Arcoverde (op.cit.) 

que a atual configuração legal do tempo escolar pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), aprovada em 1996, torna obrigatório o cumprimento das 800 horas efetivas 

de aulas por ano, 200 dias letivos, estendendo assim, após muitos embates e discussões, em 

mais 80 horas, correspondentes a mais 20 dias, a duração do ano letivo. Acrescenta, ainda, um 

artigo cuja intenção indica que “serão conjugados todos os esforços objetivando a progressão 

das redes públicas urbanas de ensino fundamental para o regime de escolas de tempo integral” 

(BRASIL, 1996, Lei 9394/96, art. 87, § 5º, IX). Essa ampliação responde a demandas dos 

professores por mais tempo dedicado à formação plena dos estudantes e de famílias que, pela 

configuração de mundo atual, precisam ter os filhos atendidos por períodos mais longos nas 

instituições escolares, porém esse é ainda um ponto bastante polêmico, principalmente pelas 

limitações estruturais enfrentadas pelo ensino público, que até o momento alega não conseguir 

alcançar tais exigências. 

 

 

2.3.3 Kairós: o adensamento do tempo 

 

Resgatar o tempo Kairos que ainda resiste e por vezes se apresenta intenso e 

sobrevivente dentro do cotidiano apressado da vida e também das escolas pode ser uma forma 

de questionar esse estado de coisas, de abrir espaços de cuidado com as relações, para a 

construção de saberes e a experiência. Como indica Christov (2009) a consciência de Kairós 

requer uma percepção precisa das necessidades dos indivíduos, bem como daquilo que o 



  76

grupo engendra. Kairós apresenta-se como uma fresta que se revela aberta em um dado 

contexto.  

Perceber e explorar um momento oportuno requer uma atitude atenta e criativa, que 

pressupõe estar presente e, no caso da escola, desenvolver a habilidade para criar a ação 

pedagógica. Ao responder às sutis necessidades do momento, recorrendo ao sentido de 

oportunidade informado por Kairós, a ação pedagógica ultrapassa os limites representados por 

Chronos, e assim o tempo, como descreve Agamben (2009), se amplia do “que passa” ao 

“que resta”, sendo aproveitado, desfrutado de maneira plena e intensa. Trata-se de um tempo 

que se desdobra dentro do tempo, um tempo que se adensa, pelo significado da experiência 

vivida. Como lição do apóstolo Paulo, a partir de sua Carta aos Coríntos, o autor indica que: 

 
O tempo do Messias não é um período cronológico, mas, sobretudo, uma 
transformação qualitativa do tempo vivido. O tempo que o Apóstolo vê, pelo 
contrário, não é o fim dos tempos. Se quiséssemos expressar com uma 
fórmula a diferença entre o messiânico e o apocalíptico, deveríamos dizer 
que o messiânico não é o fim dos tempos, mas o tempo do fim. Messiânico 
não é o fim dos tempos, mas a relação de cada instante, de cada kairós, com 
o fim dos tempos e com a eternidade. Assim, aquilo que interessa a Paulo 
não é o último dia, o instante no qual o tempo termina, mas sim o tempo que 
se contrai e que começa a acabar. Ou, se preferirmos, o tempo que resta entre 
o tempo e o seu fim. (AGAMBEN, 2009, p. 3). 
 

Pode-se dizer que tempo que resta entre o tempo e seu fim é o tempo do instante, um 

momento oportuno que se dilata, revelando-se proveitoso, por mais efêmero que seja. Se 

funda assim o tempo do adensamento da experiência, que não obedece à ordem do relógio, 

impossível de ser medido em minutos ou segundos, por inscrever-se no vivido. Esse é o 

tempo da oportunidade, quando as coisas se encaixam em seus lugares e fazem sentido, 

operando uma transformação do tempo cronológico na qual ele se amplia, ganhando outra 

lógica.  

Ainda segundo o autor essa transformação na qualidade do tempo acarreta também 

uma mudança radical na existência humana, uma vez que o esforço para representar esse 

tempo diferenciado leva o sujeito a rever sua forma de habitar esse tempo. Trata-se de uma 

reconfiguração de referenciais, em que o tempo cronológico, inicialmente passível de 

representação no plano da geometria, traduzindo-se em linhas e segmentos, ao ser 

transportado ao plano da experiência não obedece mais a traços homogêneos, por ser “um 

tempo que pulsa dentro do tempo cronológico, que o trabalha e o transforma a partir de 

dentro.” (p.2)  
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O tempo que resta se define assim como o tempo necessário para fazer o tempo 

terminar, para atingir a meta, para a libertação de nossa representação ordinária do tempo. 

Com isso depreende-se que esperar pelo tempo, ou queixar-se de sua falta, é privar-se de 

aproveitar um tempo possível, o tempo da ação e da potência, como ressalta Agamben (2009):  

 
O tempo dentro do qual acreditamos estar, nos separa daquilo que somos e 
nos transforma em espectadores impotentes de nós mesmos, o tempo do 
Messias, ao contrário, enquanto tempo operativo (kairós) no qual 
compreendemos pela primeira vez o tempo (o chronos), é o tempo que nós 
mesmos somos. É claro que esse tempo não é um outro tempo, que teria o 
seu lugar em algum outro lugar improvável e venturo. É, pelo contrário, o 
único tempo real, o único tempo que temos, e fazer experiência desse tempo 
implica em uma transformação integral de nós mesmos e do nosso modo de 
viver. (AGAMBEN, 2009, p.4). 
 

Vale ressaltar, que a experiência de suspensão do tempo Chronos e a vivência do 

Kairós, pode acontecer tanto dentro da escola quando em tantos outros momentos e espaços 

da vida. Mais especificamente no cotidiano da escola, é preciso atenção e abertura para viver 

esses momentos, que se apresentam de forma por vezes fugaz, como um relampejar. Na 

prática escolar, as relações com o tempo nem sempre se apresentam de forma construtiva, o 

que pode resultar em paralisia, pois ao se preocupar com tempo, pouco se ocupa efetivamente 

dele, o que impede a entrega a experiências carregadas de significado. Lidar com o tempo de 

forma muito presa ao relógio, administrando-o sob o registro de “ganhar e perder” tempo, 

afasta o educador dos instantes através dos quais a oportunidade poderia acontecer, como diz 

Benjamin:  "Cada instante é a porta estreita através da qual o Messias pode passar" (p.232) 

 

Uma clareira: o que teremos para o lanche hoje? 

Momento de chegada numa escola de EF1, as crianças correm de um lado a outro, 
algumas engajadas em jogos de pega-pega, outras apressadas para alcançar suas 
salas. Numa parede lateral ao lado da cozinha, está um quadro onde se escreve 
diariamente o cardápio do dia. Alguns olhos curiosos, mais ou menos aptos a 
identificar as letras e combiná-las (tratam-se de crianças de 5 a 8 anos) encontram as 
palavras ali escritas. Enquanto alguns “batem o olho” e rapidamente descobrem o 
que está escrito, outros se prendem a cada letra, retomando seu som, tentando 
encontrar um sentido. Sentado num banco próximo, Gabriel observa o movimento dos 
colegas, e então pergunta: o tempo que eles ficam olhando para o quadro é o tempo 
que eles estão lendo? Respondo que sim. Ele continua a olhar a cena, e conclui: os 
grandes conseguem ler mais rápido, né? Rodrigo, outro colega, parece alheio ao vai e 
vem ao seu redor e mantém os olhos fixos no quadro, num esforço para decifrar o que 
está escrito. Tomate Cereja ou Qereja? O C tem um som estranho, né? O sino toca, 



  78

porém ainda faltam algumas palavras a serem lidas... Rodrigo ouve o sino, mas seus 
olhos se mantêm presos ao quadro... Dividido, ele comenta: se eu for para sala agora 
não vou saber o que vai ter para beber, porque na última parte está escrito sempre a 
bebida...  Sugiro que ele continue a leitura, me ofereço a acompanha-lo até a sala 
quando terminar. Ele continua sua árdua tarefa, retomando do começo; PAO DE 
QUEIJO, TOMATE CEREJA , SUCO DE MARACUJÁ (marassujá ou maracujá? -
olha o C de novo!). Ao terminar a leitura, no caminho para sala, ele comenta: eu 
fiquei atrasado, mas consegui ler tudo! Agora quando eu tiver que ler outra coisa, vou 
saber mais rápido, porque esse tempo aqui me ajudou. Eu ‘tava’ demorando para ler, 
mas agora vou ler melhor. Chegando à sala, explicamos para a professora o motivo 
do atraso, ela compreende, propõe a Rodrigo que trabalhem com o cardápio dos 
próximos dias mais tarde, para continuar treinando a leitura. Ele, orgulhoso, 
completa: pode ser, se eu tiver tempo, consigo ler tudo! 
 

Essa situação corriqueira, que deve acontecer com frequência nas escolas, ilustra a 

importância de dar “tempo ao tempo”, de promover situações de suspensão, nas quais o tempo 

do relógio precisa ser questionado, dando espaço e tempo a um fim maior. O vagar do tempo 

vivido por Rodrigo garantiu a ele uma experiência intensa, foi um tempo que se desdobrou, 

significando muito mais do que os minutos “perdidos” para chegar à sala, um tempo de 

aprendizagem que continuará com ele, podendo ser revivido em outros momentos. 

A percepção de Kairós, portanto, significa saber quando e como utilizar o momento 

oportuno. Em se tratando do cotidiano escolar, como indica Doll (1989) a dimensão temporal 

representada por Kairós ajuda a repensar as limitações impostas pela noção de tempo 

cronológico, linear e rígido, que historicamente tem perpassado a concepção e prática do 

currículo, e propõe o desafio de incorporar uma noção de temporalidade ainda pouco 

explorada, mas que revela grande potencial para o contexto crítico da educação. Além disso, o 

tempo Kairós abre um espaço possível para o reconhecimento das semelhanças, dando 

visibilidade para os encontros e experiências vividos na escola. 
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2.4  A ocupação do tempo escolar: conhecimento científico x 

conhecimento de si 

 

 

Algumas posições precisam ser consideradas quando olhamos para as diversas formas 

de ocupar os tempos na escola, uma vez que a elas vinculam-se demandas a serem atendidas, 

decorrentes da compreensão que se tem sobre a escola e sua função. Identifico neste momento 

duas formas principais de compreensão, levantando algumas considerações sobre cada uma 

delas: a científica e utilitária e a de formação8. 

A primeira posição é a mais frequente e difundida nos tempos atuais, por responder às 

demandas da sociedade de consumo, será chamada científica e utilitária. Dentro desta tradição 

educativa, postula-se que a escola deve alicerçar-se na transmissão de conhecimentos e 

saberes a serem transmitidos ou desenvolvidos de acordo com determinadas condições de 

produção que observam a eficiência, produtividade, as competências e necessidades do 

mercado. Nesse cenário, a escola tem seu tempo regulado por Chronos, ou seja, ela se insere 

num contexto de preparação para um tempo futuro e deve empenhar-se em não desperdiça-lo, 

o que é garantido por uma rotina rigidamente estabelecida por meio do controle, de metas e 

objetivos que visam a aplicabilidade, a concretude e o rendimento. O objetivo da escola 

reside, então, em produzir a maior quantidade possível de conhecimentos científicos sobre 

aspectos concretos da realidade, de forma a preparar os estudantes para a sociedade. O 

estudante é entendido como o receptor dos conhecimentos transmitidos pelo professor O 

professor, por sua vez, é o detentor da informação e responsável por criar situações efetivas 

para o desenvolvimento de competências que preparem os estudantes ao “mundo” real, 

considerando a escola como um espaço apartado do mundo.  

Apesar de amplamente difundida, essa posição carrega em si algumas contradições (e 

consequências) que devem ser questionadas. Segundo Almeida (2008), é preciso cuidado ao 

usar as palavras informação, conhecimento e sabedoria, pois elas são muitas vezes usadas 

como sinônimos apesar das importantes diferenças que as caracterizam, sendo fundamental 

compreender a metamorfose que acontece da primeira para a segunda e da segunda para a 

terceira, o que implica em considerar os desafios colocados para a educação nos dias atuais. 

Podemos dispor de informações e não construir conhecimento algum. Um computador, por 

                                                            
8 Entendo formação aqui no sentido Bildung, uma formação ampla que considera o sujeito como um todo. Esse 
importante conceito, será discutido, como ilustração, em seguida. 
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exemplo, acumula milhões de informações e dados sobre diversos temas e fenômenos, e nem 

por isso produz conhecimento. Guardar informação não é conhecimento, daí falarmos em 

"banco de dados", expressão que denota o sentido da sociedade capitalista, bancária, 

mercantil. O problema é o que fazemos com as informações estocadas. Às vezes não fazemos 

muita coisa e nos limitamos a anunciá-las em profusão, sem estabelecer nenhuma relação 

entre elas. Aponta a autora que os conteúdos transmitidos nas escolas e universidades 

funcionam muitas vezes como informações isoladas que não se convertem em conhecimento: 

são repassados muitos conteúdos, muitas informações, porém os alunos não são instigados a 

pensar sobre eles, a conectá-los, a estabelecer relações. O sistema educacional se torna, assim, 

um mercado de informações e forma alunos-bancos-de-dados. Mesmo com a cabeça cheia de 

informações, eles não sabem como articular tantos e tão importantes dados. Como ressalta 

Edgar Morin9 ao relembrar Montaigne, para quem é melhor ter uma cabeça bem-feita do que 

cheia de informações. 

De acordo com o autor, o ato de conhecer exige do sujeito uma postura ativa de busca 

e não só de recepção e passividade, ele é convocado a selecionar informações, eleger algumas 

como mais importantes, articulá-las entre si, atribuir significados a elas. Conhecimento resulta 

do tratamento das informações. É o produto de uma ação e de um trabalho ao mesmo tempo 

árduo e prazeroso do pensamento para estabelecer relações entre os dados, observar 

aproximações e afastamentos, procurar encaixes entre indícios e sinais que reconhecemos 

sobre um fenômeno, um problema, um tema. 

Vale ressaltar ainda, que esse movimento de busca não deve ser entendido como 

atividade constante, trata-se mais de postura do que ação: colocar-se de forma ativa frente ao 

conhecimento é também dar-se tempo para aprender, selecionar entre a profusão de 

informação o que faz mais sentido a cada um, não prender-se a detalhes e explicações mais 

viver a experiência do conhecer. O processo pede assim um tempo de maturação, de digestão 

e relaxamento, importante para que a informação “pura” (e, muitas vezes, vazia de 

significado) se acomode dentro de cada um, convertendo-se em conhecimento. Esse período 

pode envolver momentos de parada, de suspensão, como aponta Benjamin (2011)  

                                                            
9 No capítulo 2, intitulado: A cabeça bem-feita, o filósofo Edgar Morin introduz a citação de Pascal “Não se 
ensinam os homens a serem homens honestos, mas ensina-se tudo o mais”. O autor traz ainda o pensamento do 
Clássico Montaigne (que primeiramente trouxe para o campo de ensino a ideia que mais vale uma “cabeça bem-
feita” que bem cheia). Neste aspecto, ele explica o significado de uma “cabeça bem-feita” está associado não a 
uma cabeça onde o saber é simplesmente acumulado, e sim de uma aptidão geral, de inteligência, apta para 
colocar e tratar os problemas de maneira organizados e que permita estabelecer ligação entre os saberes e dando-
lhes sentido (p.21).  
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Quanto maior a naturalidade com que o narrador renuncia às sutilezas 
psicológicas, mais facilmente a história se gravará na memória do ouvinte, 
mais completamente ela se assimilará à sua própria experiência e mais 
irresistivelmente ele cederá à inclinação de recontá-la um dia. Esse processo 
de assimilação se dá em camadas muito profundas e exige um estado de 
distensão que se torna cada vez mais raro. Se o sono é o ponto mais alto da 
distensão física, o tédio é o ponto mais alto da distensão psíquica. O tédio é o 
pássaro de sonho que choca os ovos da experiência. O menor sussurro nas 
folhagens o assusta. BENJAMIN, 2011 p.204 (b) 

 
Aprender pressupõe um movimento cognitivo de transformação, um trabalho artesanal 

do pensamento, de deslocamento de um ponto a outro, ou seja, de um estado inicial para um 

estado final em que novos conhecimentos passam a estar disponíveis, graças a um esforço 

intelectual intenso, que envolve inúmeras ações como a classificação, generalização, síntese, 

entre outras. Almeida (2008) faz uma analogia entre a manipulação das informações 

necessárias para construir conhecimento e o trabalho do oleiro que, com suas mãos, dá forma 

ao barro que se torna tijolo, telha ou pote. Desenvolvendo um pouco mais seu raciocínio, 

Almeida define a sabedoria como: 

 
um tipo, um determinado modo de ser do conhecimento, mas nem todo 
conhecimento e expressa ou se expande em sabedoria. Ela parece ser mais 
um jeito de viver e sentir do pensamento, uma maneira de falar do mundo 
que associa simplicidade e sentimento de parentesco, coragem e afeto, 
vontade de verdade e consciência da incompletude e do erro. Sendo maior, 
mais plena, mais essencial e duradoura, a sabedoria não se reduz a um 
conjunto de conhecimentos. (ALMEIDA, 2008, p. 47). 
 

Nesse sentido, em comparação à informação e ao conhecimento, ela aponta para o 

caráter longevo da sabedoria, como sendo uma forma mais pura e permanente de aprender, 

uma postura e uma forma de posicionar-se no mundo que pressupõe assumir-se como parte do 

processo e mergulhar por inteiro na experiência de conhecer. Assim, enquanto as informações 

e os conhecimentos estão sujeitos às constantes e intensas mudanças, a sabedoria permanece. 

Esse percurso desemboca na segunda forma de compreensão da escola e educação: a posição 

autoformativa.  

Essa segunda posição não é nova, porém encontra-se menos difundida (e, portanto, 

tem menos força) por não responder diretamente às demandas da sociedade atual. Segundo 

Masschelein (2009) a posição de autoformação tem acompanhado historicamente a primeira, 

porém, esteve em sua sombra, desenvolvendo-se à margem, e por sua essência, assume uma 

forma menos organizada. O que ocorre, segundo o autor, é que por gozar de uma condição 
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dominante, a posição científica acaba por desqualificar esta outra forma de compreender a 

educação, acusando-a de não científica, porém isso não significa que ela seja menos coerente, 

ou que não tenha seu lugar no curso da história. 

 
Por eso nuestra tipificación de esa otra “tradición” es más bien fragmentaria 
y tentativa, tiende más a la creación de un espacio para respirar, y tal vez sea 
precursora de una figura futura rescatando un pasado del polvo y 
discutiéndolo. En resumen, trata de una tradición de la cual no podemos 
asegurar que sea actual. (MASSCHELEIN, 2009, p.4) 
 

A posição autoformativa propõe o desenvolvimento de uma sensibilidade plena do 

sujeito diante de si e do mundo, que levaria a outro modo de conhecer. Essa abertura, porém, 

não acontece por meio do acúmulo de conhecimentos, mas pela transformação do eu. Por 

transformação do eu entende-se o posicionamento consciente de um sujeito situado em seu 

tempo e espaço, implicado no mundo em que está inserido e que carrega os conhecimentos 

desenvolvidos pela humanidade, assim como suas memórias, seus mitos, suas injustiças; ele 

também é responsável pelo ambiente e pela natureza que o acolhe. Esse é um sujeito que se 

forma e se transforma a partir dos conhecimentos, convertendo-os em sabedoria. Por não se 

tratar apenas da transferência de conhecimentos, mas de aprendizagens carregadas de sentido, 

a autoformação assume nesse contexto um papel importante e especial que requer um 

empenho sistemático e cotidiano. Os estudantes não devem esperar passivamente que seus 

professores concedam a eles essa experiência, ela precisa ser estabelecida, desenvolvida num 

processo que envolve uma dimensão individual, pela qual cada sujeito deve responsabilizar-se 

e outra coletiva, que acontece nas trocas, sendo a escola como seu cenário principal. Todo 

conhecimento se dá a partir de um sujeito – por si, em si, para si. Ninguém conhece no lugar 

de ninguém. Ninguém se transforma senão a partir de si próprio, de suas próprias experiências 

e aprendizagens. Conhecimento não se transfere, se organiza a partir da experiência do 

sujeito, de sua curiosidade, de seu espanto interrogativo, de sua construção. É nesse sentido 

que se afirma que todo conhecimento é subjetivo, apesar de ser compartilhado socialmente.  
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2.5  Ser e conhecer 

 

 

Esse caráter formativo de conhecer se aproxima do conceito de Bildung, definido 

como  formação que introduz na cultura, num percurso que combina identidade com 

aprendizagem. De acordo com Suarez (2005) o conceito de Bildung foi retomado por 

Berman10 no artigo Bildung e Bildungsroman, a partir de sua incursão pelas manifestações da 

filosofia da arte e cultura em cena na segunda metade do século XVIII estendendo-se até o 

século XX, num “estudo conceitual rico e sugestivo que contribui para a compreensão dos 

caminhos da formação e cultura, envolvendo autores como Goethe, Schiller, Hegel, 

Nietzsche, entre outros” (p.193).  O esforço de Berman no que se refere aos estudos da 

formação cultural e o lugar da tradução nesse contexto foram reconhecidos também por 

Ricoeur por ocasião das comemorações do Prêmio Franco-alemão de tradução em 199611.  

Suarez (2005) destaca o caráter dinâmico do conceito, pois ao mesmo tempo em que 

delineia o processo, Bildung também traz em si os resultados desse percurso de formação 

cultural. Para a autora, são inúmeras as possibilidades de compreender esse conceito, o que 

revela suas múltiplas dimensões, podendo ser tomado, por exemplo, como trabalho, viagem, 

romance, tradução, facetas que desvelam diferentes acepções de bildung.  

Ao considerar, como breve ilustração, algumas dessas facetas de bildung, encontramos 

pontos de convergência interessantes para pensar a autoformação, no compromisso de 

constituir situações de desenvolvimento significativas para estudantes e professores dentro do 

espaço escolar.  De acordo com Suarez (op.cit) pensar bildung enquanto trabalho significa 

considerar sua dimensão prática, recorrendo a Hegel (Fenomenologia do espírito) e Goethe 

(Os anos de viagem de Wilhelm Meister, seqüência de Os anos de aprendizado) a autora 

indica duas características dessa dimensão prática de bildung: a primeira seria sua 

possibilidade de “ruptura com o imediato e passagem ao universal”, como exemplificado pela 

dialética entre o senhor e o escravo: “a consciência escrava se liberta por um processo de 

formação, à medida que a consciência trabalha formando as coisas ao seu redor ela forma a si 

mesma”.  (p.194) e a segunda, baseada em Goethe, o estabelecimento de uma “consciência de 

formação e aprendizagem”, expressa na percepção de que o sujeito se reconhece em suas 

                                                            
10 BERMAN, Antoine. Bildung et Bildungsroman. Le temps de la réflexion, v. 4, Paris, 1984.apud Suarez, R. 
(2005)  
11 RICOEUR, Paul. Défi et bonheur de la traduction. In: RICOEUR, Paul. Sur la traduction. Paris: Bayard, 2004. 
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ações e assume responsabilidade por suas habilidades. “No dizer de Goethe, “na única coisa 

que ele faz bem”, o homem “vive o símbolo de tudo o que é bem feito” (p.194)  

Outra instância de bildung apresentada pela autora se apresenta pela metáfora da 

viagem, entendida como deslocamento que permite ao sujeito sair de si mesmo, experimentar 

o que não é no encontro com o outro, e então reencontrar-se com si mesmo. Nesse sentido, a 

formação teria um sentido de relacional e não somente de apreensão de conhecimento, uma 

vez que o conhecimento, quase sempre é mediado pelas relações. Essa experiência 

proporciona, de acordo com Berman, a construção da alteridade. O autor encontra em 

Schlegel, uma formulação que expressa essa ideia 

 
O nosso verdadeiro lugar é aquele ao qual sempre retornamos, depois de 
percorrer os caminhos excêntricos do entusiasmo e da alegria, não aquele do 
qual nunca saímos. A “grande viagem” que caracteriza Bildung não consiste 
em ir a um lugar qualquer, não importa aonde, mas, sim, lá onde nos 
possamos formar e educar. (SCHLEGEL, F., 1997). 

 
Na concepção de Friedrich Schlegel, esse tour formador tem o caráter de romance, 

definido como  Bildungsroman, ou romance de formação, gênero veementemente criticado 

por Benjamin (2011). Para Benjamin  o romance, por suas características específicas, como  a 

ruptura com a tradição oral, o isolamento e segregação,  se revela um suporte frágil  para 

empreender uma função pedagógica, o que comprometeria a transmissão da experiência. 

 
Quando no correr dos séculos se tentou ocasionalmente incluir no romance 
algum ensinamento - talvez o melhor exemplo seja Wilhelm Meisters 
Wanderjahre (Os anos de peregrinação de Wilhelm Meister), essas 
tentativas resultaram sempre na transformação da própria forma romanesca. 
O romance de formação (Bindungsroman), por outro lado, não se afasta 
absolutamente da estrutura fundamental do romance. Ao integrar o processo 
da vida social na vida de uma pessoa, ele justifica de modo extremamente 
frágil as leis que determinam tal processo. A legitimação dessas leis nada 
tem a ver com sua realidade. No romance de formação, é essa insuficiência 
que está na base da ação. (BENJAMIN, 2011 p.202) 
 

Ainda que, segundo Benjamin o romance carregue sempre em si a “carência de 

significado da vida” (p.129)  esse caráter de viagem, ou travessia designado por bildung pode 

ser interessante para pensar a autoformação, por seu caráter de desdobramento da experiência 

e alargamento da percepção, que encerra em si tanto uma mudança pessoal quanto o acesso à 

cultura por meio do processo de formação. 
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Ranciére (2011) afirma que o recurso da inteligência é um direito de todos, 

concedendo ao sujeito a autonomia para aprender sem intermediários. Ele cita o aprendizado 

da língua materna para ilustrar essa ideia:  

 
As palavras que a criança aprende melhor, aquelas em cujo sentido ela 
penetra mais facilmente, de que se apropria melhor para seu uso, são as que 
aprende sem mestre explicador, antes de qualquer mestre explicador. No 
rendimento desigual das diversas aprendizagens intelectuais, o que todos os 
filhos dos homens aprendem melhor é o que nenhum mestre lhes pode 
explicar- a língua materna. Fala-se a eles, e fala-se em torno deles. Eles 
escutam e retem, imitam e repetem, erram e se corrigem, acertam por acaso e 
recomeçam por método, e, em idade muito tenra, são capazes quase todos- 
qualquer que seja seu sexo, condição social e cor de pele- de compreender e 
falar a língua de seus pais. (RANCIERE, J., 2011, p.22). 
 

Se a criança aprende sozinha, dispensando a necessidade de recorrer a mestres 

explicadores, qual seria então a função da escola e dos professores?  

Esta é uma questão sutil e precisa ser trabalhada com atenção e cuidado, pois o que 

Ranciere aponta é que a aprendizagem pode preterir de “mestres explicadores”, aqueles que se 

colocam como um interdito entre o estudante e o conhecimento, os detentores de poder e 

informação que retiram do sujeito sua curiosidade e potencialidade em aprender, mas não dos 

mestres. 

Ao discorrer sobre a experiência vivida por Jacotot12 e seus estudantes num encontro 

fortuito entre o francês e o holandês em que a comunicação se revelava difícil, mas que não 

impediu os estudantes de aprenderem o francês e estudarem o livro proposto pelo professor, o 

autor afirma que a aprendizagem foi possível por abrir um espaço de respeito à inteligência 

dos estudantes. Por não dominar a língua, o mestre precisou despojar-se de seus 

conhecimentos científicos (que não se revelavam válidos na situação) e essa nova posição que 

ele assumiu em relação aos discípulos possibilitou que eles aprendessem de maneira mais 

efetiva. Jacotot não transmitiu a eles sua ciência, mas os deixou a sós com o texto e com sua 

vontade de aprender francês, como aponta Ranciere (2011) “Ele somente lhes havia dado a 

ordem de atravessar uma floresta cuja saída ignorava.” (p.27).  Assim, Jacotot compartilhou 

com eles algo que eles mesmos haviam ensinado ao mestre: que todas as inteligências são da 

mesma natureza e precisam ser respeitadas, ainda que observando a hierarquia entre 

professores e estudantes. Essa hierarquia não se estabelece sobre relações de poder entre a 

ciência e a ignorância, mas sobre a presença e emancipação. 

                                                            
12 In:  Ranciere, J. O mestre ignorante, Ed Autêntica, 2011. 
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Nesse sentido, ao constituir-se como um espaço que abre a oportunidade para que 

experiências de emancipação se convertam em aprendizagens e transformação, a escola se 

apresenta como um ambiente que estimula a curiosidade, a construção de conhecimentos 

significativos por meio da garantia de que os estudantes serão forçados a desenvolver e 

exercitar sua própria inteligência. Indica Ranciere:  

 
Mestre é aquele que encerra uma inteligência num círculo arbitrário do qual 
não poderá sair se não se tornar útil a si mesma. Para emancipar um 
ignorante, é preciso e suficiente que sejamos, nós mesmos, emancipados, 
isso é, conscientes do verdadeiro poder do espírito humano. (RANCIERE, 
2011, p. 34) 
 

O desenvolvimento do espírito humano se coloca como princípio pedagógico desde a 

Grécia Antiga, e foi assim retomado por Foucault. No curso ministrado no College de France, 

em 1981 e 1982, cujos registros resultaram na obra Hermenêutica do Sujeito, Michel Foucault 

aponta a importância de estudar no pensamento antigo, principalmente na filosofia grega, o 

conceito de “cuidado de si” a fim de explorar as relações de sujeito e verdade. O conceito do 

cuidado de si se revela para Foucault rico e complexo e pode ser definido como o ocupar-se 

de si mesmo, preocupar-se consigo: 

 
Mas como veremos, tentarei mostrar-lhes de que maneira esse princípio de 
precisar ocupar-se consigo mesmo tornou-se, de modo geral, o princípio de 
toda conduta racional, em toda forma de vida ativa que pretendesse, 
efetivamente, obedecer ao princípio da racionalidade moral. (FOUCAULT, 
2011, p.10)  
 

O filósofo passeia por diferentes escolas filosóficas e períodos históricos, detendo-se 

em Platão para discutir mais detidamente a noção de cuidado de si. A obra que ele toma como 

essencial para esta análise será Alcibíades, considerada por ele um tratado único e global 

sobre o tema. Foucault (2010) afirma que “o cuidado de si indica o conjunto de 

transformações de si que constituem a condição necessária para se ter acesso a verdade”. 

(p.17) já que é “a verdade que ilumina o sujeito, a verdade é o que lhe dá beatitude; a verdade 

é o que lhe dá tranquilidade de alma” (p.16). Em suma, “a verdade e o acesso à verdade, 

permitem o desenvolvimento de uma condição que transforma o próprio sujeito, que completa 

o ser mesmo do sujeito e que o transfigura”. O entendimento grego do cuidado de si se define 

numa compreensão muito diferente do que se entende hoje. Pode-se dizer que ele é o oposto 

de uma postura autocentrada e egoísta do sujeito atual que se coloca em primeiro lugar em 

detrimento dos outros. Trata-se de uma atitude de auto-percepção que se relaciona com si 
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próprio, mas também com os outros e com o mundo. Nas palavras de Sócrates, o autocuidado 

é "lidar com a alma." E a alma não está aqui, não é uma substância ou coisa, “mas o próprio 

eu que vive, pensa e age, o assunto da existência”. (Apology, 34e)13  

Platão traz os diálogos de seu mestre Sócrates e aponta que a alma deveria ser cuidada, 

já que é imortal e tem relação com o divino e o inteligível. Diz o filósofo que “uma vez sendo 

a alma imortal, é necessário que zelemos por ela não só durante este período de tempo que 

chamamos de vida, mas com relação à totalidade do tempo” (Fédon, 107c). A alma representa 

o homem, e este é a sua alma e não seu corpo. Nesse sentido, cuidar de si próprio só pode 

significar cuidar da própria alma. No diálogo com o aristocrata Alcibíades, que pretendia 

entrar para a política, Sócrates irá apresentar sua ideia de “Cuidado de si”, ao sugerir o 

caminho que ele deve seguir se quiser ter sucesso no que almeja:  

 
“O que significa a expressão cuidar de si mesmo? Pois pode muito bem dar-
se que não estejamos cuidando de nós, quando imaginamos fazê-lo. Quando 
é que o homem cuida de si, mesmo? Ao cuidar de seus negócios cuidará de 
si mesmo?” (128a) 

“quer seja coisa fácil, quer difícil, Alcibíades, o que é certo é que, 
conhecendo-nos, ficaremos em condições de saber como cuidar de nós 
mesmos, o que não poderemos saber se nos desconhecermos” (129a) 

 
Depreende-se que cuidado de si deve ser anterior ao cuidado de qualquer outra coisa. 

Com isso, para cuidar de si, o homem deve primeiro se conhecer.  Sócrates diz que para 

cuidar dos outros não é necessário muito conhecimento. Não que Alcibíades não tenha muito 

que aprender antes de se tornar capaz de governar os outros, é evidente que ele tem Porém o 

principal é cuidar de si mesmo, pois sem essa coerência de nada valem os outros 

conhecimentos. Este chamado para cuidar de si mesmo não é inconsistente com o cuidado dos 

outros, sendo um requisito para isso. Nos tempos antigos, cuidar de si mesmo era uma 

preocupação ética permanente, que ultrapassava a própria esfera pedagógica.   Em Alcibíades, 

a indicação do oráculo de Delfos do “Conheça-te a ti mesmo” é associada ao “Cuidado de si” 

a fim de que o jovem com pretensões políticas seja orientado a fazer o melhor nessa função. 

Para tanto, é preciso refletir sobre si mesmo e conhecer a si mesmo. Nesse sentido, para 

Foucault a necessidade de cuidar de si está vinculada ao exercício do poder: 

 
Não se pode governar os outros, não se pode bem governar os outros, não se 
pode transformar os próprios privilégios em ação política sobre os outros, 

                                                            
13In: Socrates and the Soul. StudyMode.com. acessado em 11/03/2011 
http://www.studymode.com/essays/Socrates-And-The-Soul-1552561.html 
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em ação racional, senão se está ocupado consigo mesmo. Entre privilégio e 
ação política, este é, portanto, o ponto de emergência da noção de cuidado de 
si. (FOUCAULT, 2011 p.35) 

 
O autor argumenta que o cuidado de si é um imperativo proposto àqueles que querem 

governar os outros. Implica em uma técnica, uma arte viver com potencial de se ampliar para 

todo mundo.  Para Foucault : “o princípio de ocupar-se consigo (obrigação de epimélesthais 

heautou)  poderá ser repetido em toda parte e para todos”. (FOUCAULT, 2010 p.107) Esta 

técnica pode ser definida como uma coincidência de ações e idéias, como o cuidado que o 

sujeito deve ter para traduzir-se em suas as ações: elas devem revelar o que se pensa e o que 

se diz.  Ele elege algumas atribuições gerais do cuidado de si, que seriam:  

1 - Um modo específico de encarar as coisas, de estar no mundo, de praticar ações, 

interagir com o outro. É uma atitude para consigo, para com os outros, para com o 

mundo; 

2 - Uma determinada forma de atenção, de olhar. Não para o exterior, mas para si 

mesmo, é estar atento ao que se pensa e se passa no pensamento;  

3 - A implicação em ações através das quais nos assumimos, nos modificamos, nos 

purificamos, nos transformamos e nos transfiguramos. 

 

Um sujeito é “dono de si”, quando consegue ser fiel a si mesmo, quando se mostra 

capaz de agir "corretamente".  Sendo que a "correção" está sendo compreendida não no 

paradigma do certo e do errado, mas no nível do comportamento e das ações. O conhecimento 

de si se refere assim não ao conhecimento apartado do sujeito, que se assenta nos espaços 

vazios e ali permanece, mas ao conhecimento construído no esforço, que se transforma em 

sabedoria, e garante um lastro entre o que se é e o que se pratica. A respeito dessa perspectiva 

de auto-formação, aponta Almeida:  

 
Por isso a autoformação, a aprendizagem do sentir-se implicado, do 
experimentar outras circunstâncias, do sair do domínio da especialidade para 
posteriormente voltar a ela mais acrescido, é essencial para aprender que as 
coisas com as quais lidamos ou queremos conhecer são multidimensionais, 
complexas. Sem essa experimentação do sujeito, noológica e fenomenal, não 
há possibilidade de religação das áreas de conhecimento. (ALMEIDA, 2008, 
p. 51) 
 

O cuidado de si relaciona-se ao reconhecimento das semelhanças por ambos 

resultarem em transformações do eu; ao se deixar tocar pelas semelhanças, o sujeito se abre e 
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inaugura novas possibilidades de olhar. Essa experiência acontece no tempo kairós e 

pressupõe uma postura de presença e atenção. Estar presente e atento é deixar que o presente 

se ofereça em situações significativas, que levem à construção de conhecimentos de forma 

consistente, no encontro entre curiosidades, paisagens, imaginações, memórias, interesses, 

informações, etc. Essa forma de posicionar-se no mundo exige que se abra mão do controle, 

de projeções e expectativas, que impedem a ocorrência de experiências, sendo o 

conhecimento a consequência dessa busca mais ampla.  
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CAPÍTULO 3 - ACOLHER O MUNDO: MÍMESIS, INVENÇÃO E 

EDUCAÇÃO  

 
Em contraposição aos outros seres vivos, não basta aos homens estar no 
mundo. Eles precisam tornar-se parte dele e tomar parte dele. A estrutura 
natural dos homens e seu programa biológico não são mais do que pré-
requisitos necessários para a realização dessa tarefa. Por outro lado, o seu 
comportamento diante do mundo tem desde o início uma determinada 
estrutura que os capacita abrir os próprios caminhos. De acordo com a velha 
tradição, podemos designar como mimético o modo como os homens se 
revelam diante do mundo. Eles acolhem o mundo, mas não  o vivem de 
forma passiva: eles respondem ao mundo com ações criativas, o que eles 
recebem do mundo é trabalhado por suas próprias ações. (GEBAUER & 
WULF, 2004) 

 

 

Este capítulo se propõe a discutir o reconhecimento e produção das semelhanças como 

uma forma de aprender e estabelecer relações, desdobrando-se no conceito de mímesis como 

um dos alicerces fundamentais deste trabalho. Partindo do pressuposto que as relações de 

semelhança participam dos processos de encontro e aprendizagem, a mímesis se insere no 

centro de minhas investigações em busca dos significados do ensinar e aprender como formas 

genuínas de desenvolvimento na vida e no interior do espaço escolar. 

O estudo das relações de semelhança emergentes na escola se apresenta como uma 

possibilidade explorar um tipo de relação diferente daquelas usualmente vividas no cotidiano 

escolar. Desvio meu olhar das tantas faltas e dificuldades que marcam a vida na escola e 

busco dar visibilidade à potência dos encontros e ações educativas capazes de interromper o 

intenso fluxo de pressa, indiferença, opressão e repetição sem sentido que parece ter se 

instituído e naturalizado como a essência da educação, mas que não é, nem deve ser o que 

caracteriza a experiência educativa. As relações de semelhança possibilitam uma experiência 

intensa, que mobiliza o sujeito e o tira da indiferença, trazendo-o à vida. 

Inicio com a aproximação ao tema das semelhanças, apresentando-o em sua essência e 

origem, discorrendo sobre algumas de suas principais características. Em seguida, proponho 

uma breve retomada da trajetória do conceito de mímesis através dos tempos, na qual temos a 

oportunidade de acompanhar as variações sofridas por ele no decorrer dos diferentes períodos 

históricos e sua relação com a educação e vida social em cada um deles. Detenho-me, então, 

mais especificamente nos estudos de Walter Benjamin sobre o tema, pela importância que a 
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mímesis assume em sua obra e sua abrangência nos processos de aprendizagem e 

desenvolvimento humano. Farei uso de alguns exemplos que relacionam a mímesis, a infância 

(brincar), a linguagem e a aprendizagem, a fim de abrir o diálogo entre a mímesis e a 

educação. 

 

 

3.1  Definindo o contexto 

 

 

A educação é um processo permanente de desenvolvimento do ser humano em direção 

à satisfação de suas necessidades e conquista de sua emancipação. Nessa perspectiva a 

educação escolar pode ser compreendida como uma forma de acolhimento das crianças no 

mundo dos adultos, no mundo da cultura e do conhecimento acumulado pela humanidade ao 

longo da história. Com a experiência escolar as crianças encontram a oportunidade de assumir 

efetivamente sua posição no mundo, no qual já se encontram inseridas desde o nascimento. 

Essa experiência acontece a partir de suas trajetórias singulares e pessoais e, principalmente, 

ao viver o coletivo.  

As relações que se estabelecem na escola precisariam garantir sua função primeira: se 

firmar como um espaço propício para a construção de saberes que possibilitam o 

desenvolvimento e crescimento humano, através de um processo de formação cultural que 

acolhe o eu e se abre ao coletivo, por meio das interações e aprendizagens que acontecem 

nesse contexto. Cabe à escola criar um clima de hospitalidade que abriga a todos, respeita as 

diferenças e oferece oportunidades para que as crianças se equipem no sentido de 

conseguirem se orientar no mundo, parafraseando Hellmut Becker (1995). Porém, como já 

vimos, o que se observa é uma escola que reproduz as tendências da sociedade, onde imperam 

as desigualdades, a falta de cuidado nas relações e uma grande ênfase na produtividade e 

eficiência. 

Adorno (1995) assinala as contradições entre a evolução científica e a miséria, 

alertando para o deslumbramento em relação à educação. Adverte o autor ao perigo de 

“julgar-se esclarecido sem sê-lo” (p.12), o que também deve ser levado em consideração ao se 

pensar sobre a formação. Quais os interesses a que ela responde? Segundo o autor, não se 

pode considerar a educação de forma neutra, pois ela responde às condições de subordinação 

da produção e reprodução da vida humana em sociedade e na relação com a natureza. Nesse 
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sentido, é preciso clareza sobre as forças em jogo, os interesses a serem defendidos. Como se 

posiciona a escola hoje? 

Sabemos que a aprendizagem não acontece de forma neutra. A experiência formativa 

envolve não somente a relação formal com o conhecimento, mas também, uma transformação 

do sujeito que aprende. Em seu contato com o objeto e a realidade ele se modifica, se 

constrói, se forma. É por isso que o autor afirma que é  

 
preciso romper com a educação enquanto mera apropriação de instrumental 
técnico e receituário para a eficiência, insistindo no aprendizado aberto à 
elaboração histórica e ao contato com o outro não-idêntico, o diferenciado. 
(ADORNO, T. 1995, p.27).  
 

Diante deste cenário me proponho pensar nas possibilidades de encontro entre a 

psicologia e a educação no contexto escolar. Observo que tem sido atribuído ao psicólogo um 

lugar duplamente delicado: por um lado são conduzidos a ele os “problemas” da escola - 

crianças que não aprendem, não se adaptam ou transgridem o sistema; professores cansados, 

adoecidos, insatisfeitos ou despreparados para exercer sua função; e pais que apostam na 

educação como uma possibilidade de mudança de vida ou que se relacionam com este espaço 

de forma exigente, como clientes que compram um serviço, e não como parceiros no processo 

educacional, estabelecendo com a instituição escolar uma relação que se aproxima daquelas 

ditadas pelo mercado. Por outro lado, quando dentro do cotidiano da escola, o psicólogo acaba 

inserido num contexto de muitas tensões, espera-se que a psicologia se ocupe da resolução 

dos sintomas que emergem dessa séria situação. Quase sempre essa solução deve sair de 

medidas paliativas, pontuais e circunscritas a situações específicas, não se prestando a 

generalizações e experiências que poderiam levar a mudanças estruturais e talvez mais 

perenes. 

Contestando esse quadro que por vezes se apresenta tão difícil, assim como estão 

presentes no mundo, as semelhanças acontecem dentro da escola, abrindo a possibilidade de 

algumas fissuras frente à opacidade que por vezes impera. No acolhimento a uma criança, em 

jogos e brincadeiras compartilhados, num novo conteúdo aprendido, as semelhanças se 

corporificam em momentos intensos, até improváveis, mas que atualizam a potência da 

experiência educativa, a força da aprendizagem e das trocas entre os que habitam o território 

escolar- professores, estudantes, pais... 
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3.2 As Semelhanças e suas manifestações  

 

 

As semelhanças estão presentes na natureza e no mundo humano, participando tanto 

do desenvolvimento das espécies quanto da cultura. Elas são produzidas pelo sujeito em seu 

contato com o mundo, podendo nos determinar sem que tenhamos consciência de sua ação; as 

semelhanças são infinitas e qualquer coisa pode se tornar semelhante a qualquer outra, num 

infindável movimento criativo.  

Na natureza as semelhanças se evidenciam em várias espécies de plantas e animais 

que se transformam a partir de sua relação com o meio ambiente, desenvolvendo mecanismos 

de interação diversos, em função de suas necessidades de preservação, proteção, cooperação, 

entre outros. De acordo com Ricklefs (2003) a camuflagem é a capacidade de se assemelhar 

ao meio em que vive que alguns insetos e outros animais desenvolvem para conseguir 

benefícios, ela pode ser útil tanto ao predador, quando deseja atacar uma presa sem que esta o 

veja, ou para a presa, que pode se esconder mais facilmente de seu predador. Por exemplo, 

alguns tipos de insetos imitam folhas secas, num grau de simulação tão perfeito que lembram 

uma folha verdadeira cortada ou atacada por fungos contendo lesões e recortes. Outros insetos 

imitam gravetos, flores ou ficam facilmente escondidos por meio da cor do substrato onde se 

encontram. Pode-se perceber, então, que “o mimetismo e a camuflagem estão entre as mais 

fascinantes estratégias de sobrevivência no reino animal, revelando toda magia, sincronia e 

principalmente, toda a força criadora da natureza.” (p.36).  Além desse tipo de semelhança, 

encontram-se na natureza outras espécies que são capazes de criar mecanismos de 

cooperação, conhecidos na biologia como mutualismo, nos quais cooperam entre si. De 

acordo com Vaz (2009) organismos de grupos muito distintos estabelecem por vezes relações 

complexas entre si, em alguns casos de total interdependência ou intensa cooperação. As 

formas de cooperação são tomadas, pelos biólogos, como um dos “resultados mais 

encantadores da evolução da vida”. Entre essas formas de interação, o autor cita, por exemplo, 

o mutualismo, que pode ser simbiótico, facultativo ou obrigatório.  

O mutualismo simbiótico, ou simplesmente simbiose, é aquele em que ambos os 

organismos vivem juntos numa associação física muito próxima e em que pelo menos um 

deles não poderia viver independente do outro. A simbiose é por isso sempre um caso de 

mutualismo obrigatório. As relações entre organismos simbiontes são por vezes tão profundas 

que chega a ser difícil distingui-los. Um exemplo disso é uma associação de algas e fungos 
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que constitui os líquenes: eles se misturam tão instrínsecamente que nem sempre é possível 

identificar as porções de algas e fungos no sistema. Também entre corais marítmos, os 

celenterados associam-se a algas que lhes fornecem mais de 80% da energia de que eles 

necessitam, em troca da retenção de nutrientes essenciais que provêm da sua habilidade em 

capturar o zooplancton em suspensão no oceano. Nas raízes de muitas plantas, que vivem em 

solos pobres, estabelecem-se relações simbióticas com fungos, que em troca da energia 

fotossintética fornecida pelas plantas, fornecem nutrientes minerais que captam do solo. 

O mutualismo obrigatório não simbiótico é um tipo de mutualismo mais frequente do 

que o anterior. Neste caso, os seres dependem um do outro para sobreviver, mas não vivem 

fisicamente tão próximos. A polinização de flores e a dispersão de sementes exemplificam 

esse tipo de relação, apesar de que em alguns casos algums plantas se tornam absolutamente 

dependentes de um agente, que pode ser um inseto, uma ave, ou outro animal, contando com 

esse recurso para a produção do néctar, pólen ou fruto para sobreviver. Também algumas 

espécies de formigas que vivem dentro dos troncos de árvores precisam desse ambiente para 

sobreviver, pois, além de abrigo, ele lhes fornece alimento através de substâncias ricas em 

açúcar que secretam. Em troca, elas fornecem proteção contra insetos desfolhadores. Além 

das inúmeras ocorrências de semelhanças na natureza, ecologistas ressaltam sua dimensão 

criativa, o que se revela em novas interações que se estabelecem a partir de mudanças nos 

ecossistemas, como, por exemplo, plantas que se transformam para enfrentar a poluição ou 

configurações inéditas nas cadeias alimentares em função das modificações sofridas pela ação 

humana em alguns ambientes. 

Ainda que se apresentem inscritas na natureza de forma objetiva, muitos autores 

afirmam que é no mundo humano que as semelhanças alcançam o máximo de seu potencial, 

pois é o homem que dispõe da faculdade subjetiva de perceber as semelhanças. Benjamin 

(2011) sugere um olhar atento aos processos que engendram as semelhanças, ressaltando a 

capacidade suprema dos homens em reconhecê-las e produzi-las, para o autor, elas participam 

do desenvolvimento de suas funções superiores. 

 
A natureza produz semelhanças. Basta pensar no mimetismo. No entanto, é o 
homem que possui a mais elevada capacidade de produção de semelhanças. 
O dom de ver semelhanças, que ele possui, é apenas um rudimento da 
arcaica necessidade de tornar-se semelhante e de se comportar de modo 
semelhante. Talvez não possua nenhuma função superior que não esteja 
condicionada pela faculdade mimética. (BENJAMIN, W, 2011. p.210) 14    

                                                            
14 Cf. Benjamin, W. “Über das mimetische Vermögen”, GS, II-1, p.210 (tradução do alemão de Patrícia Lavelle) 
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Depreende-se deste trecho que a capacidade humana de estabelecer semelhanças se 

remete a uma necessidade antiga, relacionada a mecanismos de adaptação, mas não se 

restringem a eles; a possibilidade de perceber-se semelhante, ou se comportar de modo 

semelhante é apenas o ponto de partida que permite ao homem ir além, e desenvolver outras 

funções superiores. O autor aponta também a dimensão limitada da consciência humana para 

a percepção das semelhanças nos tempos atuais. Segundo Benjamin (2011) as semelhanças 

permeiam as experiências humanas, nos determinam em muitas maneiras, e se fazem mais 

presentes em nossa vida do que conseguimos nos dar conta. Com o passar do tempo fomos 

perdendo acesso às incontáveis semelhanças que esteiam a existência humana. É preciso 

considerar as manifestações de semelhanças ainda presentes em nossa vida, como a percepção 

de rostos, por exemplo, como apenas “a pequena ponta do iceberg, visível na superfície do 

mar, em comparação com a poderosa massa submarina.” (p.109). A dificuldade que 

encontramos em acessar essa “poderosa massa escondida” que representa as semelhanças que 

nos determinam decorrem de algumas características do mundo moderno que derivam num 

espaço pouco acolhedor a estas experiências. O autor aponta que o mundo moderno oferece 

cada vez menos espaço às correspondências mágicas que alimentavam esse dom. Ainda 

assim, como veremos adiante, Benjamin não considera que esse contexto resulte na extinção 

das semelhanças, mas em sua transformação. 

Soma-se à dificuldade de acessar as semelhanças seu caráter fugidio. O 

reconhecimento de semelhanças acontece de forma espontânea, imprevista, elas são 

percebidas como num relampejar, sendo um grande desafio controlar ou fixar essa percepção. 

A experiência de perceber semelhanças é um ato criativo que traz em si a possibilidade de 

inventar mundos, de viver uma suspensão no espaço e tempo e entregar-se a este encontro 

único, que oferece novos sentidos à existência. 

 

 

3.2.1 Das semelhanças ao despertar da faculdade mimética 

 

As semelhanças participam do despertar da faculdade mimética, num movimento 

cíclico e constante. A experiência de reconhecer semelhanças estimula a faculdade mimética 

das pessoas, que produzem (por meio dessa faculdade) novas semelhanças. A faculdade 

mimética define-se, segundo Benjamin (1999) como a “habilidade de produzir e reconhecer 

semelhanças” (p.721), estando presente na espécie humana desde os primórdios mediando as 

relações humanas com o que acontece ao seu redor. Por meio do reconhecimento de 
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semelhanças o homem se lança ao exercício da mímesis, desenvolvendo a capacidade de 

estabelecer relações de empatia e respeito com a natureza e com outros homens. Essas 

relações acontecem na ordem da plenitude do ser, instaurando-se no tempo de kairós, aquele 

da experiência. Assim, elas solicitam uma participação por inteiro e convocam as mais 

diversas faculdades, por se estabelecerem no plano das sensações, recorrendo à imitação, aos 

gestos, aos rituais, pela linguagem, ou seja, apelam às múltiplas possibilidades humanas de 

estabelecer a troca.  

A faculdade mimética possibilita uma espécie de comunicação que permite a abertura 

de cada sujeito a outras subjetividades contidas na natureza graças a um processo de 

assimilação e transformação de si e do mundo. A presença humana no mundo é marcada por 

uma postura ativa de intervenção sobre o ambiente em que os homens, pela via do diálogo, 

mais do que outros seres vivos, se deixam impregnar pelo mundo, e também atuam sobre ele 

tendo como alicerce a mímesis ao possibilitar que transformem o mundo e sejam 

transformados por ele.  

Os processos miméticos apresentam-se em inúmeras formas e desenham uma 

dinâmica trajetória de transformação ao longo da história, assumindo distintas configurações, 

status e formas de abordagem no decorrer dos séculos. Essa característica justifica a 

dificuldade apontada por muitos estudiosos acerca da definição precisa do conceito de 

mímesis, assim como é ponto pacífico o desafio em precisar sua origem. Alguns autores 

chegam a atribuir essa dificuldade à própria essência da mímesis, como uma habilidade tão 

intrinsecamente ligada ao humano que parece ter nascido com a espécie.  

 
A faculdade mimética é um conceito elusivo, de difícil apreensão, que se se 
relaciona à inclinação humana para mimetizar ou imitar, ou produzir formas 
simbólicas, ou representar, ou interagir com o mundo e seus objetos, talvez 
de forma a refleti-los ou transformá-los. Em essência, esse conceito pode ser 
descrito como a capacidade de produzir e reconhecer semelhanças. Apesar 
de ser um esforço identificar com precisão a história cultural e intelectual do 
fenômeno e do conceito, é possível alcançar na antiguidade grega a raiz pré-
platônica do termo mimos. Porém isso não significa que a própria mímesis já 
não vinha ocorrendo antes deste período. (MOWBRAY, M. 2009 , traduzido 
por Daniela Pannuti15) 
 

                                                            
15 The ‘mimetic faculty’ is an elusive concept, difficult to gasp, foregrounding a human inclination to mimic or to 
imitate, to produce symbolic forms, representations and artefacts that mirror and also perhaps transform their 
objects. In essence, the notion may be described as referring to a capacity to produce and to recognize similarity. 
Although it is difficult to identify any essential origin or core that is preeminent and enduring in the cultural and 
intellectual history of the concept, it is possible to reach back to Greek antiquity for a pre-platonic root of the 
term mimesis. However, that does not mean that mimesis itself was not occurring before that period. 
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De acordo com os estudos de Saussig (1995) que abordam os fenômenos miméticos 

sob o enfoque da antropologia, as primeiras manifestações humanas da mímesis se 

assemelham às encontradas no mundo natural, que envolvem o mimetismo como estratégia 

para sobrevivência. Num estágio primário da evolução humana, restava aos hominídeos 

apenas este recurso para defender-se de um mundo ameaçador e pouco hospitaleiro, sendo 

assim, ele se escondia entre folhagens, petrificava-se como morto. Essa conexão estreita com 

a natureza se ampliou e se tornou mais complexa no decorrer do desenvolvimento humano, a 

partir das novas habilidades que foram sendo adquiridas e com a crescente possibilidade de 

dominar a natureza, o homem pode prescindir deste recurso de adaptação primitivo, 

estabelecendo relações de diferentes ordens com a natureza, nas quais o componente 

mimético se faz presente em novas formas de expressão, como a dança, a brincadeira, a magia 

e a criação. Em “Mimesis and alterity” Saussig faz um profundo estudo sobre a presença da 

mímesis em diferentes culturas, abordando-a transversalmente ao longo do tempo e 

considerando-a em suas mais diversas formas de manifestação. Nesse passeio histórico e 

cultural pelo universo da mímesis, o autor discorre tanto sobre o poder místico da mímesis 

encontrado entre o povo Cuna da América Central, que se organizava em torno do poder 

simbólico de objetos como amuletos e representações, como gestos que eles acreditavam 

trazer força e proteção, até iniciativas mais presentes em tempos atuais, como as 

manifestações artísticas que buscam uma aproximação da essência e comunicação entre os 

homens. Alguns autores, como Horkheimer e Adorno (1985) alertam para os perigos da 

identificação primitiva, que pode voltar a ser acionada em condições extremas de perigo. Esse 

assunto será retomado no decorrer deste capítulo. 

A faculdade mimética transcorria de forma completa em tempos de conexão entre 

homem e natureza, quando a comunicação se fazia por meio de rituais, a sazonalidade ditava 

ritmos e o trabalho era realizado de modo artesanal. Os antigos encontravam na mímesis uma 

forma de interação respeitosa com seu meio, estabelecendo com a natureza uma relação de 

troca e composição e não de exploração. O camponês que penetra suas mãos na terra e dela 

colhe seu sustento, o americano nativo que dança na fogueira a chegada do equinócio, ou o 

caipira que celebra a colheita nas festas juninas do nordeste do Brasil, são exemplos de uma 

época em que se  vivia mimeticamente livres de binarismos marcados por cisões, um tempo 

de comunhão.  

Essa forma de interação foi se transformando no decorrer do tempo e trouxe algumas 

mudanças significativas nas relações humanas que se estabelecem nesse novo contexto.  O 

desenvolvimento técnico e científico afasta o homem na natureza e de sua natureza, com isso, 
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gradativamente, a estreita relação cultivada anteriormente se enfraquece, e assim o homem 

passa a se sentir no direito de subordinar a natureza e explorar seus semelhantes, uma vez que 

as relações se tornam mais abstratas e desiguais. Essa nova realidade influencia também o 

tempo e a produção, que assumem outros ritmos e ao ganhar velocidade e volume fogem do 

controle e passam exercer grande controle sobre a existência humana.  

Fischer (1981) ao discorrer sobre as formas de mediação entre homem e natureza nos 

diversos momentos da história cultural, aponta uma transição de um momento inicial que ele 

define como mimético ou amoroso, no qual as relações se estabeleciam de forma cooperativa 

e estreita, a outro que ele define como instrumental e simulacro, quando as relações passam a 

ser regidas por outros interesses e a natureza não é mais considerada parte da realidade 

humana, mas sim seu objeto de uso e exploração. Essa mediação não se restringe à forma 

como o homem se relaciona com a natureza, mas influencia o desenvolvimento humano como 

um todo. Neste trecho o autor ressalta também as transformações da mímesis dentro deste 

espectro temporal. 

 
A relação mimética corresponde originalmente ao despertar da consciência 
humana. É a fase do animismo e fetichismo, onde não existe ainda a fratura 
ontológica entre o sujeito e o objeto, mas uma comunidade ontológica 
(essencial) - entre o ser e o pensamento, e o predomínio do ser sobre o 
pensar. O pensamento é uma cópia fiel, ou procura ser, do ser. Daí a 
imitação - a mímesis - ser a via fundamental de apreensão da realidade e a 
sua reverência cósmica diante do mundo. Quanto menos 
deformado/adulterado, mais verdadeiro o reflexo do ser. A mímesis começa 
pela onomatopéia e termina na magia simpática. É uma forma de 
conhecimento inspirada na fantasia e na imaginação (FISCHER, 1981, p.21). 
 

A dimensão imitativa presente na mímesis precisa ser entendida dentro deste contexto 

específico de comunicação entre sujeito e objeto, entre ser e pensar. Porém, é importante 

reconhecer que essa faceta abre espaço para compreensões equivocadas, uma vez que em 

algumas situações a mímesis pode ser tomada no sentido de igualdade e não de semelhança. 

Ao contrário da imitação que se restringe à reprodução de modelos num movimento de 

repetição, a lógica das semelhanças opera no registro das aproximações, buscando frestas para 

a realização de suas infinitas possibilidades. Como aponta Grigorowitz (2010) “a criatividade 

da mímesis encontra-se na sua capacidade de estabelecer novas relações com outros mundos, 

e, dessa perspectiva, mímesis não se confunde com imitação”. (p.233) 

“Fazer o mundo mais uma vez”, esta seria para Gebauer & Wulf  (2004)  uma forma 

sintética de definir as ações miméticas. Para os autores, este fazer tem um lado simbólico, 
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material, prático e corporal que humaniza o mundo dado no sentido de sua apropriação pelo 

sujeito. No esforço dedicado a entender mundos precedentes e convertê-los em territórios 

próprios, os processos miméticos envolvem inúmeras ações, sendo o reconhecimento das 

semelhanças um aspecto importante desta faculdade. A frequente confusão entre semelhança 

e imitação pode relacionar-se à forma como se toma o fenômeno: para onde se dirige o foco, 

ao processo ou ao produto?  Eles aventam que ao observador superficial, que limita seu olhar 

ao resultado, o reconhecimento das semelhanças poderia se apresentar como algo que 

remetesse à imitação. Porém, ressaltam os autores, essa não é uma avaliação precisa, uma vez 

que a semelhança pressupõe também a diferença, sendo este o ponto de partida para o 

estabelecimento das relações miméticas. Ou seja, é a distância percebida entre o eu e o outro 

que abre espaço para o estabelecimento das relações criativas que caracterizam a faculdade 

mimética, num movimento de criação e não de reprodução. Por meio das semelhanças, as 

ações miméticas criam um intervalo que acolhe a relação, abrem-se brechas para a construção 

de pontes entre o interno e o externo, entre o eu e o outro, entre as coisas e as imagens, entre a 

experiência e a narrativa. Nesse sentido “a característica da ação mimética não é a redução do 

mundo social ao eu, como na tradição cartesiana, ao contrário, ela é a ampliação dos sistemas 

de relação dados pela aproximação e adaptação ao mundo social”. (p.15)  

 

UMA CLAREIRA..... 

As árvores roxas de Simone e Griffin 

Simone e Griffin têm 5 anos e frequentam a última turma do Campus Children’s 
Center da Universidade de Vermont. No próximo ano passarão para a escola 
elementar, um grande salto em seu curto, porém intenso percurso de escola e vida. Na 
mesa de pintura, olham pela janela em busca dos primeiros sinais da primavera, que 
insiste em esconder-se ainda sob dias frios e brancos de neve. Simone esboça árvores 
e o colega a acompanha, ambos unidos pelas gotas coloridas da aquarela sobre a 
mesa. Griffin começa a esboçar formas que remetem a galhos de árvores com a tinta 
roxa, passeia seu pincel molhado pelo papel, espalhando o roxo pelo desenho que se 
forma, desde o tronco até as folhas. Simone estranha, e comenta: “o roxo é o mais 
lindo, né? Vou usar também!” Griffin continua entretido em sua floresta roxa, que a 
essa altura já começa transformar-se num mar roxo... 

Caleb aproxima-se e diz: “Vocês estão fazendo errado! Não existe tronco roxo! Só 
flores, e não são dessa cor forte, são cor de lavanda!” 

Simone e Griffin olham desconcertados ao colega.  

“Mas o roxo é a cor mais linda da aquarela, as outras são fracas...”-argumenta 
Simone 
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“Não interessa, eu nunca vi tronco roxo na natureza!”- retruca Caleb 

“Mas essas árvores não são da natureza, são da imaginação”. completa Griffin 

Kate, a professora, entra na conversa: “muito interessante isso tudo que está 
acontecendo. Sabe o que eu acho? Que podemos explorar mais esse assunto! Será que 
em alguma hora do dia as árvores ficam roxas? Será que algum artista já teve a ideia 
de pintar as árvores de roxo?” 

“Pode ser que no pôr do sol as árvores fiquem roxas!” Comemora Simone. 

 

Essa passagem, como tantas outras que povoam o cotidiano, ilustra as possibilidades 

de abertura que as relações de semelhança oferecem, num movimento de fluidez que envolve 

a todos, permite a ampliação de pontos de vista e saberes, assim como a conexão entre a 

experiência individual e a coletiva. As cores escorrem e se misturam às experiências das 

crianças, seus saberes e opiniões, revelando a forma como se relacionam com o mundo. Sob 

este ponto de vista pode-se pensar as semelhanças como imanência e criação, e não 

simplesmente como uma forma imitativa de interação.  

A postura de abertura das crianças como habitantes de um momento da vida em que a 

criatividade e imaginação transcorrem de forma livre e intensa, se encontra com a 

disponibilidade da professora, também empenhada em atribuir sentidos à experiência vivida, 

zelando pela infância e suas possibilidades. Frente ao questionamento do colega, Griffin 

propõe a imaginação como um universo semelhante, embora diferente da realidade; nele a 

possibilidade de criação se expande e coisas não “permitidas” no universo real ganham lugar. 

A professora Kate amplia ainda mais, legitimando as vivências das crianças e articulando-as a 

outros mundos possíveis, num exercício de criação que envolve a observação e o acesso a 

conhecimentos já construídos, como ao propor que procurem referências de artistas.  

As árvores coloridas de Simone e Griffin, em seu caráter transgressor, remetem 

também à crítica de Deleuze à organização unívoca e arbórea do conhecimento discutida na 

introdução ao rizoma em Mil Platôs, quando o autor aponta as limitações dessa forma de 

compreensão que caracteriza a lógica ocidental, imprimindo a tudo uma compreensão 

hierárquica que aceita somente uma direção. 

 
É curioso como a árvore dominou a realidade ocidental e todo o pensamento 
ocidental, da botânica à biologia, a anatomia, mas também a gnoseologia, a 
teologia, a ontologia, toda a filosofia... (p.28) 

Os sistemas arborescentes são sistemas hierárquicos que comportam centros 
de significado e de subjetivação, autômatos centrais como memórias 
organizadas. Acontece que os modelos correspondentes são tais que um 
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elemento só recebe suas informações de uma unidade superior e uma 
atribuição subjetiva de ligações preestabelecidas. (p.26-7)  

(DELEUZE & GUATARRI, 1995) 

 
Mesmo partindo das árvores, o que poderia indicar uma precoce influência desses 

sistemas à lógica de crianças tão novas (entre 5 e 6 anos), por meio das semelhanças, as 

crianças são capazes de desobedecer essa ordem lançando-se a novos significados que fogem 

do sistema arborescente. Tal como um rizoma, que se espalha pelo espaço estabelecendo 

infinitas conexões, as criações infantis transformam árvores roxas em tempestades e mares, 

seus pincéis dançam pelo papel, colorem o espaço a as ideias, misturando cores e inventando 

mundos. 

Ao compreender o reconhecimento das semelhanças como um exercício criativo, de 

resposta ao mundo que se impõe em toda a sua complexidade, é possível fazer uma relação 

entre os processos miméticos e os signos propostos por Deleuze. 

Para Deleuze, como coloca Kastrup (2001) o signo é aquilo que exerce sobre a 

subjetividade uma ação direta sem a mediação da representação, eles são emitidos por 

matérias, objetos, pessoas, mas não são formas, objetos ou sujeitos. “Os signos são um tipo de 

qualidade de essência ou diferença que existe no seio de qualquer matéria, e não apenas na 

matéria linguística” (p.20). Os signos podem ser extraídos da madeira, de um corpo doente, de 

um passo de dança, dos ingredientes de uma receita culinária, da brincadeira de uma criança, 

e assim por diante. Os signos pedem para serem decifrados. Para o autor, quando um signo 

aparece, somos tomados por ele, impelidos a mergulhar em sua decifração, eles impõem uma 

força de interrogação que problematiza, leva a pensar; ele se coloca como um problema que 

exige solução. 

Algumas características dos signos se aproximam de elementos presentes na 

experiência do reconhecimento do semelhante proposto por Benjamin (2011). Entre eles, o 

aspecto fortuito, seu caráter intenso e inevitável. Segundo Sekkel (2013) os processos 

miméticos envolvem a capacidade de sair de si, de perder-se no outro (seja esse o outro uma 

situação, pessoa, lugar, objeto ou palavra), esvaziar-se de si e tornar-se outro, e retornar a si 

transformado pela experiência de ser outro. (p.21) Esse não é um movimento de redução, que 

se restringe ao igual. Ao contrário, a mímesis reconhece o diferente e busca formas de 

interação com a diferença por meio da criação, do encontro, numa iniciativa de aproximação 

que se estabelece a partir do reconhecimento das semelhanças, que se desdobra na criação de 

infinitas possibilidades. 
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Gagnebin (1993) ressalta o caráter inventivo da mímesis e seu respeito à diferença, o 

que se revela no cuidado envolvido nesse processo: 

 
A mímesis indicaria muito mais uma dimensão essencial do pensar, Ela 
aponta para [...] uma aproximação do outro que consiga compreendê-lo sem 
prendê-lo e oprimi-lo, que consiga dizê-lo sem desfigurá-lo. Essa 
proximidade na qual o espaço da diferença e da distância seja respeitado sem 
angústia, esse conhecimento sem violência nem dominação. (GAGNEBIN, 
1993, p.84) 
 

Tais características reforçam, como já foi apontado, que não é a lógica da identidade 

que determina os processos miméticos, mas sim a lógica das semelhanças, das aproximações. 

Nesse registro, a mímesis não se limita à reprodução e imitação que levam a um caminho 

único, mas são processos que se abrem a inúmeras possibilidades, inaugurando diversos 

caminhos e relações. Nesse processo de invenção, suspensão e criação de mundos, a mímesis 

se aproxima do fenômeno de outramento por sua capacidade de apreender o outro em sua 

diferença, de criar pontes e receber o outro num exercício de composição. 

Outrar-se, de acordo com Pelbart (2011) é receber em si mesmo um pouco de outro. 

Assim como nos processos miméticos, esse outro pode ser uma pessoa, um raio de sol, uma 

emoção, uma cor, ou qualquer outro aspecto da multidão de ideias, possiblidades e sensações 

que se alternam e coexistem dentro e ao redor de cada um de nós.  O termo “outrar-se”, ainda 

de acordo com ou autor, foi inventado pelo poeta Fernando Pessoa, um mestre na arte de 

outrar-se. Pessoa conseguiu, através de sua escrita, passear por diferentes mundos, assumir 

inúmeros papéis e comunicar por diferentes pontos de vista.  

Para Pelbart (op.cit) não é preciso ser poeta para viver o outramento. Essa 

possibilidade está presente no mundo e nos acomete, cada força que cruzamos pode despertar 

um outramento, tal como o relampejar das semelhanças descrito por Benjamin (2011).  

Somos capazes de infinitos outramentos, como coloca Pelbart:  

 
Talvez de tantos quantas forem as forças que me rodeiam, me atravessam, 
me habitam. Sou o campo de batalha para essa miríade de forças, muito 
intensas, poderosas, minúsculas ou maiúsculas, e todas elas de algum modo 
refazem meu contorno, desfazem minha forma de vida em proveito de tantas 
outras formas de vida. (PELBART, 2011, p. 2)  

 
A amplitude do outramento, assim como das semelhanças, pode nos determinar em 

muitos sentidos, sem que tenhamos controle ou consciência sobre essas forças que atuam 

sobre nós. Por outro lado, abrir-se aos outramentos, ou ao reconhecimento das semelhanças, 
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nos permite um contato mais estreito com nossas verdades, e o acesso à alteridade. Ao receber 

o outro, conhecemos melhor a nós mesmos e também acessamos a possibilidade de viver uma 

relação de respeito e interdependência com o mundo, num processo de troca e não de 

subordinação. 

Articula-se a esse movimento a atitude de abertura à experiência apontada por Adorno 

(1995) como uma possibilidade de combater a frieza e indiferença frente ao outro (e seu 

sofrimento).  Ressalta o autor que essa ampliação de percepção não se restringe a uma mera 

decisão por mudança de postura, é necessário reconhecer os próprios limites e então fazer 

uma autorreflexão crítica para abrir-se à experiência: “o primeiro passo seria ajudar a frieza a 

adquirir consciência de si própria, das razões pelas quais foi gerada”. (p.136)  

Para tanto, o sujeito precisa aceitar-se em suas incompletudes, abrir-se a ideias 

diferentes das próprias, entregar-se de forma inteira à experiência, o que pressupõe não 

somente a busca e o acúmulo de informações e lições teóricas, mas também estar presente por 

inteiro nas situações, viver a intensidade dos encontros. Como aponta Adorno (1995):  

 
Mas aquilo que caracteriza propriamente a consciência é o pensar em relação 
à realidade, ao conteúdo – a relação entre as formas e estruturas de 
pensamento do sujeito e aquilo que este não é. Este sentido mais profundo de 
consciência ou faculdade de pensar não é apenas o desenvolvimento lógico 
formal, mas corresponde literalmente à capacidade de fazer experiências. (p. 
151) 

 
Relacionam-se assim a abertura para experiência e o reconhecimento das semelhanças, 

uma vez que ao acolher o diferente, amplia-se a consciência sobre si mesmo e o outro, 

efetivando-se as possibilidades de encontro. 

 

 

3.3  Caminhos da mímesis pela história 

 

 

A trajetória da noção de mímesis revela a diversidade de significados que o conceito 

adquiriu ao longo dos tempos, desde sua origem até tempos atuais. O olhar lançado sobre a 

mímesis relaciona-se aos aspectos dominantes e valores sociais de cada época, podendo ser 

mais restrito ou ampliado para toda sua complexidade e potência.   

Os primeiros estudos sobre a mímesis são anteriores aos escritos platônicos e 

relacionam-se a rituais praticados em cultos da mitologia grega, nos quais o aspecto 
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representativo é ressaltado. Segundo Koller (1954 apud Gebauer 2004) a palavra tem sua raiz 

etimológica em mimos e designa pessoas que imitam ou representam. Nessa fase, levantam-se 

como pontos cruciais no conceito “a imitação direta de expressões de animais e humanos, a 

imitação de uma pessoa por meio de outra e a imitação de pessoas e coisas em uma mediação 

inanimada”. (Gebauer & Wulf, p.22) 

 

 

3.3.1  Platão e a mímesis 

 

Na obra de Platão a mímesis é considerada um conceito de uso estratégico, que deve 

ser tratado com cautela, devido ao seu poder de influência e propagação. Segundo Gagnebin 

(1993) “a mímesis tem uma força de arrebatamento a qual toda a filosofia de Platão procura 

resistir” (p.69). Para o filósofo, os costumes adquiridos na infância modelam a alma e o corpo 

das crianças e reside aí a preocupação de que as formas e conteúdos transmitidos pela 

educação sejam severamente controlados para que não caiam na “arbitrariedade das mulheres 

ou dos pedagogos”. 

Vale ressaltar que tal visão responde à compreensão de mímesis compartilhada na 

época. Os gregos clássicos, como aponta Gagnebin (op.cit), “pensam sempre a arte como uma 

figuração enraizada na mímesis, na representação, ou, melhor, na apresentação da beleza do 

mundo”. (p.68).  A autora ressalta ainda que a visão antiga do trabalho artístico se pauta mais 

no caráter de fidelidade da representação do objeto pela arte do que pelo aspecto criativo e 

subjetivo, como ela é compreendida hoje. Gagnebin explica que para os antigos, “é o objeto 

que desencadeia, por sua beleza, o impulso mimético e nesse sentido, a arte é sempre precisa e 

figurativa” (p. 68).  

Esses princípios sustentam a veemência de Platão acerca das regras a serem seguidas 

para a formação de uma cidade justa e do que deve ser ou não contado às crianças no intuito 

de educá-las nessa direção: ele alerta para os perigos do encontro entre os encantos da arte e a 

ingenuidade das crianças, que poderia levar ao engano e à perda da verdade, seu alicerce 

principal. Platão (2007)  diferencia a arte do conhecimento e a condena como responsável 

pela produção da mímesis, o que seria, como postulado por ele, a inversão dos pólos da 

verdade: enquanto a Filosofia é o conhecimento pautado no verdadeiro, a Arte, enquanto 

mímesis, pauta-se na aparência, elege simulacros da verdade: o imitador, diz Platão, está “três 

pontos afastado da verdade” (p.39), como ele aponta no exemplo da mesa: ele diz que uma 

coisa é o que é por causa do seu modelo, pertencente ao mundo inteligível.  Para ilustrar esse 
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ponto, ele discute a ligação existente entre os diversos tipos de mesas que existem no plano 

sensível. Por que podemos chamar "mesa" a coisas que parecem tão distintas, já que umas são 

retangulares, outras quadradas, outras redondas, outras ainda de vidro, de madeira, de 

mármore, etc.? Podem-se chamar todas de mesa, pela participação delas na ideia de Mesa 

existente no mundo Inteligível.  

As mesmas formas sensíveis remetem, por participação, a uma forma inteligível que 

só pode ser captada pela inteligência. "Cada Ideia é uma unidade e, como tal, explica as coisas 

sensíveis que dela participam, constituindo deste modo uma multiplicidade unificada." (Reale, 

2007) Isso significa que a arte enquanto mímesis produz o que tem aparência de verdadeiro – 

e não a verdade em si, sendo assim, ela não presta contas com a Filosofia e com a verdade da 

qual a Filosofia é senhora absoluta, daí a recusa de Platão, posto que para ele a verdade é o 

bem mais precioso e útil à sociedade e garante o bom cultivo da virtude. 

Porém, Platão (op.cit) não condena completamente a mímesis. Ele a redime ao propor 

uma diferenciação entre as várias formas de mímesis, entre elas a “filosófica”, que 

representaria autenticamente as essências; de outras, entre elas a “artística” diz que seriam 

produtoras de simulacros e por isso devem ser combatidas. O próprio Platão faz uso da 

mímesis em seus escritos; ele simula, esconde-se por detrás de seus personagens. Para resolver 

esse conflito, ele circunscreve o conceito a uma abrangência mais “controlável”:  

 
Mesmo assim, diga-se que, se a poesia imitativa voltada para o prazer tiver 
argumentos para provar que deve estar presente numa cidade bem 
governada, a receberemos com gosto, pois temos consciência do 
encantamento que sobre nós exerce; mas seria impiedade trair o que 
julgamos verdadeiro. Ou não te sentes também seduzido pela poesia, meu 
amigo, sobretudo quando a contemplas através de Homero?  (PLATÃO, 
2007, pág. 36-37)  
 

Platão busca impor condições para a legitimidade da arte dentro da sua cidade ideal, 

condições que remetem a um projeto político maior, que distingue realidade e ilusão, verdade 

e mentira; acima de tudo. Pode-se dizer que Platão faz com a arte o mesmo que faz com a 

política: a submete ao saber filosófico, pois o verdadeiro só pode ser buscado e conquistado 

por meio da filosofia, e tal como o governante deve ser filósofo para governar segundo o que 

é verdadeiro e por isso mesmo bom e justo, o artista deve ser também filósofo para que a arte 

não seja tão-somente um simulacro, e sim, expressão de um saber verdadeiro garantido pela 

filosofia que se insere na arte para dar-lhe fundamento. Sabendo da força das imagens, Platão 

tenta domar essa produção, impondo-lhe normas éticas e políticas. 
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No entanto, o filósofo reconhecia a potência de arrebatamento da mímesis, e por isso 

empenhava-se em controlar e minimizar seu poder. Mesmo conferindo à imagem mimética 

um caráter de fragilidade, irrealidade e ilusão, não passava despercebida para Platão sua 

possibilidade de tocar, não só crianças e mulheres, mas também homens maduros, sérios e 

virtuosos. A arte, por sua relação intrínseca com os sentimentos, com a parte irascível da 

alma, se coloca como o domínio da paixão e da emoção. Daí compreendermos o porquê da 

censura platônica à tragédia, onde os homens são tocados pelo sofrimento, pela dor, e Platão, 

ao contrário, elogia a dureza e a ausência de sensibilidade. Platão quer o verdadeiro, e para 

isso, para que o método dialético essencial à filosofia alcance o seu propósito último – 

conquiste o verdadeiro – é preciso que as paixões sejam evitadas, que elas sejam submetidas à 

força e primazia da razão. A razão é a parte da alma que serve ao  verdadeiro. As paixões 

impossibilitam a supremacia do verdadeiro. Platão mesmo deixa isso bem claro ao dizer: 

 
Ora, o que contém material para muita e variada imitação é a parte 
irascível; ao passo que o caráter sensato e calmo, sempre igual a si mesmo, 
nem é fácil de imitar nem, quando se imita, é fácil de compreender, 
sobretudo num festival e perante homens de todas as proveniências, 
reunidos no teatro. Porquanto essa imitação seria um sofrimento que, para 
eles, é estranho.  

É evidente desde logo que o poeta imitador não nasceu com inclinação para 
essa disposição de alma, nem a sua arte foi moldada para lhe agradar, se 
quiser ser apreciado pela multidão, mas sim com tendência para o caráter 
arrebatado e variado, devido à facilidade que há em o imitar. (A República, 
Livro X, p.37)  
 

Sobre a relação entre mímesis e Platão, depreende-se que o esforço de contestação do 

filósofo sintoniza-se ao seu tempo e suas convicções. Como ele não poderia afastar-se de seu 

ideal de verdade, considerando que sua cidade ideal teria como fundamento tudo o que é 

verdadeiro (para se ter o que é bom e justo), não havia outra opção a não ser  submeter a arte 

aos pressupostos de sua filosofia alicerçada na verdade – num certo ideal de verdade. Quando 

Platão se utiliza do exemplo da mesa, ele já deixa claro como a arte está afastada da Ideia, e 

como se sabe muito bem, a Ideia é a única coisa verdadeira, pois criada é por Deus e se 

assume como  a própria coisa em si. Dentro deste contexto, são compreensíveis os 

movimentos de Platão ao pretender pensar a arte segundo sua lógica. 
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3.3.2 Aristóteles e a mímesis 

 

Em continuidade à trajetória histórica do conceito de mímesis, identificamos na 

Poética de Aristóteles um questionamento das ideias de seu mestre Platão. A mímesis é 

reabilitada ao ter seu foco deslocado da imitação/representação em si para o processo através 

do qual se representa. O desenvolvimento da faculdade mimética, em oposição à reprodução 

do modelo amplia a noção de mímesis, conferindo-lhe um teor mais “aceitável”, que se 

aproxima do prazer e da aprendizagem.  Ressalta Gagnebin (1993) que uma nova perspectiva 

se abre quando o foco deixa de ser no “o que” imitar e passa a ser o “como”, inaugurando 

uma via de acesso aos processos de imitação e criação que compõem o aprender. 

Aristóteles, ao contrário de Platão, aborda a mímesis como um conceito central no 

constituir-se humano e no aprender, considerando-a uma inclinação humana natural, ou seja, a 

imitação é inerente à capacidade do homem de aprender. Essa seria inclusive uma 

característica que o define e o difere dos outros animais. Pela imitação os humanos aprendem 

suas primeiras lições e se colocam no mundo num exercício de interação. Ao imitar o homem 

não está tentando falsificar a realidade, como pensava Platão, mas sim recebê-la e recriá-la. 

Como colocam Gebauer e Wulf (2004) “nos atos miméticos o sujeito recria o mundo por meio 

de suas próprias configurações. Isto é o seu mundo, mas ao mesmo tempo, ele divide este 

mundo com todos aqueles com quem ele vive. Os mundos criados mimeticamente nunca são 

solipsísticos, mas sempre abertos à coletividade”.   

Neste sentido, aponta Costa (1992) a mímesis é concebida como algo natural ao 

homem, que envolve prazer, tendo a arte como a expressão direta destas capacidades humanas 

de representar. Aristóteles vê a mímesis e a representação artística como produtos da 

mediação entre o homem e o mundo- essas seriam as formas fundamentais de aprender e 

aproximar-se do real. Por meio da percepção e de construções cognitivas, o homem dialoga 

com a realidade. As produções artísticas, como criações humanas,  não o levam a acreditar 

que elas “são” a realidade, mas oferecem indícios que o convidam a reviver suas experiências 

e reconhecer nesses elementos novas leituras, “como se fossem” a realidade, abrindo espaço 

para a  possibilidade da representação. Além disso, a mímesis não funciona somente como 

uma re-criaçao de  objetos ou elementos existentes na natureza e no mundo social, mas 

também os melhora, alcançando, pelo reconhecimento da semelhança,  a beleza e o universal. 

 
[...] De ontológica a arte passa a ter, com Aristóteles, uma concepção 
estética, não significando mais “imitação” do mundo exterior, mas 
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fornecendo “possíveis interpretações do real através de ações, pensamentos e 
palavras, de experiências existenciais imaginárias”. (COSTA, 1992, p. 6). 
  

Ao deslocar a ênfase para os “meios” de interação com o mundo e reprodução do 

mesmo, a mímesis ganha a característica de fábula, de produto resultante na criação humana, 

distanciando-se da perfeição, da verdade primitiva passando a representar o que “poderia ser”, 

ou seja, uma verossimilhança. Desse modo, Aristóteles assegura a autonomia da arte 

mimética, e sua Poética passa a ser o primeiro tratado sobre o discurso literário elaborado de 

forma sistemática, identificando-se com a noção de mímesis poética. 

Ou ainda, como afirma Knoll (1995), “a ação imitativa é o transporte particular para o 

universal”. Segundo Aristóteles, a poesia é a imitação: de homens melhores figurados na 

tragédia; de homens piores figurados na comédia. Ainda de acordo com Knoll, a mímesis do 

poeta trágico não o torna um simples imitador, ou mero plagiador como figurado em Platão, e 

sim, um autor.  O autor aponta que o “imitar aristotélico das ações é uma criação”, uma vez 

que este exercício recupera o mundo nos mesmos moldes pelos quais ele se produz, e isto se 

dá pelo intermédio do próprio mundo. Nesse sentido, a mímesis alça-se a uma posição de 

importância, sendo entendida, a partir deste momento, como um elemento da organização 

social e como fundamento das formações culturais, ou seja, passa a ser condição de 

sobrevivência do ser humano.  

Para Aristóteles a mímesis carrega em si um componente ativo e criativo que participa 

da natureza humana e caracteriza o ato de aprender. O aprendizado mimético, para o filósofo, 

produz prazer e satisfação, o que é considerado não mais um desvio, como para Platão, mas 

um aspecto favorável no processo de conhecer. Abre-se assim passagem para a uma 

importante faceta da mímesis: seu caráter lúdico. As relações entre mímesis e jogo revelam-se 

um rico campo de investigação, que será abordado posteriormente. 

Soma-se ao componente da aprendizagem o poder da semelhança e reconhecimento 

proporcionados pela mímesis. De acordo com Aristóteles os homens olham para as imagens e 

reconhecem nelas uma representação da realidade, experimentam um encontro que os 

completa. Para Gagnebin (1993) “esse conceito chave de semelhanças orientará mais tarde, a 

teoria aristotélica da metáfora”. (p.71) 

As semelhanças conferem às relações um clima de receptividade, convertendo-se num 

eficiente recurso para as trocas e aprendizagens. Aristóteles chama a atenção para esse 

importante aspecto, dá visibilidade ao lúdico e ao prazer nos processos de aprender, libertando 

a mímesis de seu lugar “negativo” postulado por Platão. A partir dessas ideias, o conceito de 
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mímesis se amplia, ganha força e sentido, mantendo-se como objeto de interesse, estudo e 

investigação até os tempos atuais.  

 

 

3.3.3  A mímesis entre o período grego e o século XX 

 

Avançando no tempo, observa-se que por um longo período a mímesis permaneceu 

como um conceito central mais restrito à arte e teoria poética. Na Idade Média, o forte 

domínio da religião atribui à mímesis a responsabilidade por reproduzir as normas de condutas 

e leis de Deus. A vida humana é posta sob a exigência da imitatio Christi. Já os autores 

renascentistas encontram na mímesis uma possibilidade de relacionar textos antigos e 

modernos. A volta ao passado, ao clássico se viabiliza por meio das relações miméticas, que 

também oferece explicaçoes para fenômenos da natureza, como indica Bôhme: 

 
sob o conceito de semelhança, construiu-se um paradigma de pensamento 
científico que procurava compreender, em uma rede de correspondência, 
uma abundância de diferentes processos do mundo animado e cósmico. 
Assim, para Paracelso, por exemplo, cada entendimento sobre uma relação 
mimética forma-se entre o microcosmo homem e o macrocosmo. (BÔHME, 
1989 apud GEBAUER & WULF, 2004  p.24). 
 

Gebauer & Wulf (2004) apontam como as relações de poder continuam a interferir 

sobre o conceito de mímesis no curso da história: no século XVII firma-se o poder do Estado e 

assim as semelhanças passam a estar a serviço do simbolismo político vigente na época, como 

já ocorrera anteriormente, quando o conceito foi foco de disputas e divergências na corte de 

Luís XIV em Versailles. A consolidação da cultura burguesa, calcada na aparência, almeja 

aproximar-se de  uma realidade ideal, mas o que efetivamente acontece é uma reprodução dos 

padrões desta classe emergente e de sua prática social, que se apresentam principalmente na 

literatura por meio do romance, que traz em si a superficialidade e falta de orientação que 

caracterizam a burguesia. Ao definir a sociedade burguesa como mimética, alguns autores, 

entre eles Erich Auerbach (1976) apontam para a ausência de autoria e de experiências que 

imperam nesse momento histórico. Nesse sentido, o drama burguês é considerado cenário 

favorável para a formação do bom gosto e sentimentos nobres dos quais buscam se apropriar 

os burgueses, por indicarem qualidades humanas universais. No entanto, tais manifestações se 

restringem ao plano ideal e não revelam comportamentos reais. 
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3.4   Walter Benjamin e a mímesis 

 

 

A retomada do conceito de mímesis proposta por Walter Benjamin (2011), em 1933 

dialoga com este panorama político e social, que perdurou durante todo o século XIX e início 

do XX. Ao alertar para a perda da experiência e para a importância das relações de 

semelhança em diferentes esferas (por exemplo, nas configurações dos astros, a natureza, os 

jogos infantis, entre outros) Benjamin amplia o conceito para além da arte e literatura, 

discutindo-o também em sua dimensão antropológica. Pode-se dizer que o autor inaugura um 

renascimento da noção de mímesis, que a partir daí, passa a ser considerada como um bem 

humano fundamental. Alguns autores com Gebauer & Wulf (1995) e Taussig (1993) chamam 

a atenção para a compreensão antropológica da abordagem benjaminiana do conceito, 

ressaltando a ampliação e profundidade que o autor dedica ao tema. 

 
Walter Benjamin, como poucos outros autores de seu século, compreendeu o 
significado antropológico e profundo da mímesis e sua importância central 
para a relação entre o indivíduo e o mundo, o outro e si mesmo. Ela torna 
possível descobrir sentidos e viver experiências. (GEBAUER & WULF, 
1995, p.269). 
 

Além das características já apontadas sobre a mímesis, (muitas delas, como citado, 

decorrem das contribuições de Benjamin), me aprofundarei agora nos diferentes tipos de 

semelhanças e no percurso de transformação da mímesis através dos tempos, me detendo em 

alguns refúgios nos quais ela ainda atua de maneira intensa, como o universo da linguagem e 

do brincar. 

Retomando as origens dos processos miméticos, é possível tomar o corpo humano, 

desde muito cedo, como meio de produzir e expressar semelhanças, o que pode ser observado 

em dois níveis: no que se refere ao desenvolvimento da espécie, e também no 

desenvolvimento maturacional do ser humano desde a infância até a idade adulta, e até 

mesmo durante toda a vida. Assim, alguns comportamentos presentes nas primeiras 

manifestações humanas em seu esforço para compreender o universo, como a imitação de 

animais por gestos ou vocalizações que remetem aos sons produzidos por eles, se fazem 

presentes ainda hoje entre crianças pequenas, que usam seu corpo para interagir com o 

mundo.  
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Nos processos miméticos o homem interage com o mundo, ele apanha o mundo 

exterior em seu mundo interior e devolve a ele suas impressões, num movimento de criação e 

expressão. Segundo Gebauer& Wulf (2004) antes da introdução da escrita na Europa, 

importantes conteúdos culturais foram expressos com a ajuda do uso mimético do corpo, por 

meio da fala, dança e recitação a comunicação de saberes se perpetuava. 

 
O corpo inteiro torna-se um instrumento, parecido com um instrumento 
musical que vibra e produz ressonâncias. (...) cada apresentação sempre 
produz uma originalidade que na maioria das vezes é muito semelhante às 
apresentações anteriores. Ela é uma reprodução, uma nova realizaçao de 
antigos acontecimentos, sempre com caráter próprio. Cada apresentação 
renova e fortalece as lembranças e dá a estas novos acentos. A mímesis se 
dirige às pessoas como uma mediação corporal, e enquanto os outros reagem 
a ela, se estabelece uma relação recíproca entre os participantes. 
(GEBAUER & WULF, p.39). 
 

Nessa etapa, aponta Cramer (1993) a ação mimética acontece num estágio de 

comunhão entre o eu e o outro, entre sujeito e objeto, uma ligação que foi se perdendo no 

decorrer do tempo, até que o contínuo mimético se rompe por completo, por volta do período 

de transição do Renascimento ao Classicismo, que inaugura uma nova forma de pensamento 

marcada pelo distanciamento entre indivíduo, conhecimento e natureza.16  Essa ruptura resulta 

também na diferenciação entre dois tipos de semelhanças: as sensíveis e extrassensíveis. 

As semelhanças sensíveis são aquelas diretamente percebidas, principalmente (mas 

não somente) por meio de situações concretas, como o movimento compartilhado em formas 

antigas de dança, a semelhança entre rostos, ou os gestos realizados pelas crianças ao brincar 

de faz que conta, que remetem aos aviões, à chuva, aos moinhos, etc... Já as semelhanças 

extrassensíveis, são aquelas que não podem ser lidas diretamente, e precisam ser 

decodificadas. Elas são chamadas também de “irredutíveis”, por se relacionarem a 

experiências de conexão entre homem e natureza que não somos mais capazes de acessar, 

como, por exemplo, a ação das constelações sobre o destino humano, ou a leitura do futuro 

nas vísceras dos animais. Essas semelhanças eram facilmente acessadas em tempos antigos, 

mas foram ganhando o status de relações mágicas, pela pouca familiaridade que 

estabelecemos com elas nos tempos atuais, como indicam Gebauer & Wulf, (1995). Essa nova 

configuração do pensamento traz como consequência uma ordem diferente, na qual a natureza 

                                                            
16  Until the Renaissance, the signature on the surface of things makes it possible to apprehend similarities and 
recognize the world. By that time, to know means to recognize the natural signs of similarity, to discover the 
unity of the world, and to live the correspondences on self and on others. In: Cramer, F. Caos and Order: the 
complex structure of living systems ( NY: UCH, 1993)  



  112

silencia e o conhecimento não se baseia mais na interpretação e no diálogo, como ocorria no 

tempo do reconhecimento das semelhanças, mas na ordem e organização. Abertura e 

possibilidades de encontro não se acomodam na nova lógica do logocentrismo, e com isso:  

 
a natureza multiforme do singular, a amplitude do extrassensível e a unidade 
entre sujeito e objeto que caracterizavam o cosmos mimético, dão lugar à 
identidade, ordem e organização binária que caracteriza o pensamento 
científico moderno” (GEBAUER & WULF, 1995, p. 271). 

  

Os autores apontam ainda que a disseminação da escrita fortalece ainda mais a cisão 

entre sujeito e objeto. Por outro lado, a transição da escrita manual para a impressão amplia o 

acesso ao conhecimento. A literatura, expressão estética da linguagem escrita, oferece abrigo 

à mímesis e por meio dos textos, é possível experimentar um pouco do que anteriormente era 

vivido de forma espontânea e intensa17. Para Benjamin (2011), tais circunstâncias levam a 

mímesis a refugiar-se na linguagem, que se transforma, segundo o autor, “num arquivo de 

semelhanças extrassensíveis”, que acolhem as relações mágicas expulsas do mundo moderno, 

e também os processos inconscientes que atuam sobre o escritor e sobre os quais ele não tem 

controle. Para o autor, a linguagem é a transformação mimética das percepções e sensações, 

um recanto de preservação desta importante faculdade humana.  

 

 

3.4.1  Um refúgio: mímesis na linguagem 

 

A linguagem funciona, assim, como um cenário onde se pode testemunhar a 

ocorrência da mímesis, e tais experiências são presentificadas, também, nas aprendizagens das 

crianças sobre a linguagem, trazendo a mímesis para mais perto. Em seu exercício de 

apropriação da linguagem, a criança se coloca em toda sua potência, convocando as mais 

variadas habilidades. Seu corpo todo participa dessa árdua tarefa de tomar em suas mãos as 

rédeas da linguagem, esse sistema misterioso e atraente que se apresenta para ela, são 

caminhos por vezes tortuosos, mas sempre carregados de esforço e significado.  

A linguagem é vivida pela criança da mesma forma como acontece com a percepção 

das tintas que se imiscuem ocupando o papel e a carregam por seus caminhos de misturas de 

                                                            
17 Coloca-se também em questão quais seriam as repercussões da nova “revolução” que vivemos em nossos 
tempos de transição da era da impressão para a virtual, com a internet, ebooks, e redes sociais. Para saber mais: 
Amman, M. Facebook, eu curto: uma análise mimética das redes sociais digitais, dissertação de mestrado, UNB, 
2011. 
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cores impregnando em todo seu ser. Sons se apresentam como enigmas a serem explorados, 

as palavras chamam a atenção das crianças pela sua forma, sua “materialidade”, e não 

somente pelo sentido que carregam, pois muitas vezes elas ainda não têm acesso a tais 

sentidos.  Benjamin (1987) considera que para as crianças “palavras ainda são como cavernas, 

entre as quais conhecem curiosas linhas de comunicação” (p.271). Isso significa que as 

crianças se aproximam das palavras de forma mimética, livres de regras e convenções; ao 

mergulhar nesses “poços” de sons, melodias, e construções verbais, as crianças se 

experimentam poetas, buscando traduzir suas experiências em palavras convencionais, ou em 

construções originais, provindas de suas trajetórias singulares. 

 
Assim quis o acaso que se falasse uma vez em minha presença de gravuras 
[Kupferstich]. No dia seguinte, pus-me debaixo da cadeira e estendia a 
cabeça para fora; isso era um “esconderijo de cabeça” [kopf-verstich]. Se ao 
fazer isso, eu me desfigurava e a palavra também, eu só fazia o que devia 
fazer para criar raízes na vida. Aprendi em tempo a embrulhar-me nas 
palavras, que eram, de fato, nuvens. O dom de reconhecer semelhanças nada 
mais é do que um tênue resíduo da antiga  coerção a tornar-se semelhante e a 
comportar-se de maneira semelhante. Essa coerção, as palavras exerciam 
sobre mim. Não as que me faziam semelhante a modelos de virtude, mas a 
apartamentos, a móveis, a roupas. (BENJAMIN, 1987, p. 76) 
 

Esse é um exercício de assimilação e compreensão que informa como as crianças 

aprendem sobre o mundo e atribuem sentido a ele a partir de suas próprias experiências. 

Muitas vezes, elas trilham caminhos pouco convencionais, mas que obedecem a uma lógica 

própria, carregados de sentido quando considerados dentro do contexto em que se constroem. 

Esse é um comportamento muito frequente na infância, e que por vezes, os adultos acessam 

pouco por não se mobilizarem a abandonar o conforto de seu pensamento racional e encontrar 

as crianças onde elas estão. Como apontou Benjamin, tais construções são efêmeras, se 

apresentam e logo somem, é preciso atenção a elas, caso contrário, não conseguimos nos 

aproximar das crianças e estabelecer com elas uma comunicação efetiva, que leve a 

aprendizagens genuínas. Por outro lado, são experiências muito significativas, que marcam a 

história de quem as vive e quando narradas, revelam-se importantes fontes de informação 

sobre o encontro das crianças com a linguagem. 

 
Certamente meu pai usara um horrível embuste naquela maldita manhã, 
inculcando-me a excelência do papel impresso. Eu não lia direito, mas, 
arfando penosamente, conseguia mastigar os conceitos sisudos: “A preguiça 
é a chave da pobreza – Quem não ouve conselhos raras vezes acerta – Fala 
pouco e bem: ter-te-ão por alguém.”  
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Esse Terteão para mim era um homem, e não pude saber que fazia ele na 
página final da carta. As outras folhas se desprendiam, restavam-me as 
linhas em negrita, resumo da ciência anunciada por meu pai.  

- Mocinha, quem é Terteão?  

Mocinha estranhou a pergunta. Não havia pensado que Terteão fosse 
homem. Talvez fosse. “Fala pouco e bem: ter-te-ão por alguém”.  

- Mocinha, que quer dizer isso?  

Mocinha confessou honestamente que não conhecia Terteão. E eu fiquei 
triste, remoendo a promessa de meu pai, aguardando novas decepções.” 
(RAMOS, 1995 p.99) 
 

Este trecho do livro Infância, de Graciliano Ramos, indica como são possíveis (e 

perigosos!) eventuais descompassos na compreensão da linguagem. Dentro de sua lógica de 

menino que inaugurava a vida escolar, a mesóclise apresentada se traduz ao garoto Graciliano 

como um personagem, e ele pergunta à irmã quem seria esse homem. Talvez um professor 

austero? Ou um poderoso coronel como os que povoavam sua infância de menino nos sertões 

brasileiros? Já Benjamin assume que “gravura de cobre” [Kupferstich] é um “esconderijo para 

cabeça” [kopf-verstich] e Graciliano converte o “ter- te-ão” em “Terteão”; essas são 

memórias infantis construídas pela mímesis que os autores carregam até a idade adulta, e se 

servem delas para explicar os jogos de linguagem que marcam o esforço da criança para 

compartilhar do sistema linguístico.  

Tais construções indicam que as semelhanças não se estabelecem somente por 

identidade ou igualdade, mas podem também se constituir por outros caminhos como, por 

exemplo, pela contiguidade, ou pela semelhança entre sons, como ilustram os exemplos 

relatados acima. No esforço por construir sentidos frente à realidade que se apresenta por 

vezes de forma enigmática, a criança se lança a operações mentais em diferentes níveis, que 

exigem um deslocamento do pensamento em processos cognitivos que se movimentam em 

diversas direções e resultam em novas habilidades que passam a integrar sua capacidade 

intelectual. Conhecimentos se constroem assim, na interação da criança com o meio. Além 

dessas interessantes passagens vividas pelos autores durante a infância, coleciono tantas 

outras em minha trajetória acompanhando crianças em seus processos de aprendizagem da 

língua: lembro-me, por exemplo, de uma construção feita por minha filha, aos 7 anos, quando 

conversávamos sobre um acontecimento escolar e, ao sintetizar em sua compreensão infantil o 

som e a aplicação da palavra boato, ela diz: “Mas isso é só um ‘voato’, não aconteceu de 

verdade”. E o que é um ‘voato’? - pergunto. “É quando uma pessoa fala uma coisa e daí outra 

pessoa ouve e depois outra e a fala e a história vai voando, e vira um ‘voato’. Uma coisa que 
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ninguém sabe se é verdade, mas como fica muito falado chega até o ponto de umas pessoas 

acreditarem.” Dedicar atenção a tais construções, que podem passar despercebidas no 

cotidiano corrido em que vivemos, ajuda a acessarmos o universo do outro e construir 

experiências de sentidos compartilhados importantes para o estabelecimento de relações 

significativas.  

Ao cotejar esses processos de construção de sentidos sob o ponto de vista da 

linguagem, a linguística e a semiótica descrevem duas direções de desenvolvimento do 

potencial comunicativo: num eixo se acomodariam as relações metafóricas (decorrentes do 

exercício de similaridade) e em outro as metonímicas (decorrentes do exercício de 

contiguidade). Isso significa que frente a uma situação nova ou inusitada, seja no âmbito oral, 

escrito, ou até mesmo em outros contextos de experiência, a criança recorre às ferramentas 

que dispõe, e em seu empenho por compartilhar tais situações, opera relações de similaridade 

e contiguidade que revelam seu esforço de compreensão e resultam em construções 

linguísticas diferentes, por vezes criativas e inventivas. (PANNUTI, 2008) 

Em termos linguísticos, simplificadamente, metáfora e metonímia se definem como 

recursos retóricos, (ou figuras de linguagem), compreendidos como mecanismos básicos de 

alteração do sentido das palavras. Na metáfora a alteração de sentido acontece quando se 

estabelece uma intersecção entre o sentido que um termo ou palavra tem e outro substituído 

por ele na construção textual, ou seja, quando um termo tem seu sentido alterado pelo 

encontro com outro termo que o substitui. Por exemplo, quando digo: “o desmatamento 

destrói os pulmões de nossa terra”, fica claro que “pulmão” significa “árvore”; essa alteração 

de sentido é possível porque o significado básico de pulmão e árvore, nesse caso, se apresenta 

em intersecção: ambos têm a função de oxigenar, possibilitar a respiração. Daí a relação entre 

a metáfora e a similaridade.  

Já na metonímia a alteração de sentido acontece quando se estabelece uma relação de 

inclusão ou implicação entre as palavras ou expressões, ou seja, quando o termo adquire um 

novo sentido a partir de um conhecimento partilhado ou função. Por exemplo, se digo: “as 

chaminés deveriam se afastar das grandes cidades”, compreende-se que a palavra “chaminé” 

assume o sentido fábricas ou indústrias que emitem poluição; nesse caso, a alteração de 

sentido ocorre porque o significado básico de chaminé inclui-se como parte do significado do 

todo, fábrica. Essa é uma relação de implicação, que se constrói pelo compartilhamento de 

função, ou seja, se estabelece um acordo tácito entre um grupo de leitores que compartilha do 

sentido de que chaminés que emitem poluentes representam o coletivo de fábricas nesse caso 

específico. Nesse sentido, a frase não indica que as chaminés (das casas) deveriam ser banidas 
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das cidades, mas sim que as fábricas que poluem devem se afastar dos grandes centros. Por se 

tratar de uma expressão que institui uma relação de implicação e não de cruzamento (como no 

caso da metáfora) define-se uma relação de contiguidade, que caracteriza a metonímia18.  

Os signos presentes na fala ou no texto são tomados em diálogo pela criança a partir 

de sua realidade e se aproximam de suas referências, construídas no mundo social em que ela 

está inserida. Desses encontros decorrem intensos processos de construção de sentido nos 

quais a criança se vale de seus conhecimentos e experiências para, de forma inteira e ativa, 

compreender o cenário que se apresenta. Esse exercício frequentemente, se remete às relações 

de contiguidade, uma vez que a criança explora as novidades com base nos conhecimentos 

que já possui. Metomínia significa em grego “além do nome, que sucede o nome” (Fiorin, 

2009) o que confere a esse recurso um caráter de amplitude e extensão do semântico. As 

relações de contiguidade, de proximidade, abrem lugar para a vizinhança, possibilitam que 

sentidos sejam construídos pelo contato; e nesse terreno de sentidos compartilhados, a 

simbolização encontra espaço para manifestar-se livremente, em construções inusitadas, que 

desvelam a lógica do pensamento infantil, ou até mesmo do adulto, que parte de suas 

referências para inserir-se nos diversos contextos. Outro aspecto interessante que trazem as 

relações de contiguidade se refere ao seu caráter tópico. Por se constituírem a partir de 

experiências pessoais, por vezes singulares, as metonímias, ou relações de contiguidade 

trazem com frequência indícios que remetem ao local de origem do sujeito, funcionando 

como fonte de informação sobre a cultura. Como vimos nos exemplos de Benjamin e 

Graciliano, suas construções “metonímicas” se relacionam diretamente ao contexto da 

infância dos autores, conferindo aos relatos uma “atmosfera” que por vezes nos transportam 

às experiências vividas por eles. Este seria o ponto de convergência entre mímesis e 

metonímia, ou seja, é uma semelhança que não se restringe à imitação ou substituição, mas 

uma construção única que toma como material o encontro, a interação com os pares e com a 

natureza.  

As onomatopeias são figuras de linguagem amplamente abordadas por Benjamin 

(2011) por sua relação com as semelhanças. Elas se definem linguisticamente como planos de 

expressão sonoros que remetem diretamente ao objeto, indicando a compreensão de 

linguagem do autor, que a considera expressão e não representação. Segundo Furlan (1996) 

em sua origem, para Benjamin, a linguagem não teria sido uma forma de comunicação, mas 

                                                            
18 Trabalho de forma mais ampla e aprofundada com estas relações, articulando-as à Psicanálise, em minha 
dissertação de Mestrado “Aspectos descritivos e interpretativos da narrativa do sonho na criança”, defendida em 
2008 no departamento de Linguistica da FFLCH 
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uma forma de imitação da natureza, uma vez que as semelhanças encontram-se na natureza e 

a faculdade humana de percepção dessas semelhanças permite ao homem tornar-se 

semelhante também pela via da linguagem. Na infância, a onomatopeia significa a imitação 

dos sons no âmbito da gênese da linguagem alheia à convenção de signos. Ela aproxima a 

linguagem de sua essência presente nas teorias onomatopaicas e facilita a criança elaborar as 

primeiras palavras, o que corresponde à apreensão verdadeira do conceito sem esvaziá-lo. À 

medida que a criança desenvolve a linguagem, busca formular os conceitos a partir da 

semelhança extra-sensível elaborada pelo pensamento através da combinação sonora entre a 

palavra e o objeto. 

 
Mas, se a linguagem, como é óbvio para as pessoas mais perspicazes, não é 
um sistema convencional de signos, é imperioso recorrer, no esforço de 
aproximar-se de sua essência, a certas ideias contidas nas teorias 
onomatopaicas, em sua forma mais crua e mais primitiva. (BENJAMIN, 
2011, p. 110). 
 

Concluindo esse percurso da mímesis pelo campo da linguagem, no qual foi 

importante nos determos um pouco mais por sua relevância, retomamos sua trajetória 

histórica. 

 

 

3.5   Adorno e a mímesis 

 

 

A posição de Adorno em relação ao conceito de mímesis passa por variações no 

decorrer de sua vida e percurso teórico. Na primeira fase, elaborada na Dialética do 

Esclarecimento (ADORNO & HORKHEIMER, 1985) os autores conferem à mímesis uma 

inclinação negativa, posteriormente, na Teoria Estética (1988) e Dialética Negativa (2009), 

ela ganha novo enfoque assumindo papel importante da superação da racionalidade 

instrumental.  

É possível acompanhar a rica discussão entre Adorno (1995) e Benjamin por meio das 

correspondências trocadas entre eles em 1938, na ocasião da rejeição do artigo sobre a obra de 

Baudelaire escrito por Benjamin para a Revista de Pesquisa Social, editada por Horkheimer e 

Adorno em NY pelo Instituto dirigido por eles com sede provisória nos EUA. 
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Nesta espécie de imediato, e, gostaria quase de dizer, antropológico 
materialismo, oculta-se  um elemento profundamente romântico, que eu 
percebo tão mais claramente quanto mais brusco e estridente é o modo como 
você confronta o mundo formal de Baudelaire com as necessidades da vida. 
A “mediação” de que sinto falta, e que encontro encoberta por evocações 
mágicas materialístico-historiográficas, nada mais é que a teoria, que seu 
trabalho deixa de lado. A omissão da teoria influi sobre a empiria. Por um 
lado, ela lhe confere um caráter enganadoramente épico e, por outro lado, 
priva os fenômenos, experienciados como meramente subjetivos, de seu 
próprio peso de filosofia da história. (ADORNO, apud AGAMBEN, 2013 p. 
133). 
 

Em sua resposta a tais críticas Benjamin não adota uma posição defensiva e nem 

mesmo rebate as colocações do colega, que apontava claramente a incompatibilidade entre o 

materialismo e a mímesis. Segundo Agambem, ainda assim Benjamin mantém-se fiel ao seu 

processo, o que é posteriormente reconhecido por Adorno, que escreve em 1955 sobre o 

amigo já morto:  

 
Seu método micrológico e fragmentário jamais assimilou completamente a 
concepção da mediação universal que, tanto em Hegel quanto em Marx, 
instituiu a totalidade. Sem jamais se desviar, ele se mantém fiel ao seu 
princípio de que a mínima célula de realidade intuída contrabalança todo o 
resto do mundo. Para ele, interpretar materialisticamente os fenômenos 
significava menos explicá-los com base no todo social que relacioná-los 
imediatamente, no seu isolamento, a tendências materiais e a lutas sociais. 
(ADORNO apud AGAMBEN, p. 137). 
 

Inicialmente, como sustentação às suas críticas ao pensamento mimético, Adorno 

recorre a Platão, às leituras de Freud e em dados provindos da etnologia para alertar sobre o 

perigo de um comportamento mimético regressivo, que leva o sujeito a renunciar suas 

características e igualar-se ao outro para proteger-se. Tal como os animais que se camuflam 

entre plantas para se não serem notados, ele faz uma analogia com os seres humanos, que 

desistem de si e se anulam diante do medo ou perigo, como forma de proteção. Para Adorno o 

comportamento mágico mimético ameaça o sujeito, pois, ao querer resguardar-se ele arrisca o 

seu desaparecimento, sua morte ou assimilação do outro. O medo aprisiona o homem, e por 

vezes o comportamento mimético se apresenta como um conforto, um alívio a esse 

sentimento ameaçador. Para Adorno, esse é um dos perigos da mímesis: ela pode funcionar 

como um impedimento para a construção de novas regras, formas e limites que definem o 

processo de civilização, o que resulta numa impossibilidade de questionamento do 

“progresso” racional e científico.  



  119

 
o medo de perder o eu e o de suprimir o limite entre si mesmo e a outra vida, 
o terror da morte e da destruição, está irmanado a uma promessa de 
felicidade, que ameaça a cada instante a civilização. O caminho da 
civilização era o da obediência e do trabalho, sobre o qual a satisfação não 
brilha senão como aparência destituída do seu poder. (HORKHEIMER & 
ADORNO, 1985, p.44-45) 
 

Nessa época em que trabalhavam nas ideias da Dialética do esclarecimento, Adorno e 

Horkheimer (1985) combatiam a mímesis por compreendê-la como um processo de 

identificação perverso. Os autores discorrem sobre a trajetória de Ulisses, fazendo uma bela 

analogia entre o percurso do herói e os processos vividos ao longo desse árduo caminho e os 

processos percorridos pela humanidade, mais particularmente, pelo sujeito, a criança que 

cresce e amadurece, transformando-se no decorrer de sua vida. Gagnebin (1993) ressalta os 

limites dessa compreensão ao discutir a ineficiência do processo de erradicação da mímesis 

proposto pelos autores. Para a autora, o processo de civilização que substitui a magia pela 

razão, a fruição pelo trabalho, se justifica, com base em Adorno & Horkheimer, pela rejeição 

dos comportamentos miméticos arcaicos, de resposta ao medo, que levariam em última 

instância à submissão. Porém, essa supressão dos comportamentos miméticos não garante a 

proteção ao medo e à submissão por não conseguir erradicar a lembrança originária da 

mímesis.  Ao contrário, as proibições se revelam ineficientes e ainda resultam numa perda da 

identidade, uma transformação do humano que o afasta de sua realidade original, privando-o 

da cultura como uma herança importante, que poderia ajudá-lo a fortalecer-se. Diz a autora:  

 
Essa dialética explicaria, segundo Adorno e Horkheimer, várias proibições 
tão religiosas como pedagógicas, como a proibição da imagem na religião 
judaica ou do lúdico na vida adulta, ou ainda de grupos sociais cujos hábitos 
não se encaixam nos valores de esforço, do sacrifício e do trabalho. Esses 
mecanismos  de proibição são tanto mais fortes quando tentam impedir não 
só a recordação do medo primitivo, mas também e lembrança dessa 
felicidade originária, que se experimenta na dissolução dos limites subjetivos 
e na embriaguez da fusão com o infinito. (GAGNEBIN, 1993, p. 75). 
 

Pode-se compreender, então, que ao impedir e combater os modos de viver miméticos 

os dominadores tinham como principal objetivo manter o controle e o poder que exerciam. 

Mais adiante nesse raciocício, os autores apontam que o limite da mímesis negativa, também 

chamada de secundária, seria uma regressão ao arcaico, que resultaria numa regressão 

coletiva totalitária, resvalando no horror do fascismo. Para ilustrar essa ideia, eles trazem a 

perseguição aos judeus pelos anti-semitas como uma construção do próprio anti-semitismo, 
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que precisou desse bode expiatório para constituir-se enquanto manifestação do mal-estar na 

cultura e sociedade. Contraditoriamente, por medo de aparecerem, os dominados- judeus, 

negros, homossexuais- tentavam esconder-se e acabavam justamente chamando mais a 

atenção. Essa mímesis negativa, que impede o deslocamento do pensamento e a autonomia, e 

condena as pessoas a assumirem lugares específicos e pré-determinados, se alimenta da 

violência e do medo como formas de manter o controle. 

Nesse sentido, Gagnebin resume o pensamento crítico assumido por Adorno como 

“processo mediatizado e infinito de transformação”, definido também pela “codeterminação 

recíproca entre particular e universal, a concepção de uma totalidade articulada na qual as 

partes e todo se definem mutuamente.” ( p. 77)  Muito ligado  a essas premissas, foi difícil 

para Adorno aceitar alguns dos recursos apresentados na obra de  seu colega Benjamin sobre 

Baudelaire, que acabou sendo recusado devido aos “desvios” causados pelas metáforas, pela 

singularidade e falta da mediação garantida pela teoria. Ele chega a apontar que a obra carece 

de elementos fundamentais como a ausência da dialética, o que levaria a uma aceitação 

acrítica da realidade. Com isso, Benjamin criaria um “lugar enfeitiçado” que abrigaria a 

mímesis, como pontua Gagnebin (op.cit).  

Posteriormente, já nos estudos da Teoria Estética (1982) Adorno revê sua posição e 

passa a enxergar os processos miméticos com um olhar ampliado, ao reconhecer a 

importância da mímesis na superação da racionalidade instrumental. Segundo Danner (2008), 

Adorno encontra na arte moderna abstrata, que não aceita uma única via de conceitualização e 

nem se submete à instrumentalização, a possibilidade de um refúgio do comportamento 

mimético, que proporcionaria também a expressão da “irracionalidade do mundo racional”. 

(p.65) Nesse sentido, em suas obras finais, Adorno redime o papel da mímesis ao afirmar que 

as obras de arte enquanto “artefatos autônomos” trazem elementos da velha mímesis que 

oferecem acesso a diferentes camadas da experiência social, e se firmando como alerta para a 

possibilidade de regressão à barbárie. Essa “revisão” no posicionamento de Adorno sobre a 

mímesis é tomada por alguns autores como um reconhecimento em relação à obra de 

Benjamin.  

 
A arte é o refúgio do comportamento mimético. Nela, o sujeito expõe-se, em 
graus mutáveis da sua autonomia, ao seu outro, dele separado e, no entanto, 
não inteiramente separado. A sua recusa das práticas mágicas, dos seus 
antepassados, implica participação na racionalidade. Que ela, algo de 
mimético, seja possível nno seio da racionalidade e se sirva dos seus meios, 
é uma reação à má irracionalidade do mundo racional enquanto 
administrado. (ADORNO, 1998, p.68).  
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3.6  Manifestações atuais da mímesis 

 

 

No decorrer do tempo, novoas abordagens da mímesis vem sendo estudadas, porém 

para evitar um desvio do percurso proposto, me limitarei a citar alguns autores que abordam o 

conceito, entre eles Auerbach (1971) que resgata a dimensão estética da mímesis na literatura 

na obra Mimesis: a representação da realidade na literatura ocidental, Girard que na obra 

Violence and the Sacred (1972) discorre sobre a relação entre a mímesis e a violência humana, 

Taussig (1995) que realiza em Mimesis and Alterity um estudo antropológico da mímesis. A 

mímesis aparece também na obra de Derrida em estudos que se iniciam na década de 60 e se 

desenvolvem até meados da década de 2000. O para o autor o caráter mimético acontece 

dentro dos textos, tomados por ele como construções abertas que se reconfiguram a partir de 

quebras, concentrações e deslocamentos (DERRIDA, 2005). 

 

 

3.7  Mais um refúgio: a mímesis e o brincar 

 

 

Como já apontado, a mediação proporcionada pela mímesis entre eu e outro, entre 

sujeito e objeto, entre homem e natureza, remete ao corpo e ao jogo como manifestações 

primeiras. O brincar, experimentar movimentos, significados, sons, sentidos, abre espaço para 

a criação, essa força criativa busca a compreensão do mundo por meio de sua apreensão, o 

que se dá pelo reconhecimento de semelhanças. Benjamin pontua que “os jogos infantis são 

impregnados de comportamentos miméticos que não se limitam de modo algum à imitação de 

pessoas.” (2011 p. 108).   

Segundo Grigorowitschs (2010) o engajamento das crianças no jogo parece ser algo 

universal em qualquer período histórico do qual se tenha informações, já a percepção do jogo 

infantil como uma ação específica da infância e digna de investigação possui origens variadas. 

Sucintamente, pode-se dizer que o jogo vai, ao longo da história, alçando-se como dimensão 

essencial do humano e gradativamente se firma como objeto de pesquisa específico, que vem 

sendo amplamente explorado por inúmeras formas de abordagem- sob a ótica da psicologia, 

pedagogia, biologia, antropologia, e até mesmo outras áreas como economia e tecnologia, que 
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começam a descobrir a potência da brincadeira e da criatividade como forma de aumentar a 

produtividade e eficiência.19  

De acordo com Brown (2011) o ato de brincar pode ser identificado na espécie 

humana e, também, nos animais, tendo a brincadeira uma função biológica no 

desenvolvimento e sobrevivência dos seres vivos. Para o autor, o jogo não se restringe ao 

divertimento (apesar de ser esta uma dimensão fundamental da vida), nem deve ser entendido 

como um ensaio para outras atividades, uma vez que o jogo é em si uma manifestação das 

potencialidades humanas.  

A temática da infância e do brincar se revela bastante presente na obra de Walter 

Benjamin, que discute não somente a relação entre os jogos infantis e o comportamento 

mimético, como também se debruça sobre as experiências vividas na infância frente à 

complexidade do mundo adulto, seja pela via da linguagem, do uso dos objetos e ações. Do 

ponto de vista das semelhanças, o jogo se dá no diálogo entre a ordem interna e a ordem 

social. Inaugura-se assim a possibilidade de estar no mundo corporeamente, estabelecendo 

relações entre o mundo próprio e os princípios de organização sociais, é um encontro entre 

dois ou mais mundos. Como aponta Brougère (1995) embora todos os elementos constitutivos 

da dimensão cotidiana possam ser expressos no jogo, nem todos eles são selecionados pelos 

jogadores, o jogo acolhe uma atenção flutuante, que se atualiza por meio de um mecanismo 

seletivo e, desse modo, ao jogar as crianças ao mesmo tempo manipulam certos elementos 

sociais e culturais e estabelecem uma relação individual – portanto seletiva- com esses 

elementos. 

Essa forma singular da criança relacionar-se com o mundo chama a atenção de 

Benjamin (2011). Para o autor “a criança exige do adulto explicações claras e inteligíveis, 

mas não explicações infantis.” (p.236)  Ele diz ainda que  “a criança aceita perfeitamente 

coisas sérias, mesmo as mais abstratas e pesadas, desde que sejam honestas e espontâneas” 

(p.237). Com essas afirmações ele sustenta que os adultos nem sempre acessam plenamente a 

percepção e a lógica infantil, e tendem a tratar as crianças como seres diferentes, menos 

capazes, para as quais o mundo deve ser “adaptado” e “simplificado”. Porém, um olhar mais 

cuidadoso frente ao comportamento infantil revela exatamente o oposto: a criança, por sua 

facilidade de uso da capacidade mimética, compreende o mundo de forma própria, mas não 

                                                            
19  Atualmente espalham-se no mundo modelos de empresas que investem em ambientes de trabalho 
descontraídos, que oferecem espaço para a criatividade e brincadeira no cotidiano, como indica a matéria 
“Google: a place to work and play” do NY Times de 16 de março de 2013. Disponível online em: 
nytimes.com/bussiness3/16/13 
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necessariamente mais simples. É um olhar mais amplo, inteiro, que se aproxima do artista ou 

do poeta.  

O adulto, em geral, não compreende a lógica infantil por abordá-la a partir de sua 

própria perspectiva linear e racional. Muitos aspectos da criatividade infantil fogem à 

percepção do adulto, com frequência ele se mantém preso aos seus crivos e não consegue 

encontrar a criança onde ela está- no campo da fantasia, imaginação e criatividade. No ato de 

jogar a criança constrói significados, interpreta o mundo e lhe empresta sentidos a partir de 

suas próprias experiências. Esse é um exercício sério e intenso, ao qual a criança se entrega 

corporal e emocionalmente; importantes aprendizagens acontecem nessas situações que 

encontram na mímesis um recurso precioso de interação com o mundo.  A criatividade do 

sujeito que se expressa através da mímesis encontra-se em sua capacidade de estabelecer 

novas relações com outros mundos, são encontros inusitados, por vezes imprevistos, que 

demandam não só a imitação, mas principalmente a criação.  

Popitz (2000, apud Grigorowitschs) discute a relação entre a mímesis e a criatividade 

no jogo. Para o autor o elemento de criatividade nos processos miméticos que permeiam o 

jogo infantil está intrinsecamente ligado às capacidades da imaginação e fantasia presentes no 

período da infância. A fantasia é um produto específico da capacidade e imaginação, é ela que 

conduz à criatividade e possibilita tornar presente ao ausente. Dessa forma no jogo, 

mimeticamente, os caminhos da fantasia apontam como as crianças organizam, criam e 

recriam seu estar no mundo. Essa ideia relaciona-se com uma observação de Benjamin 

(2011), quando ele diz que: “a terra está cheia de substâncias puras e infalsificáveis, capazes 

de despertar a atenção infantil.” (p.237). Isso significa que as crianças constroem uma relação 

única e original com o mundo, cujos critérios de relevância e valor não estão regulados pela 

sociedade de consumo ou pela economia de mercado. Assim, a criança pode encontrar sentido 

brincando com uma garrafa vazia ou retalho de tecido, e encontrar satisfação não no 

brinquedo, mas na brincadeira, uma vez que o brinquedo se cria no brincar. 

Essa atividade de criação e interpretação do mundo que define a brincadeira; se 

assemelha ao trabalho do artista, o que pode ser ilustrado por um fragmento de A visão das 

cores pela criança, 1914-1915, no qual Benjamin (1987) indica de forma poética o quanto de 

arte se pode encontrar na pesquisa e encantamento que as crianças despertam frente às cores. 

É uma experiência que expressa a semelhança: “A cor é algo espiritual, algo cuja claridade é 

espiritual, pois quando as cores se misturam, elas produzem novas cores, não um borrão. O arco-íris 

tem a pureza da infância” (BENJAMIN, 1987, p.110). 
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Esse trecho aponta a relação entre o físico e o emocional: de uma realidade material, 

sensível e empírica como a cor, depreende-se o espiritual e infinito. As cores são ao mesmo 

tempo físicas e etéreas, elas estão na paleta do pintor, nos potinhos da oficina de arte escolar, 

mas também traduzem sentimentos, estados de espírito. A relação da criança com a cor 

exemplifica o encontro entre mundos: o peso, a textura e espessura da matéria pura estão 

presentes na vivência da cor que se espalha pelas mãos e ocupa o papel, se mistura às 

experiências infantis, mas também a cor é o que define o céu, a tristeza e a esperança. A 

criança traz em suas criações a urgência das cores: “eu preciso do vermelho!”, “como faz o 

roxo?”, “que cor vai dar essa mistura?”, comentam enquanto criam. Tal qual o artista, a 

criança tem um olhar arejado em relação ao mundo, uma postura de interesse e plenitude que 

ocupa todo seu ser. Essa intensidade dá origem à inspiração: quando os materiais e ideias 

exigem ação, a produção é consequência de uma pulsão que busca por realização. O colorido 

do mundo se combina com a imaginação, a vida e a criação. A mímesis está muito presente 

nesses momentos, como é possível perceber neste fragmento de Infância em Berlim por volta 

de 1900. 

 
... quando misturava as cores, elas me tingiam. Mesmo antes de colocá-las 
no desenho, me envolviam. Quando, ainda úmidas, imiscuíam-se umas às 
outras, tomava-as no pincel com tanto cuidado como se fossem nuvens se 
diluindo.” (BENJAMIN, 1987 p.100) 
 

Dentre tantas outras experiências que povoam o universo infantil, a experiência com 

as cores compreende movimentos fundamentais para o diálogo da criança em sua interação 

com o mundo: ela se identifica, decifra, e por fim distingue. O tempo se revela um grande 

aliado da criança nesse processo, ele precisa ser respeitado, garantido, e principalmente, 

vivenciado com as crianças se desejamos aprender sobre seus métodos. O método da criança é 

próprio, e envolve a capacidade de produzir e viver as semelhanças, de recriar relações e 

procurar caminhos singulares, que por vezes convertem a ordem canônica das coisas, ele 

acolhe idas e vindas. É um método que aceita desvios, atalhos e novas trilhas.  

Como já mencionado anteriormente, conseguir perder-se é ser capaz de deixar-se levar 

pela experiência, o que pressupõe vislumbrar outra ordem temporal, outras relações de 

pertencimento e temporalidade, as quais resultam em outro conhecimento de mundo. Esse é 

um exercício de encontrar-se no avesso da ordem, por caminhos que se movem pela memória, 

brincadeira e fantasia, livres dos objetivos da produção e convenções impostas pelas regras 

sociais. Essa forma libertadora de relacionar-se com o mundo se ancora na mímesis e instaura 
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um espaço de trânsito livre entre sujeito e objeto, no qual a criança aprende sobre si mesma e 

o mundo, recebendo-o e atuando sobre ele. 

Esse espaço potencial livre do controle e adestramento do mundo adulto participa 

intensamente do desenvolvimento da subjetividade da criança. Simbolicamente, é o espaço do 

quintal, do terreiro, palco de brincadeiras e aprendizagens, como descrevem alguns poetas, 

entre eles Manoel de Barros:  

 
Acho que o quintal onde a gente brincou é maior do que a cidade. A gente só 
descobre isso depois de grande. A gente descobre que o tamanho das coisas 
há que ser medido pela intimidade que temos com as coisas. Há de ser como 
acontece com o amor. Assim, as pedrinhas do nosso quintal são sempre 
maiores do que as outras pedras do mundo. Justo pelo motivo da intimidade. 
(BARROS, 2003, p. 39).  
 

Esta área intermediária que se observa no exercício do brincar e, também, em outras 

experiências humanas é discutida, do ponto de vista do desenvolvimento psíquico pelo 

pediatra e psicanalista inglês Donald Winnicott (1896-1971) que construiu, a partir de sua 

experiência clínica, uma obra que se alicerça no potencial criativo humano para o 

desenvolvimento, na qual a brincadeira assume grande importância. Para o autor “há uma 

evolução direta dos fenômenos transicionais para o brincar, do brincar para o brincar 

compartilhado, e deste para as experiências culturais” (WINNICOT, 1975, p.76). 

De acordo com Sekkel (2013), Winnicot considera a continuidade do ser como 

fundamental para o processo de desenvolvimento emocional, o sentimento de continuidade do 

ser está presente desde antes no nascimento, sendo este evento a primeira interrupção da 

continuidade experimentada pelo bebê. Por outro lado, o nascimento oferece a possibilidade 

de diferenciação do eu, que resultará, observadas algumas condições, na conquista do self. 

Winnicot (1975) indica que conquista do self se relaciona com a possibilidade do bebê 

receber a realidade e tornar-se gradativamente independente, de sentir-se real, por meio de 

uma relação criativa que envolve a mãe e sua capacidade de atendê-lo em suas necessidades 

básicas. Inicialmente esse atendimento exige um ajuste quase perfeito, a ponto de o bebê ter a 

ilusão de que é ele quem controla esse par, que na verdade não é ainda percebido como um 

par, mas uma unidade controlada pelo bebê. Conforme a mãe diminui essa adaptação criam-se 

hiatos que possibilitam ao bebê ser criativo para lidar com as mudanças. Esse “desencontro”, 

se não muito intenso ou violento, permite o nascimento do senso de realidade e a crescente 

percepção do outro; porém essa relação não se estabelece com um outro qualquer, mas com 

um outro amoroso, que serve de espelho e reflete o eu do bebê em si mesmo, devolvendo-lhe 
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essa figura organizada. É possível estabelecer um paralelo entre esse encontro e o relampejar 

da percepção das semelhanças proposto por Benjamin (2011). 

Todos esses importantes acontecimentos tem como palco um cenário espefícico, que 

se define como uma área potencial entre a mãe e o bebê, sendo denominado por Winnicot de 

fenômeno transicional.  

 
Pode-se supor que pensar ou fantasiar, se vincule a essas experiências 
funcionais. Tudo isso estou chamando de Fenômenos Transicionais. De tudo 
isso, também (se estudarmos qualquer bebê), pode surgir alguma coisa ou 
algum fenômeno - talvez uma bola de lã, a pontinha de um cobertor ou 
edredon, uma palavra ou uma melodia, ou um maneirismo que, para o bebê, 
se torna vitalmente importante para seu uso no momento de dormir, 
constituindo uma defesa contra a ansiedade, especialmente a ansiedade do 
tipo depressivo. Talvez um objeto macio, ou outro tipo de objeto, tenha sido 
encontrado e usado pelo bebê, tornando-se naquilo que eu estou chamando 
de objeto transicional. (WINNICOT, 1975 p.16-7). 
 

Este não é um “terreno” que se desenha somente no espaço, de forma concreta, mas é 

principalmente subjetivo; relaciona-se com a crescente capacidade do bebê de perceber e 

aceitar a realidade socialmente construída e criativamente interagir com ela. Como já 

apontado, trata-se de uma transição que começa com a ilusão do bebê, que inicialmente se 

percebe como potente e criador do mundo que o circunscreve, e que conforme vai ganhando 

percepção a partir de sua interação com o ambiente, passa pela desilusão quanto à sua 

onipotência e chega a desenvolver certa aceitação da realidade por meio do brincar e de 

sucessivas experiências vividas no cotidiano. Na vida adulta esta área intermediária se 

expressa nas artes, religião e cultura em geral. Essa experiência ilusória não desaparece por 

completo. 

Dos fenômenos transicionais podem surgir objetos que recriam essa situação, 

concedendo ao bebê um pouco do conforto sentido pela presença da mãe, por meio, por 

exemplo, de travesseirinhos, paninhos, cobertores ou outros objetos. É importante ressaltar 

que objetos transicionais, também denominados objetos de apego, não são “coisas” cujo valor 

se calcula pelo que são, mas assumem um significado especial pelo investimento emocional 

que recebem. Segundo Winnicott (1975) eles não pertencem ao corpo do bebê nem são 

plenamente reconhecidos como a realidade externa compartilhada no social, situando-se no 

encontro entre o mundo psíquico e o mundo socialmente construído, ou seja, o conceito de 

transicionalidade não se limita aos brinquedos ou objetos concretos, estabelecendo-se como 

uma construção psíquica importante, que pode envolver ações, rituais, canções ou outras 
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manifestações construídas pelo bebê. “É verdade que a ponta do cobertor é simbólica de 

algum objeto parcial, tal como o seio. No entanto, o importante não é tanto seu valor 

simbólico, mas sua realidade” (WINNICOTT, 2000, p.19). 

Este campo intermediário constituído tanto pela realidade interna quanto pela 

realidade externa é fundamental para entender a compreensão winnicotiana do brincar. 

Quando são capazes de reconhecer o objeto transicional como “não-eu”, as crianças começam 

a ser capazes de exercitar, no espaço intermediário,  a capacidade de criar, imaginar, inventar, 

produzir um objeto e estabelecer uma relação de afeto e segurança com esse objeto, como 

indica Hisada (1998). Inaugura-se então um processo de evolução que, como já mencionado, 

parte dos fenômenos transacionais, com a utilização de um objeto transicional, avançando 

para o início do brincar, o brincar compartilhado e a experiência cultural, com a criança 

investindo e compartilhando das conquistas de sua cultura. O brincar para Winnicott se 

estabelece no tempo e no espaço, esse lugar que a brincadeira acontece, pela ação da criança, 

não se localiza nem no mundo interno, nem no externo, ele fica na fronteira, numa zona 

intermediária. São os quintais de Manuel de Barros, ou a praia de Tagore20. Nesse espaço de 

brincar, também denominado de espaço potencial inaugura-se a possibilidade para o 

desenvolvimento de novas formas de comunicação, para além do contato materno, acolhendo 

a linguagem e a criatividade. É na descontinuidade do tempo e da presença materna que o 

bebê encontra espaço para “ser”, começar a existir com autonomia e perceber-se como ser 

único e gradativamente independente.  

Segundo Sekkel (2013) criança vai experimentando suas próprias ações no mundo, e 

brinca confiante de que a pessoa a quem ama está lá, disponível, sustentando o seu brincar. A 

mãe passa a ser uma presença importante, mas não imprescindível, uma vez que a criança já 

carrega em si boas experiências que lhe asseguram confiança. Assim, a criança se apronta 

para desfrutar de uma zona de superposição de duas áreas do brincar: uma controlada por ela 

e outra em que recebe o mundo, garantindo a continuidade do ser. “Trata-se de aprender a 

continuar sendo, agora como um eu que se diferencia dos outros”. (p.22) 

Outra leitura que se aproxima do reconhecimento das semelhanças e o brincar são os 

jogos constituintes do sujeito, ou jogos de litoral, propostos por Jerusalinsky (2011).  Esse 

poético termo define um território específico que se delineia entre a mãe e o bebê onde se 

estabelecem, por meio da brincadeira, relações fundamentais que possibilitam a criação de 

fronteiras, membranas físicas e emocionais que servirão como substrato para jogos e 
                                                            
20 Poema do indiano Rabindranath Tagore, on the seashore of endless worlds, children play, epígrafe do artigo 
“A localização da experiência cultural”, Winnicott, 1967 
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brincadeiras mais complexos, como as brincadeiras com a linguagem, que participam 

diretamente do desenvolvimento pleno das crianças.  

Assim como acontece nos processos miméticos, que envolvem a criação de pontes a 

partir percepção das semelhanças, esses jogos se estabelecem no encontro e fundam uma 

experiência de sentidos compartilhados, ou seja, eles não são exclusivamente do bebê ou da 

mãe, mas se instituem entre eles. Apesar de envolverem uma porção de intencionalidade 

materna, à medida que a mãe convida o bebê a entrar nesses jogos, ela também responde aos 

seus movimentos, atribuindo-lhe autoria a partir do momento em que ele se engaja no jogo. 

Como indica a autora:  

 
Desse modo, nos jogos constituintes do sujeito opera-se a inscrição de um 
litoral que possibilita a passagem do gozo ao saber, do objeto ao sujeito, na 
medida em que a mãe e o bebê, em tais jogos, transitam sem se fixar de uma 
a outra dessas posições.  (...) Comparece aí a articulação, a borda entre gozo 
e saber que vai se inscrevendo na medida em que a mãe e o bebê, nesses 
jogos de litoral, eclipsam a posição de objeto e sujeito. Ora detendo um 
saber, ora engajando seu corpo no gozo propiciado pelo outro. Este 
eclipsamento entre sujeito-objeto próprio dos jogos de litoral é central para a 
constituição e para que posteriormente possa devir o jogo do Fort-Da. 
(JERUSALINSKY, 2011, p.2). 

 
Tal como o eclipse entre astros que observamos inesperadamente a partir das 

configurações e movimentações do universo pode-se dizer que tais jogos, assim como as 

semelhanças, trazem em si uma dimensão espontânea e imprevista, que deve ser 

“aproveitada” pela mãe que, afetivamente conectada ao seu bebê, se lança a essas intensas 

experiências, valendo-se delas para construir pontes, e bordar uma unidade que ainda falta ao 

bebê. Nesse sentido, apesar de obedecerem a alguns padrões comuns, cada jogo é singular na 

criação de cada bebê com sua mãe, e carrega uma intensidade de significados compartilhados 

específica daquele par, que pode ser uma cantiga já existente, um ritual no momento de 

cuidado, um movimento, um carinho numa parte do corpo, etc... Para exemplificar a 

importância de tais jogos, a autora cita os graves efeitos de sua ausência, quando 

eventualmente, esse encontro não acontece e compromete o estabelecimento desse litoral. 

Nesse sentido, vale ressaltar que esse não é um movimento puramente “planejado” é preciso 

disponibilidade e abertura para que eles transcorram de forma efetiva:  

 
Encontramos crianças que não antecipam o gozo que está por vir diante de 
alguém que sustentaria o arco da promessa de realização. Por outro lado, 
frequentemente encontramos, e não por coincidência, pais que padecem e 
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temem por atrasos das produções do filho e clamam por sua adequação 
cronológica às pautas de desenvolvimento, ao mesmo tempo em que não 
costumam tomar como realizações de um sujeito tais produções. Em lugar de 
experimentarem a surpresa com a criança, ao atribuir-lhe autoria sobre o seu 
ato, permanecem no espanto de um suposto sem-sentido. O gozo aí 
transborda, mas não articula sua borda em relação à produção de um saber.  
p.26. 
 

 

UMA CLAREIRA   Luiza e as letras 

Luiza tem 5 anos e se mostra muito interessada em decifrar o universo da escrita. 
Procura por “sua” letra o tempo todo e com frequência arrisca algumas leituras, 
ainda rudimentares, mas plenas de intenção e significado em diversas situações do 
cotidiano escolar. “Sabe o que descobri ontem? Colocaram uma placa com meu nome 
quase inteiro perto da porta do elevador do meu prédio! Eu até tirei uma foto com o 
celular do papai!” Ao explorarmos um pouco mais o tema, descobrimos que ela se 
referia a uma placa que sempre esteve presente, com os dizeres: “QUADRO DE 
LUZ”, mas que somente agora, passam a chamar a atenção de seus olhos leitores.  
Porém após algumas semanas, as professoras notam uma mudança bastante drástica 
no comportamento de Luiza: ela parece resistente às situações de leitura propostas ao 
grupo e em muitos momentos demonstra insegurança e até mesmo aversão ao 
universo que até então se mostrava tão instigante a ela. Dores de cabeça e de barriga 
começam a ser frequentes até que ela passa a evitar por completo as ocasiões em que 
é convocada a explorar o misterioso e encantador mundo das letras, distraindo-se 
com seu material, ausentando-se frequentemente da sala para usar o banheiro ou 
beber água, ou engajando-se em outras atividades. O que poderia estar acontecendo? 
Em conversa com a família descobrimos que a partir do crescente interesse da filha 
pela escrita, os pais substituíram o momento de leitura de história noturna, os quais 
passaram a ser “interrompidos” por perguntas como, por exemplo, ‘onde está escrito 
o que você leu’ por lições com a intenção de estimular o desenvolvimento da filha. 
Porém, os pais, inicialmente tão encantados com o momento de descobertas 
compartilhado com Luiza, se mostram um tanto frustrados com seu desempenho nas 
lições propostas. “Ela na verdade não lê nada, só fica’chutando’, tentando adivinhar 
o que está escrito”. Comenta o pai. Já a mãe atribui à proposta “liberal” da escola o 
fato da filha não se esforçar em fazer uma letra bonita no novo caderno comprado 
por ela. Nesse contato, eu, como orientadora, e os pais nos aprofundamos nas formas 
de aprender a leitura, e exploramos um pouco os acontecimentos e suas repercussões. 
Esclareço que “chutar” é uma importante estratégia de leitura, relacionada à 
inferência, à busca por semelhanças entre a palavra incialmente desconhecida que se 
apresenta a nós em meio a tantas outras no texto, e nosso repertório. Tal 
procedimento integra o árduo exercício da leitura, e todos os leitores, não somente os 
iniciantes recorrem a ele, porém o fazemos em frações de segundos, e nem nos damos 
conta da importância que ele tem no processo. Os pais compreendem que 
inicialmente, compartilharam do encantamento da filha pelo novo universo, porém 
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acabaram por se afastarem dela e do momento vivido ao adotarem uma postura mais 
formal. 
 

Respeitadas as proporções, pois Luiza se encontra num momento da vida bastante 

distante daquele em que acontecem os jogos de litoral,  o que observamos nessa clareira é um 

descompasso entre uma situação que se anuncia intensa e fugaz, no qual Luiza compartilha 

com seus pais e na escola sua fascinação em relação à descoberta da leitura e escrita, 

contaminando a todos com suas emoções  os incluindo nessa intensa aventura, para um 

segundo momento em que essa “dança” perde o ritmo, e alguns tropeços levam a 

consequências importantes na relação de Luiza com seus saberes.  Poder retomar o passo, e 

atentar para a delicadeza dos processos, foi importante para que Luiza e todos nós 

reencontrássemos a “luz”, emitida pelas letras, respeitando o espaço intermediário de 

construção que se delineia neste e em tantos outros processos de aprendizagem. Para os pais, 

poder se deixar ofuscar pelos ritmos e descobertas da filha, tal como a lua que esconde o sol 

durante o eclipse, foi fundamental para que ela se percebesse acolhida em seus saberes, 

colocando-se como protagonista de seu processo de aprendizagem. Ao mesmo tempo, a 

aposta em suas capacidades a ajudou a superar os desafios, acreditar em seus conhecimentos e 

avançar no percurso.  

Um último ponto de convergência que identifico entre o brincar e as semelhanças se 

refere ao espaço de suspensão que ele consagra, um espaço de realização e criação, de 

conjunção entre mundos, que obedece à ordem temporal de kairós, como já vimos. Esse 

espaço se monta a partir da intenção da criança, de seu esforço em decifrar e entender o 

mundo em que vive: como as coisas funcionam, como as relações se estabelecem, o que são 

medos, amores, de onde vem a chuva, entre tantas outras indagações que povoam a realidade 

infantil. Benjamin (2002) refere-se a este espaço como “um pequeno mundo inserido no 

grande”, nesse mundo a criança encontra a oportunidade de relacionar sua realidade interna 

com o externo, de “realizar o trabalho de constituir-se sujeito na infância”. 

(JERUSALINSKY, 2011 p.7).  

Ser capaz de inventar mundos e habitá-los se faz possível por meio do brincar é uma 

resistência ao caráter de “banalidade”, muitas vezes atribuído à brincadeira, por vezes tomada 

como uma mera atividade errante que preenche o tempo na infância, “enquanto o futuro não 

vem”. 

Nos tempos atuais, observa-se uma visão bastante contraditória em relação à 

brincadeira: ora ela é considerada “perda de tempo”, como se pode verificar na antecipação 
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cada vez mais intensa dos conteúdos formais trazidos para as escolas de educação infantil, ora 

é feito um grande investimento nessa área, como se identifica na crescente e milionária 

indústria de brinquedos, que invadem as crianças com anúncios de seus últimos 

lançamentos21, fiéis à realidade, que  roubam da criança a capacidade de imaginar, de 

improvisar e experimentar metáforas que preenchem criativamente os espaços vazios da 

brincadeira.  

Nosso mundo está cada vez mais carente de vazios: quase todo espaço é preenchido 

por atividades monitoradas, mediadas e brinquedos cada vez mais estruturados, que 

reproduzem uma realidade única, inviabilizando as relações de semelhança que abrem brechas 

para a iniciativa, a criatividade, resolução de problemas e elaboração de conflitos. Em 

resposta a esta situação, se coloca o feliz termo em inglês “open ended materials”, que 

designa brinquedos e objetos menos estruturados, que, como o nome diz não se encerram em 

si mesmos, abrindo a possibilidade para diferentes caminhos. São blocos de madeira, tecidos, 

gravetos, folhas secas ou frescas, argila, massas, utensílios de cozinha ou ferramentas, que 

alimentam a imaginação, convocando as crianças em todo seu ser para explorar a potência de 

seu brincar num rico e intenso exercício mimético. 

 
Hoje talvez se possa esperar uma superação daquele equívoco básico que 
acreditava ser a brincadeira da criança determinada pelo conteúdo 
imaginário do brinquedo, quando, na verdade, dá-se o contrário. A criança 
quer puxar alguma coisa e tornar-se cavalo, quer brincar com areia e tornar-
se padeiro, quer esconder-se e tornar-se bandido ou guarda. (BENJAMIN, 
2002, p.93).  

 
A partir dos aspectos abordados nesse capítulo, pode-se dizer que os processos 

miméticos oferecem uma possibilidade de acesso ao outro e a si mesmo, na coexistência de 

diferenças e semelhanças, responsáveis pelo estabelecimento e sustentação do encontro em 

diferentes momentos históricos, na linguagem e na brincadeira, num movimento de 

aproximação que respeita limites e garante a liberdade da criação conjunta. 

 

                                                            
21 Uma pesquisa do Instituto Alana revela que num canal de programação infantil são veiculados em média 5 
comerciais de brinquedos  num intervalo de 3 minutos. 
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CAPITULO 4 - COSTURAS DO COTIDIANO: DO CHÃO DA ESCOLA 

À RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA  

 

O educador é um artesão. Inspirado nas teorias, nas tradições, nas influências 
do meio em que vive, ele tece saberes em conjunto com aqueles que quer 
educar. (SEKKEL, 2003, p. 112). 

 

 

Este capítulo discute as relações envolvidas nos processos de ensinar e aprender, tendo 

a escola como ambiente de desenvolvimento de tais experiências. Partirei da infância e suas 

especificidades para então tematizar a escola em diferentes desdobramentos, entre eles a 

formação dos professores, e alguns instrumentos que integram a prática e o cotidiano escolar, 

como a observação e documentação pedagógica. Como fechamento, será abordada a 

residência pedagógica como uma possibilidade diferenciada de ingresso no ofício docente, 

por abrigar o reconhecimento de semelhanças e a experiência como parte do processo.  

 

 

4.1  A escola e a infância 

 

 

O trabalho pedagógico da escola e da sala de aula é uma responsabilidade individual e 

coletiva de todos os que compõem o ambiente escolar - professores, coordenadores, 

supervisores, equipes de apoio e diretores, em diálogo com estudantes, famílias e comunidade 

em que a escola se situa. Para tanto, é fundamental estar sensível às especificidades, aos 

saberes, aos limites, e às possibilidades das crianças e adolescentes diante do desafio de uma 

formação voltada para a cidadania, a autonomia, a liberdade e compromisso de aprender e 

transformar a realidade de maneira positiva. A forma como a escola percebe as necessidades e 

potencialidades de seus estudantes se reflete diretamente na organização do trabalho escolar. 

Por isso, vale ressaltar que, em respeito às diferentes realidades, não há um único modo de 

organizar as escolas e as salas de aula. 

Nosso tempo marca um momento histórico bastante peculiar, em que se observa a 

disponibilidade de muitos conhecimentos teóricos sobre a infância, porém poucas 

experiências positivas ao lidar com crianças e jovens. Muitos dos conceitos relativos à 

infância moderna baseiam-se em padrões de classes médias, e de algumas culturas 
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predominantes, o que não reflete necessariamente a realidade de todas as crianças do Brasil e 

do mundo. Ao pensar a infância é importante reafirmar a escolha da educação para a inclusão, 

o que significa considerar as diferenças como material de trabalho do educador, lembrando 

que as crianças não são iguais, e devem ter suas características culturais, econômicas, sociais, 

cognitivas, respeitadas.  

Alguns aspectos se apresentam como específicos e característicos da infância: o poder 

de imaginação, a fantasia, a criação, a brincadeira entendida como experiência de cultura. 

Nesse sentido, não podemos dizer que todas as crianças atualmente são dependentes dos 

adultos ou passam o dia enclausuradas entre muros, essa é a realidade de uma parte das 

crianças. Em alguns lugares, as crianças ainda tem o mundo como território próprio: brincam 

e interagem com adultos e com a sociedade de forma orgânica e articulada. Kramer (2006) 

defende que as crianças são cidadãs, pessoas detentoras de direitos, que produzem cultura e 

são nela produzidas. Para a autora, considerar as crianças sob tal ponto de vista ajuda a 

entendê-las e também ver o mundo sob a ótica da infância, que, “mais que estágio, é categoria 

da história: existe uma história humana porque o homem tem infância. As crianças brincam e 

isso é o que as caracteriza”. (p.25) 

Em suas andanças pelo Brasil com o projeto “Território do Brincar” a pesquisadora 

Renata Meireles relata suas visitas a alguns recantos de nosso país onde a brincadeira 

permanece viva e se combina com a paisagem local, lugares onde as crianças, com seu 

brincar, recriam o que vivem e exercitam seu papel na cultura.  

 

É incrível como no Brasil há tantas brincadeiras acontecendo debaixo de um 
pé de manga, ou de outra árvore frutífera, dá até para fazer um tratado sobre 
isso. Não foi diferente em Abadia, esse pequeno vilarejo perto de Carbonita 
no Vale do Jequitinhonha. Enquanto as meninas varriam as folhas secas e as 
mangas podres, arrumando o terreno para montar a casinha de bonecas, um 
grupo de meninos se dependurava na árvore catando as frutas maduras, ou 
pelo menos quase maduras. Limpar a área foi  a primeiríssima etapa para 
montar a casinha, em seguida arrumaram as flores, afinal, beleza para essas 
meninas, é condição essencial para que o espaço se transformasse em uma 
casa. Aqui a brincadeira da casinha começou pela beleza, depois vem o 
resto. Terreno varrido, elas plantaram as flores na terra úmida, só depois 
começaram a pensar no que mais seria necessário para a casa. Enquanto 
umas foram buscar panelinhas, bonecas, paninhos e outras coisinhas, as 
outras ficaram arrumando as folhas de bananeira que serviam como teto. 
Quando tudo estava devidamente em ordem chegou a próxima etapa: 
cozinhar. Misturar terra com água, criar bolos, enfeitá-los. Cenas que se 
repetem independente da região ou cultura que estejam inseridas. As etapas 
aconteceram nessa ordem: arrumar o terreno, embelezar o ambiente, 
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arrumar/colocar ordem nas coisas e por fim, cozinhar. Uma construção que 
acontece de dentro para fora e termina no alimento. (MEIRELES, R. in: 
http//www.territoriodobrincar.com.br/casinhanopedemanga). 
 

As palavras de Renata nos transportam à sombra dessa mangueira, e nos remetem a 

alguns aspectos tematizados por Benjamin (1987) acerca da infância. Para o autor, a criança 

constrói a partir de resíduos, pedaços, num exercício de produção e criação: ela vira as coisas 

do avesso, monta casinhas a partir de folhas e gravetos, transforma cadeiras em naves e 

lençóis em mares, “fazem história a partir dos restos da história” (p.14). Tais comportamentos 

a aproximam dos artistas e colecionadores, a criança caça, procura, guarda, recria o mundo 

em seu esforço por compreendê-lo. Suas ações por vezes libertam os objetos de sua função 

principal, de sua utilidade primeira, elas atribuem a eles novos significados, empreendem 

classificações inusitadas, compondo em suas coleções um mundo de memórias singulares que 

contém as narrativas de cada um. A brincadeira, e a aprendizagem se fazem sempre em 

diálogo com a cultura. 

Ao pensar sobre a escola de hoje, é fundamental considerar tais aspectos, tão 

importantes para a infância. Que sombra oferecemos para que brinquem e aprendam as 

crianças? Há espaço na escola para suas “coisinhas”?  Brinquedos, objetos de apego, 

bolsinhas, tampinhas, um pedaço de pipa, bilhetinhos, nem sempre são permitidos nas escolas, 

por serem considerados “distração”, o que não consideramos é a importância que eles podem 

ter na vida das crianças. Vale ressaltar que nós adultos também temos nossas coleções, que 

carregam nossas memórias ou nos garantem segurança- uma gaveta com objetos diversos, 

uma pasta de papéis antigos, fotografias, artigos de família, uma peça de roupa querida... nem 

sempre estamos dispostos a nos desfazer de nossas memórias, mas, com frequência, exigimos 

isso das crianças sem considerar o efeito dessa ação. 

  

UMA CLAREIRA: Henrique e seu brilhinho 

Ao retornar do recreio, Henrique, aluno do 1º ano da EEAT mantém a mão fechada, sem 
conseguir segurar o lápis para completar a tarefa proposta. A professora substituta pergunta: 
“o que você tem na mão?” 

Preocupado em proteger seu tesouro, Henrique responde: “nada”. “Como nada? Então abra 
a mão para eu ver”, diz a professora. Henrique permanece com a mão fechada, me olha. A 
professora insiste: “me mostre logo o que tem aí, dependendo do que for eu guardo e te dou 
depois. É bala?” Henrique acha graça da situação, começa a se divertir com o mistério 
recém-criado. “Não é bala não...quer adivinhar?” A professora se irrita: “e eu lá tenho 
tempo para adivinhação, menino? Joga logo fora essa porcaria e abre seu livro!” Ela se volta 
para a lousa, começa a lição. Me aproximo de Henrique, ele abre a mão e me mostra uma 
lantejoula prateada, que espalha um pouco da tinta cintilante em sua mãozinha quente. “Eu 
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achei um brilhinho lá embaixo, vou guardar para a Professora Samanta.” Comento que seu 
brilho é lindo, e sugiro que guarde no bolso ou no estojo até o retorno de sua professora no 

dia seguinte.  

 
Essa passagem ilustra com precisão a ação coletora e colecionadora da criança, e a 

falta de compreensão do adulto em relação a isso. Henrique valoriza uma pequena lantejoula 

encontrada no pátio da escola, a chama de seu “brilhinho”. Esse pequeno objeto, talvez caído 

da roupa de alguém, perdido de um trabalho escolar qualquer, ou derrubado de uma caixa de 

materiais escolares, poderia ser considerado, como diz a professora, “uma porcaria”, ou até 

mesmo lixo. Uma lantejoula prateada perdida no pátio de uma escola. Porém ela reluz para 

Henrique, e assim ganha um significado especial para o menino que a encontra na confusão 

do recreio, no pátio da escola. Existe um termo na língua inglesa muito feliz para definir esse 

ato de encontrar algo em meio a muitas outras coisas: “spotting” significa ao mesmo tempo 

encontrar, dirigir a luz e marcar um lugar, um “spot”. Henrique se encanta com seu brilhinho, 

vive e desfruta de sua luz, seu brilho, que o faz lembrar a professora querida que não se 

encontrava presente aquele dia, assim ele quer guardar esse brilho para ela, prestar essa 

homenagem- “achei esse brilhinho e lembrei de você”. Inesperadamente, compartilhei um 

momento delicado com Henrique naquela manhã, poder estar com ele em sua descoberta e 

falar sobre a falta da professora foi importante, um ato de atenção e cuidado numa situação 

corriqueira, um relampejar como tantos que vivemos e nem sempre nos damos conta. É 

possível compreender a preocupação da professora substituta em manter a ordem e cumprir 

sua obrigação com os conteúdos programados, porém isso a impediu do encontro com 

Henrique e seu brilhinho, e de saber da relação de confiança e carinho estabelecida entre ele e 

Samanta. Analisando mais profundamente essa situação, é importante considerar que o 

brilhinho poderia estar funcionando para Henrique como um objeto transicional do qual era 

difícil separar-se naquele momento como indica Winnicot (1975). A reação da professora 

substituta foi violenta, desqualificou a experiência vivida pela criança, apresentando a ela um 

mundo de indiferença e desinteresse. A leitura limitada da professora substituta impediu essa 

compreensão, e uma relação de confiança e cooperação entre eles, importante para o 

estabelecimento de um contexto favorável para a aprendizagem, acabou por ficar prejudicada. 

Henrique ficou só nesse momento. Quantas vezes isso deve acontecer cotidianamente das 

escolas de nosso país? Como mudar esse cenário? 

Benjamin (1987) destaca a capacidade da criança de se colocar no mundo de forma 

plena o que leva à subversão da ordem e ao estabelecimento de relações mais flexíveis, 

questionando as tradições adultas; como já mencionado a criança não restringe sua 
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brincadeira, sua ação no mundo ao convencionalmente aceito, ela pode brincar de professor, 

moinho de vento, colorir-se ao se misturar a aquarelas ou empreender uma dança-caça na 

companhia de borboletas. 

 
Esvoaçavam em direção a uma flor, pairavam sobre ela. Com a rede 
levantada, esperava tão só que o encantamento que parecia se operar da flor 
para aquele par de asas, cumprisse sua tarefa; então aquele corpo frágil 
escapava para o lado com suaves impulsos para imediatamente sombrear, 
imóvel, outra flor e, quase do mesmo instante, abandoná-la sem tê-la tocado. 
Se uma “vanessa” ou “esfinge”, que comodamente poderia ter alcançado, 
zombassem  com vacilações, oscilações ou flutuações, então teria querido 
dissolver-me em luz e em ar a fim de me aproximar da presa sem ser notado 
e poder dominá-la. Esse desejo se fazia tão real que lufavam sobre mim, me 
irrigavam, cada agitar e cada oscilar de asas pelos quais me apaixonava. 
Entre nós começara a se impor o antigo estatuto da caça: quanto mais me 
achegava com todas as fibras ao inseto, quanto mais assumia intimamente a 
essência da borboleta, tanto mais ela adotava em toda ação o matiz da 
decisão humana, e por fim, era como se sua captura fosse o único preço pelo 
qual minha condição de homem pudesse ser reavida. (BENJAMIN, 1987, p. 
81). 
 

Olhar o mundo a partir do ponto de vista da criança abre brechas para o adulto pensar 

sobre algumas contradições que marcam a vida e buscar novas maneiras de considerar a 

realidade, por meio da oportunidade de experimentar novas miradas, que questionam o que 

parece definitivo e nos convocam a pensar na história e na condição humana. Na confluência 

entre seu mundo, seus desejos, e as imposições da realidade em que se inserem, as crianças 

nos ajudam a repensar decisões e relativizar o estado “natural” das coisas, e assim, interrogam 

o tempo, a vida e a morte, os preconceitos...  

O olhar “fresco” da criança contribui também para a mudança de alguns paradigmas, 

quando ela se posiciona frente a diferenças e injustiças que presencia. É importante que as 

escolas garantam espaço para os questionamentos das crianças frente a situações 

desmoralizantes que por vezes são tomadas pelo adulto como “parte do jogo”. De acordo com 

Sekkel (2003) a criança se envolve, ela não fica indiferente ao que vê:  

As crianças ainda se importam quando vêem um mendigo na rua, e querem 
saber porque. Um porque que vai caíndo no esquecimento, empurrado pela 
angústia das coisas que não conseguimos resolver. E é o tempo, que 
constantemente nos falta, que tudo acolhe no esquecimento, que tudo 
“supera” para permanecer como está. (SEKKEL, 1998)   

 

Como aponta a autora, essa atitude corre o risco de ser facilmente extinta por uma 

escola que não acolhe a criança em suas especificidades, reproduzindo os valores que 



  137

dominam fora dela. Em muitos contextos, em lugar de preservar a atenção e interesse infantis, 

acaba-se por ensinar a frieza, como aponta Adorno (1985)  

 
Em sua configuração atual — e provavelmente há milênios —- a sociedade 
não repousa em atração, em simpatia, como se supôs ideologicamente desde 
Aristóteles, mas na persecução dos próprios interesses frente aos interesses 
dos demais. Isto se sedimentou do modo mais profundo no caráter das 
pessoas. (...) A incapacidade para a identificação foi sem dúvida a condição 
psicológica mais importante para tornar possível algo como Auschwitz em 
meio a pessoas mais ou menos civilizadas e inofensivas. (ADORNO, 1985, 
p.122) 

 
De acordo com Kramer (2006) conhecer a infância e as crianças favorece que o 

humano continue sendo sujeito crítico da história que ele produz (e que o produz), a escola 

deveria assim, ser um espaço de transformação, uma lufada de vento a arejar as estruturas 

cristalizadas da sociedade espalhando um olhar novo que rompe com o status quo e vislumbra 

um mundo mais belo e humano. 

Ressalta Rinaldi (2003) que o mundo infantil é belo e intenso, porém não isento de 

contradições e esforço, o que o faz humano. A autora define a criança pequena como uma 

pesquisadora, que se coloca no mundo com interesse e curiosidade e se empenha na busca por 

respostas para suas inquietações. Porque o sol esquenta? Quem segura a lua no céu? O que 

acontece quando as pessoas morrem? Porque meu colega não enxerga? Como amarrar o 

sapato? Esses caminhos por vezes são tortuosos, envolvem a angústia do desconhecido, viver 

o não saber, aprender habilidades como expressar-se verbalmente, esperar a vez, manusear 

utensílios e objetos. Nesse processo, a criança encontra a dificuldade, que pode levar à 

frustração, à raiva, sensações inerentes ao processo de aprender, e, portanto, presentes em 

contextos de aprendizagem como a escola. Porém nos tempos atuais nem sempre esses 

interesses encontram espaço na vida das crianças, constantemente poupadas de situações 

desafiadoras. 

Guardadas as proporções, esse fenômeno é percebido em diferentes realidades e 

classes sociais, muitos contextos educativos consideram sucesso como única alternativa, 

reproduzindo tendências da sociedade, que enaltecem a fama, o glamour, abrindo pouco 

espaço para o trabalho e o esforço. Não se fala sobre o empenho necessário para ser um bom 

jogador de futebol ou matemático ganhador de medalha, ressaltando principalmente os efeitos 

desse processo. Colhem-se os louros sem a preocupação em se plantarem sementes. 

Frente a este cenário, não podemos deixar de refletir sobre a participação da escola. 

Como ela tem se colocado? Dá espaço para variados percursos, acolhendo-os como parte do 
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processo? Conta com adultos que sustentem os estudantes nesse percurso, aceitando o erro, a 

persistência e as idas e vindas do aprender como parte do caminho? Ampliar a compreensão 

não significa aceitar prontamente toda e qualquer ação da criança e muito menos poupá-la de 

desafios. Kramer (2006) alerta para um risco bastante presente entre professores e pais que ao 

reconhecer o papel social da criança acabam por abdicarem de assumir sua função, usando “a 

concepção de "infância como sujeito" como desculpa para não estabelecer regras, não 

defender seu ponto de vista, não se posicionar.” (p.26) Com isso, aponta a autora, o lugar do 

adulto fica desocupado, como se para a criança ganhar um lugar, o adulto precisasse 

desocupar o seu, o que revela uma distorção profunda do sentido da autoridade. 

O desafio da escola reside em assumir seus valores com clareza e responsabilidade. 

Para tanto é importante tomar posições considerando as consequências sobre essas escolhas.  

Como aponta Kramer (2006) algumas situações frequentemente noticiadas pela mídia ou 

vividas em alguns contextos escolares evidenciam uma séria indisponibilidade em relação às 

crianças, por vezes justificada como respeito à infância, mas que em verdade se revelam como 

uma perversa mudança de valores por parte dos educadores: seu afastamento em relação ao 

universo infantil.  Nesse contexto, disfarçada de tolerância, impera a ausência e indiferença, e 

assim perguntas ficam sem respostas; transgressões ficam sem sanção; dúvidas ficam sem 

esclarecimento; relatos ficam sem escuta. São comuns também situações em que as crianças 

acabam usurpadas de seu direito à infância ao serem submetidas a uma avassaladora 

quantidade de conteúdos e treinadas a realizar ao máximo suas chamadas “competências”, em 

escolas que se conformam aos modelos pedagógicos rigidamente estruturados, que respondem 

ao que Sarmento (2012) define como “mercadorização da sociedade por efeito da colonização 

global das instituições e da vida cotidiana.” (p.5). Segundo o autor, grande parte das tensões 

que vivemos nas escolas atualmente, deve-se às condições sociais de existência às quais 

estamos submetidos:  

 

Os traços que definem a sociedade contemporânea, designada pelo modelo 
social e econômico do capitalismo avançado, podem ser caracterizados, a 
partir da interpretação de sociólogos como Ulrick Beck, Zigmud Bauman e 
Richard Sennett, pela combinação entre a globalização e o individualismo 
institucionalizado. (SARMENTO, 2012, p.5). 

  

Tal cenário afeta a vida na escola, uma vez que a competitividade, o consumismo e a 

desigualdade se infiltraram no ambiente escolar e passaram a dominá-lo, transformando-o 

num reprodutor das forças dominantes da sociedade de consumo; assim, o tempo passa a ser 
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acelerado, as relações frágeis e as experiências pobres, o que define um ambiente pouco 

hospitaleiro e acolhedor, que não oferece espaço para as narrativas, para o construir coletivo e 

para as especificidades da infância e juventude. 

É possível traçar um paralelo entre a situação da escola atual e a morte das narrativas 

apontada por Walter Benjamin. No texto  O narrador o autor destaca que a narrativa, ao 

contrário de outras modalidades discursivas, é vinculada essencialmente ao relato de 

experiências efetivamente vividas pelo narrador, em sua riqueza de detalhes, dispensando o 

caráter pedagógico ou explicativo que define destinos ou os contextos psicológicos das tramas 

vividas pelos sujeitos do enredo. A narrativa define-se necessariamente pela possibilidade de 

perder-se nas histórias alheias, esquecer-se de si por alguns instantes e mergulhar na 

experiência do outro com liberdade interpretativa, já que o fim não está delimitado pela 

explicação pormenorizada. O narrar pauta-se no compartilhar a experiência para mantê-la 

viva nas memórias, ao mesmo tempo em que constitui uma experiência de contato com o 

outro, que não se distancia da oralidade, da concretude da vida. Trazer essa forma de 

compreensão para a escola não significa uma volta ao passado, mas considerar esse espaço 

um lugar de encontro, que não se restringe à mera transmissão de informações, colocando-se 

como um ambiente de trocas, aprendizagens e formação para todos que a habitam.  

A era da informação, na qual se alicerça a escola atual, se revela efêmera, vazia, e de 

alcance limitado, uma vez que a informação se descarta cada vez que surgem novos dados. 

Uma escola alicerçada nessas bases se apresenta como um lugar de passagem, e não um porto 

de ancoragem, que se estabelece como uma referência, um recanto de memória, no qual 

experiências de formação constituem-se parte da vida e podem também ser levadas para 

outras etapas da vida. Pertencer a uma escola, carregar lembranças do vivido nesse espaço e 

tempo da vida é uma experiência importante, que como as narrativas não se restringe ao 

momento, mas amplia-se e se mantém firme por muito tempo. 

 
A informação só tem valor no momento em que é nova. Ela só vive nesse 
momento, precisa entregar-se inteiramente a ele e sem perda de tempo tem 
que se explicar nele. Muito diferente é a narrativa. Ela não se entrega. Ela 
conserva suas forças e depois de muito tempo ainda é capaz de se 
desenvolver.  (BENJAMIN, 2011 p.204). 
 

A escola como tempo livre, de suspensão e devir, é uma construção que perdurou ao 

longo de séculos, como aponta Masschelein (2013), garantindo aprendizagens tecidas por 

histórias e brincadeiras feitas com vagar e arte, elaboradas pelas crianças e adultos que a 
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habitavam. Era um reduto de resistência ao mundo do trabalho, uma sombra e um lugar de 

ensaios, de invenção. 

 
...devemos ver a escola como uma espécie de puro meio ou centro. A escola 
é um meio sem fim e um veículo sem um destino determinado. Pense em um 
nadador tentando cruzar um grande rio. Pode parecer que ele estivesse 
simplesmente nadando de uma margem para outra, isto é, da terra da 
ignorância para a terra do conhecimento. mas isso quereria dizer que o 
próprio rio não significa nada., que ele seria uma espécie de meio sem 
dimensão, um espaço vazio, como voar através do ar. Eventualmente, o 
nadador, é claro, chegará à margem oposta, porém o mais importante é o 
espaço entre as margens- o centro, o lugar que compreende todas as 
direções. (MASSCHELEIN, 2013, p.37). 
 

Viver essa travessia pressupõe atenção e interesse às formas de aprender da criança 

compartilhar suas curiosidades, acompanhar seus processos. Essa não é tarefa fácil, ela pede 

presença e sensibilidade para captar possíveis significados em suas formas originais de 

comunicação, o que implica ter familiaridade com sua lógica, sua forma de pensar e agir, e 

também dominar conteúdos e conhecimentos que emergem das pesquisas das crianças, 

considerando que elas aprendem sempre (e não só quando resolvemos ensiná-las!), seja no 

caminho para a escola, quando estão no pátio, nas atividades de higiene, quando conversam 

na roda, desenham ou brincam na areia. A nosso favor, temos o fato das crianças se 

mostrarem, quase sempre, disponíveis para dividir com os adultos que a cercam suas 

inquietações sobre o mundo em que estão inseridas. 

Mesmo não sendo essa a realidade atual de nossas escolas, é possível vislumbrar seu 

potencial, e, a partir do que vemos como tendência dominante pensar em possibilidades de 

mudança. Uma alternativa seria os educadores desenvolverem a habilidade de atentar ao 

relampejar, procurarem dar visibilidade a processos cotidianos que contribuem para uma 

experiência educativa plena e significativa.  

 

 

4.2  Os professores e sua formação 

 

 

Muito vem sendo pensado acerca da formação de professores, questão de suma 

importância, que merece cuidado e reflexão. Porém, com o intuito evitar o risco de me desviar 

do foco principal deste trabalho, farei um recorte no tema da formação, abordando apenas 
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aspectos que se relacionam mais diretamente ao reconhecimento das semelhanças. O que faz 

um professor sensível a este tipo de experiência? Entre uma multiplicidade de fatores, optei 

por tematizar em primeiro lugar a pessoa do professor- sua história de vida, suas escolhas e 

atitude, em seguida será discutido o exercício da escuta, e por fim como são estabelecidas as 

relações com o conhecimento e perspectivas para a formação. 

 

 

4.2.1  Professor, pessoa, histórias de vida 

 

Começamos pela pessoa do professor. Ressalto a ênfase na pessoa, pois o professor 

não pode ser considerado um simples veículo de transmissão e sim, como apontado na 

epígrafe deste capítulo, muitos são os aspectos envolvidos nessa prática, por isso, nessa 

compreensão, ele se assemelha a um artesão. O professor carrega consigo para a escola todo 

seu ser, é sua pessoa que se encontra com os estudantes e conhecimentos todos os dias. Nesse 

sentido, é impossível pensar a escola sem considerar o professor. Concordamos com Nóvoa 

(2004) quando ele aponta que: “o professor é a pessoa; a pessoa é o professor; é impossível 

separar as dimensões pessoais e profissionais; que ensinamos aquilo que somos e que, naquilo 

que somos, se encontra muito daquilo que ensinamos.” (p.20)  

Disso decorre que muitos professores levam para sua prática, além do que aprendem 

em sua formação profissional, heranças de sua experiência como alunos, que tendem a ser 

replicadas na sala de aula. O que se verifica é que muitos passam a ensinar como foram 

ensinados, e não como aprenderam a ensinar. Tal constatação, muito presente no cotidiano 

escolar, justifica a crescente inciativa de alguns programas de formação de professores em 

incluir a autobiografia dos professores- estudantes em seus currículos formais. A intersecção 

entre a história de vida do futuro professor e outros aspectos de sua formação, tais como os 

conhecimentos sobre o desenvolvimento da criança ou dos jovens, aspectos da didática das 

disciplinas, ou conteúdos específicos de cada área, abre espaço para serem pensadas suas 

escolhas, postura, conceitos e preconceitos, assim como fantasias e expectativas a respeito da 

profissão, o que contribui para a tomada de consciência sobre o profissional que está sendo 

formado. Goodwin (2010) professora do Teacher’s College da Columbia University, a partir 

de suas investigações acerca da formação de professores em diversos países, sugere que:  

 
É preciso que os professores em formação possam refletir sobre seu 
conhecimento pessoal, suas experiências anteriores, o currículo da formação 
e o ensino prático, e reconstruí-los de forma a obter significado pessoal. Sem 
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essa reconstrução é improvável que haja transformação ou mudança de 
comportamento porque os novos conhecimentos, aptidões e atitudes 
apresentados no currículo de formação de professores não estarão integrados 
ao pensamento ou à ação do professor. Sem esse preâmbulo o professor 
novato irá provavelmente basear suas decisões e ações em experiências do 
passado, portanto evitando agir de acordo com a aprendizagem formal de 
professores baseada na universidade. Não ver as experiências de vida 
acumuladas como uma ponte para o crescimento contínuo é perder a 
oportunidade de torná-las relevantes para o futuro. Portanto, é preciso dar 
atenção ao conhecimento pessoal, considerando o que o professor já sabe,  
quem ele é, e sobre os preconceitos que os professores- alunos trazem 
consigo quando iniciam sua formação. (GOODWIN, 2010, p. 339). 

 

O reconhecimento da importância de sua história de vida e leitura de mundo como 

parte relevante do processo formativo convida o professor a considerar esses aspectos quando, 

posteriormente, ele se encontrar em sala de aula, em contato com seus estudantes. Mais do 

que uma informação transmitida, essa experiência deve ser vivida de forma significativa, para 

que efetivamente se abra espaço o desenho de novos caminhos. Assim com alguns 

professores-estudantes não encontram outra saída que não reproduzir sua experiência anterior, 

outros se apoiam no firme propósito de não ensinar como foram ensinados, identificando a 

experiência negativa, porém não necessariamente conseguindo alternativas para substituí-la.  

Por estes motivos, diz Goodwin (2010) é fundamental que os formadores de professores, tanto 

na universidade quanto em serviço, se sensibilizem pelas histórias de vida de seus estudantes 

e explorem formas de tematizá-las. 

 

UMA CLAREIRA “Eu nunca tinha contado minha história para ninguém” 

Num curso de formação para educadores do Ensino Fundamental de um município do interior 
de SP, a proposta inicial pedia que as professoras, a partir de duas canções, retomassem sua 
história de vida para situar sua chegada à educação e docência. Primeiro ouvimos a música 
“Paratodos” de Chico Buarque22, e em seguida “Eu”, da dupla Palavra Cantada, composta 
por Sandra Peres e Paulo Tatit, que desenvolvem um repertório para crianças. Após essa 
escuta ativa, elas poderiam escolher uma forma de expressar suas histórias por meio de 
desenhos, pinturas, colagens, escrita-poemas, texto, cartaz, ou encenando. Após esse 
momento de produção individual voltamos ao grupo e cada um compartilhou sua história com 
as colegas. Dona Zenaide era uma das mais velhas do grupo, já aposentada há alguns anos, 
continuava a lecionar na 3ª série onde tinha passado os últimos 27 anos de sua vida. Era 
considerada pelo grupo uma pessoa fechada e um tanto ranzinza, o que tinha ficado evidente 

                                                            
22 As duas canções mencionadas estão em anexo. Transcrevo apenas a primeira estrofe de cada uma delas. A 
primeira começa assim: O meu pai era paulista Meu avô, pernambucano O meu bisavô, mineiro Meu tataravô, 
baiano Meu maestro soberano Foi Antonio Brasileiro. Já a segunda: Perguntei pra minha mãe: "Mãe, onde é que 
ocê nasceu?" Ela então me respondeu que nasceu em Curitiba Mas que sua mãe que é minha avó Era filha de um 
gaúcho que gostava de churrasco. E andava de bombacha e trabalhava no rancho. 
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durante as atividades propostas no período da manhã. Porém, ao ouvir a primeira música, 
notamos (eu e a outra formadora) seu corpo mudar, a postura ficar mais ereta e um sorriso se 
esboçar em sua face. O grupo pediu para ouvir a canção novamente, e ela acenou 
positivamente com a cabeça, concordando com as colegas. Quando colocamos a segunda 
canção, uma melodia agradável e animada, Dona Zenaide baixou a cabeça e começou a 
chorar. Ao final da canção me aproximei, mas ela preferiu sair da sala. Respeitamos seu 
espaço, continuamos o trabalho e somente ao final da proposta, na hora da socialização, 
fomos procura-la. Eis que essa senhora retorna trazendo uma elaborada pintura em aquarela 
de uma paisagem que lembra uma fazenda. Há uma cerca, estrada, campo, alguns animais, 
casas grandes e pequenas.  As cores se combinam ao final de tarde quente que 
experimentávamos naquele momento, e a pintura se mostra muito convidativa, o que nos 
impele a convidá-la a ser a primeira a compartilhar sua história. “Primeira, eu?” pergunta 
Dona Zenaide. “Eu nunca começo nada, nem falo muito, hoje porque sou velha, antes, porque 
meu nome começa com Z...” as outras professoras se entreolham, um pouco constrangidas. 
Dona Zenaide, muito emocionada, conta sobre sua infância numa fazenda a poucos 
quilômetros de onde estávamos, onde viveu com a família vinda do Paraná. Fala sobre a 
morte dos pais num acidente de caminhão de boias-frias quando ainda era menina, e dos dias 
que passou sozinha na casa de colonos em que moravam, até ser recolhida por outra família 
da fazenda. Relata como aprendeu a ler e escrever sozinha, observando as listas que faziam 
os capatazes, e também da decisão por ser professora como uma forma de continuar tendo 
abrigo na fazenda. Conta que ia e voltava sozinha da escola, e depois pedalava para a cidade 
quando começou a cursar o Normal. A solidão é algo muito presente em sua narrativa. Dona 
Zenaide conta que sempre encontrou companhia entre as crianças, e que sua vida fora da 
escola sempre foi só. Não tem família, nem marido, nem filhos... Diz que sabe das dificuldades 
que enfrenta para continuar em sala de aula, agora que os tempos estão mudando, que as 
pessoas precisam fazer faculdade e aprender a usar computador, mas afirma que não tem 
como abandonar a única oportunidade de contato humano que a vida lhe ofereceu. Nesse 
momento, muitas das outras professoras se emocionam, uma delas diz que nunca soube de 
nada. Ao que Dona Zenaide completa: “eu nunca tinha contado minha história para ninguém, 
de repente chegaram essas meninas e agora me abri.”.  

 

Guardo essa história comigo há quase quinze anos. Ela já foi relatada oralmente 

muitas vezes, foi registrada nos documentos do curso, compartilhada com colegas, amigos e 

familiares. Por um tempo, nutri a ideia de discuti-la num artigo, numa crônica, ou numa carta 

à imprensa, em defesa aos professores de nosso país e suas histórias. Talvez nada disso tenha 

acontecido por eu não me sentir preparada a dar a essa história a dimensão que ela merecia, 

ou por me sentir impotente frente a tantas outras Donas Zenaides que certamente existem pelo 

mundo a fora. Cada uma com sua história. Trago essa história agora para afirmar que mesmo 

ao final de uma vida, a autobiografia dos professores deve ser considerada como parte central 

de sua formação, porque certamente determinam seu fazer, e o que transmitem aos seus 

estudantes. Numa proposta pensada com cuidado, carinho, porém não muito pretensiosa 

(como bem disse Dona Zenaide, as formadoras eram “meninas”), conseguimos viver um 
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momento intenso de encontro e trocas; no qual Dona Zenaide pode compartilhar sua história 

com seu grupo de trabalho, refazer seu percurso pessoal e profissional e refletir sobre sua 

condição de professora, e até mesmo pensar sobre próximos passos. Imagino que todas as 

pessoas (pelo que me lembro todas mulheres) que estavam naquela situação se sentiram 

tocadas pela história de Dona Zenaide, pela sua solidão, determinação, pelas cores de sua 

aquarela. Acho que pudemos entendê-la melhor a partir de sua história, compreender sua 

firmeza, braveza, e acolher sua fragilidade. Tivemos nesse encontro a oportunidade de nos 

outrar, pensar sobre nossas escolhas, nossas carreiras...Uma das professoras comentou que 

ainda não era nascida quando Dona Zenaide começou a dar aulas naquela escola, outra se 

lembrou da sua antiga professora ao ouvir o relato, e assim, muitas histórias se cruzaram, se 

tocaram, e passaram a fazer parte do repertório coletivo daquele grupo. Dar espaço para as 

histórias de vida é criar um ambiente de hospitalidade nas escolas, é aceitar o professor em 

suas especificidades e essência, o que certamente incidirá sobre os estudantes. 

Vale notar, porém, que a tematização da autobiografia como aspecto importante da 

formação dos professores não significa assumir uma direção de exaltação do eu, que corre o 

risco de resvalar num fechamento no individual ou no simples relato informativo do passado. 

O que se propõe é revisitar o passado buscando construir uma ponte entre as experiências 

anteriores e o presente, explorar possíveis cruzamentos entre a lembrança e a vida de modo a 

rearticular sentidos e superar a dimensão individual. O trabalho com a autobiografia sob a 

ótica da subjetividade permite que o passado seja libertado abrindo espaço para a construção 

de novos sentidos, que incluem o coletivo por meio da alteridade.  

Para Teixeira (2003) a reconstituição da história de vida é vista como transformadora e 

reconstituinte do sujeito na medida em que ele toma consciência das nuances de seu percurso, 

podendo ressignificar suas experiências, sair de uma posição de alienação frente à História, 

situando-se, através de sua história, como agente de sua vida e da coletividade. Portanto, 

incluir essa dimensão na formação dos professores contribuiria para sua inserção no social de 

modo diverso, ao recuperar, ou eventualmente inaugurar a dignidade de ocupar um lugar de 

sujeito, de agente perante o mundo e sua própria vida. 

É nesse espaço de posicionamento do sujeito frente a si mesmo que a questão 

autobiográfica se institui como tentativa de assumir sua existência, sua constituição. Essa 

proposta se aproxima da psicanálise, ao propor que o professor tome a si próprio como 

“objeto de estudo”, lançando-se, do ponto de vista profissional, ao exercício de análise, ou 

auto-análise de sua vida, o que envolve um ganho de percepção significativo acerca de suas 



  145

escolhas, assim como oferece a dimensão da responsabilidade que será assumida na prática 

docente. Ensinar é lidar com a vida, com as histórias dos estudantes e sua formação. 

Teixeira (2003) aponta ainda que o interesse de Freud por narrativas de vida indica o 

fértil encontro da construção da história do sujeito em análise com a construção de sua 

história na Literatura. Ambos os campos, aliás, têm base em reconstruções, em reconstituições 

de uma história singular, marcada por idas e vindas, por “espaços em branco” não passíveis de 

preenchimento, que escapam de uma narrativa linear. Em “Leonardo da Vinci e uma 

Lembrança de sua Infância”, Freud (1987) conceitua as lembranças infantis como fantasias 

transportadas para a infância, chamando atenção para a imprecisão que marca a construção, 

por parte do adulto, sobre primeiros anos de vida, algo que resulta de informações recebidas 

por outras pessoas em combinação com as lembranças do sujeito. O autor adverte ainda sobre 

lembranças que se relacionam a outras experiências essenciais, que as encobrem, surgindo em 

seu lugar. Essa noção de lembrança encobridora ocupa lugar importante na história de um 

sujeito, aparecendo em vários momentos da obra freudiana. 

Com a segunda tópica, que define o funcionamento mental a partir das instâncias do 

ego, id e superego, Freud situa o eu como alheio à consciência de si, marcado pelo 

desconhecimento e alienação ao inconsciente, ou seja, a partir dessa ideia o sujeito não tem 

mais o controle total sobre si mesmo, sendo determinado também por outras forças. Assim, o 

que move o sujeito não é somente a razão, mas também o que lhe é estranho: o inconsciente. 

Pensando psicanaliticamente, muitos eventos da vida não são passíveis de significação, isto é, 

o inconsciente acaba por imprimir uma distância fundamental e originária entre o sujeito e sua 

história. 

Outro aspecto relacionado à pessoa do professor refere-se à escolha carreira docente. 

Observa-se que a escolha pela carreira de professor abrange uma ampla gama de 

possibilidades, que se estende da “vocação”, que pode resultar numa escolha por vezes pouco 

consciente, como se esse fosse um curso natural não passível de ser alterado, passando por 

decisões mais ponderadas e tendo como outro extremo a negação ou resistência a esta escolha, 

que muitas vezes insiste e se apresenta como uma segunda opção profissional. Não podemos 

negar que essa curva se relaciona diretamente às condições desfavoráveis da profissão, que 

veio ao longo do tempo perdendo prestígio e dignidade por serem pouco reconhecidos, mal 

remunerados e frequentemente apontados como responsáveis pelas mazelas educacionais que 

assolam o mundo. 

Nesse sentido, justifica-se a escolha pela carreira como um dom, um talento ou 

vocação, que traz o sacrifício como parte do jogo. Em outros casos, mesmo flertando com o 
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ensino, jovens optam por outras carreiras por não estarem dispostos a enfrentar as 

dificuldades de ser professor, tais como a péssima remuneração, a humilhação, ou críticas a 

que estariam sujeitos ao empreender essa escolha. Segundo pesquisa sobre a atratividade da 

carreira docente realizada pela Fundação Carlos Chagas e divulgada pela Revista Nova Escola 

(2012) apenas 2% dos alunos do Ensino Médio se interessam pela carreira de professor, nesse 

contexto, as diferenças entre as escolas públicas e privadas se faz evidente:  

 
Um recorte pelo tipo de instituição dá mais nitidez a outra face da questão: o 
tipo de aluno atraído para a docência. Nas escolas públicas, a Pedagogia 
aparece no 16º lugar das preferências. Nas particulares, apenas no 36º. Essas 
informações evidenciam que a profissão tende a ser procurada por jovens da 
rede pública de ensino, que em geral pertencem a nichos sociais menos 
favorecidos. De fato, entre os entrevistados que optaram pela docência, 87% 

são da escola pública. E a grande maioria (77%), mulheres. (In: 
http://revistaescola.abril.com.br/politicas-publicas/carreira). 
 

Tais informações indicam mais uma variável relacionada à escolha da profissão: ela é 

considerada muitas vezes uma forma possível de ascensão social, por se tratar de uma 

formação relativamente rápida e não muito cara, que possibilita pronto ingresso no mercado 

de trabalho. Esse aspecto, porém, acaba trazendo para a escola alguns profissionais que nem 

sempre se identificam com o trabalho a ser desenvolvido, o que interfere diretamente na 

atividade a ser exercida. 

 

 

4.2.2  O ofício do professor 

 

Definir a atividade docente como um ofício é resgatar a tradição que ela envolve, 

remontando o sentido artesanal da ação de ensinar. Isso não significa adotar uma postura 

nostálgica em relação aos tempos passados, idealizando uma época que já ficou para trás, mas 

sim chamar atenção para o enquadre onde os ofícios se desenvolvem, confrontando-o 

criticamente ao momento atual. 

Segundo Souza Neto (2005) além do significado latino de officiu que significa cumprir 

uma obrigação a partir de um ritual de ações determinadas, um ofício representa ainda “um 

certo saber-fazer àqueles que comungam do mesmo conjunto de conhecimentos e habilidades, 

e são capazes de reproduzir certos objetos e/ou objetivos com base nos mesmos rituais.” 

(p.250)  
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Pode-se dizer então que para executar um ofício é preciso dominar os procedimentos 

que lhe são inerentes, o que se alcança a partir do convívio no contexto em que essa ação 

acontece. Originalmente, cada ofício se alocava num espaço específico, as oficinas. Assim, os 

marceneiros tinham como sua casa a marcenaria, os ferreiros as serralherias, os padeiros as 

padarias, os médicos suas clínicas; cada um desses espaços trazia particularidades que eram 

respiradas pelos aprendizes que se formavam no fazer do conhecimento transmitido entre 

gerações: repertórios eram compartilhados, desafios enfrentados, narrativas construídas, 

semelhanças estabelecidas. Como aponta Souza Neto:  

 
a realização de um ofício no interior de uma dada oficina cria, dentre outras 
coisas, uma identidade entre os indivíduos e os objetos que estes manipulam, 
as ferramentas que manuseiam, os processos com os quais interagem. E 
ainda mais, cria uma identidade entre os indivíduos que são parceiros de 
rituais comuns, realizadores de um dado ofício e situados no ambiente da 
mesma oficina. (SOUZA NETO, 2005 p.251) 
 

Diversos autores indicam (entre eles Benjamin, 2011) a gradativa extinção de tais 

ambientes, devido às mudanças vividas pela sociedade, que assumiu uma forma de produção 

baseada no capitalismo, adotando a fabricação em massa e o domínio de toda a cadeia 

produtiva como centro, o que exige rapidez e eficiência, e suprime o artesanal. Como 

consequência dessa nova configuração, verifica-se uma crescente distância entre os ofícios e 

os profissionais que o realizam, o que enfraquece também a possibilidade de identificação 

com o trabalho. A perda dos meios onde nasciam e se desenvolviam os ofícios, espaço de 

integração e identidade entre as pessoas a partir de seus fazeres e saberes, acaba por 

comprometer também a responsabilidade por suas atividades, pela dificuldade de pertencer a 

contextos impessoais e indiferentes. A proximidade entre as pessoas e sua profissão, tão 

presente em tempos passados, se demonstrava em diversas situações do cotidiano, por 

exemplo, nas formas de tratamento entre as pessoas associando-as aos seus trabalhos (Doutor 

X, Professor Y); em outros casos ao escolher um ofício as pessoas passavam a assumi-lo 

como parte de si mesmas, como se observa em algumas culturas nas quais as profissões 

designavam as famílias, que as adotavam como seu sobrenome, o que se verifica entre 

famílias judaicas (Goldsmith - que trabalha com ouro) ou americanas (Miller - que trabalha 

num moinho).  

Nesse sentido, Souza Neto (2005) diz que exercer um ofício é antes de tudo um dever; 

exige disciplina, trabalho e responsabilidade para com o ofício assumido e também para com 

os outros profissionais que compartilham dele. Por ofício tem-se a obrigação de fazer o 
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melhor que se pode aquilo define cada um como profissional em uma determinada área. No 

caso do professor, é preciso que ele se identifique com a atividade que escolheu e se empenhe 

em realizá-la da melhor forma possível, o que, vale pontuar, se torna mais difícil em tempos 

de pouca cooperação como o que vivemos.  

O lugar social do professor se situa num cenário bastante contraditório: ao mesmo 

tempo em que se valoriza a educação, pouco reconhecimento e prestígio é conferido à 

profissão de quem ensina, o que se evidencia, como já vimos, pela baixa remuneração e más 

condições de trabalho, que obrigam muitos professores a se desdobrarem entre múltiplas 

atividades, o que certamente compromete a qualidade de seu trabalho. Apesar de todas as 

mudanças pelas quais o mundo está passando, como a globalização e o avanço da tecnologia, 

as instituições escolares, mesmo precisando se rever em muitos aspectos, se mantém como a 

principal forma de iniciação educativa para crianças e jovens.  

Nesse sentido, abre-se um espaço para pensar em formas possíveis de questionar a 

tendência dominante, que suprime a dimensão artesanal do oficio de educar, transformando o 

ato de ensinar num processo solitário e muitas vezes burocrático. A dimensão artesanal do 

ofício, ao resgatar um contexto de cooperação, transmissão, responsabilidade e rigor, pode 

trazer às escolas uma pauta diferente, recuperando a tradição das oficinas, onde se aprendia, 

vivia e produzia cultura, conectando os estudantes aos conhecimentos já produzidos pela 

humanidade. Ciente da impossibilidade de uma volta ao passado, Souza Neto (2005) sugere 

um reposicionamento do professor enquanto artesão, que se orgulha de seu ofício e acredita 

em sua importância. Quando conseguirem assumir seu oficio e desempenhá-lo com a 

dedicação e disponibilidade que ele demanda, os professores terão a oportunidade de 

recolocar-se socialmente, valorizando a profissão e demonstrando diariamente sua imensa 

importância. Como escreve Souza Neto:  

 
Em realidade, a permanência descomprometida acaba sendo uma opção 
política de grande envergadura, porque enfraquece sobremodo a profissão, a 
luta dos trabalhadores em educação e as transformações que se pode operar. 
E aí entra uma questão que tudo tem a ver com o modo como passamos pela 
vida e que compreende muitas opções, pessoais e coletivas. Dentre as 
pessoais está aquela de realizar com prazer um dado ofício. Dentre as 
coletivas está a de ver o ofício como contido em uma totalidade social e lê-lo 
politicamente. Aos que optaram por ser e/ou continuar professores por 
prazer, a vida na profissão é uma celebração diária, pessoal e coletiva, que 
transforma cada ato, mesmo nos dias mais difíceis, em uma reafirmação da 
escolha feita em certa altura da existência. (SOUZA NETO, 2005, p.254) 
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O que os professores que se comprometem com seu oficio trazem em sua bagagem? 

Quais atributos os fazem capazes de viver as semelhanças no encontro com seus alunos 

fazendo da escola um lugar vivo e hospitaleiro, que os alimenta e a seus estudantes?  

 

 

4.2.3  A importância da escuta 

 

Entre os diferentes instrumentos que compõe a atividade docente escolhi escuta como 

principal ponto a ser discutido, por considerar que ela se relaciona mais diretamente com o 

foco deste trabalho. A escuta se coloca como base para troca, o encontro, abrindo espaço para 

as intensidades do devir. Nos últimos anos, a escuta passou a ser explorada, principalmente na 

Educação Infantil, como um conceito, e até mesmo como uma pedagogia. Nesse contexto, ela 

é considerada a escuta mais como uma postura do que como uma metodologia, por acreditar 

que não se trata de uma prescrição, mas de uma atitude a ser desenvolvida e cultivada. Como 

já apontava o mestre Paulo Freire:  

 
É nesse sentido que se impõe a mim escutar o educando em suas dúvidas, em 
seus receios, em sua incompetência provisória. E ao escutá-lo, aprendo a 
falar com ele.  

Escutar (...) significa a disponibilidade permanente por parte do sujeito que 
escuta para a abertura à fala do outro, ao gesto do outro, às diferenças do 
outro. Isto não quer dizer, evidentemente, que escutar exija de quem 
realmente escuta sua redução ao outro que fala. Isto não seria escuta, mas 
auto-anulação. A verdadeira escuta não diminui em mim, em nada, a 
capacidade de exercer o direito de discordar, de me opor, de me posicionar. 
Pelo contrário, é escutando bem que me preparo para melhor me colocar ou, 
melhor me situar do ponto de vista das ideias. (FREIRE, 1996, p 119-120) 

 
Compartilhando essa compreensão, escutar é chegar perto, abrir um espaço num 

exercício de alteridade e respeito ao outro; no caso da escola, esse outro pode ser a criança, as 

famílias, os colegas, os conhecimentos, a realidade social. Depreende-se de Freire que essa 

escuta não se restringe a ouvir e ser ouvido, reduzindo-se às orelhas, mais do que isso, a 

escuta é uma metáfora para a abertura e sensibilidade que aciona todos os sentidos (visão, 

tato, olfato, paladar, audição e também direção).  Segundo Rinaldi (2012) por trás do ato de 

escuta existe normalmente uma curiosidade, um desejo, uma dúvida, um interesse; há sempre 

alguma emoção.  A escuta envolve a emoção; é um ato originado por emoções e que estimula 

emoções.  Esse fenômeno nos aproxima novamente de Deleuze e seus rizomas (1987) quando 
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consideramos que a escuta toca o sujeito e o mobiliza por meio de processos fortes, diretos, 

não mediados e intrínsecos à interação entre sujeitos comunicantes, é uma forma de aceitar e 

estar aberto às diferenças, reconhecendo o valor do ponto de vista e da interpretação dos 

outros.  Nesse sentido, a escuta não encerra processos, mas os inicia, ela se espalha como 

rizomas que se alimentam do interesse e atenção do outro para ganharem o mundo. Aponta 

Rinaldi:  

 
Escutar que não produz respostas, mas formula questões; escutar que é 
engendrado pela dúvida, pela incerteza, que não é insegurança, pelo 
contrário, é a segurança de que cada verdade só existe se estivermos cientes 
de seus limites e de sua possível “falsificação”. (RINALDI, 2012, p.124). 
 

Reconhecemos aqui componentes miméticos no exercício da escuta, um movimento 

novo que leva à criação de um vocabulário compartilhado, com pontos de convergência, 

construídos na invenção conjunta, através dos quais a vida expressa a si mesma e se 

comunica. A escuta assim exige uma atitude de entrega, que pede também um tempo 

diferente, situado fora do tempo cronológico – um tempo cheio de silêncios, de longas pausas, 

um tempo interior, que no encontro com o outro nos leva a nós mesmos, como uma pausa, 

uma suspensão, um elemento que engendra ouvir os outros, mas que também é gerado pelo 

escutar o que os outros têm de nós.  

A escuta não é fácil. Exige uma profunda consciência, a suspensão dos julgamentos e, 

acima de tudo, dos preconceitos; ela demanda abertura à mudança. Requer que se tenha claro 

o valor do desconhecido e a capacidade de superar a sensação de vazio e precariedade 

experimentados sempre que certezas são questionadas, pois quando se opta pelo caminho da 

escuta abrem-se canais de sensibilidade para perceber ruídos e acordes, dissonâncias e 

consonâncias que repercutem a experiência. O percurso passa assim a ser menos rígido, ainda 

que planejado, ganhando em flexibilidade. Isso não significa um livre-fazer, pautado na falta 

de compromisso e omissão. Ao contrário, para garantir a espontaneidade, a individualidade e 

a imprevisibilidade que marcam os processos educativos sustentados pela escuta, é preciso 

clareza, presença e delicadeza para participar sem ser intruso, acompanhar os processos das 

crianças sem se impor ou atropelar, mantendo-se numa distância tal que ela possa se aventurar 

em segurança. 

O exercício da escuta não é passível de padronização por se tratarem de situações 

inesperadas, que lampejam no cotidiano, o preparo para essa prática não envolve uma 

capacidade técnica, mas um processo de tornar-se sensível, abrir-se aos encontros. Para 
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desenvolver essa habilidade, cabe ao professor investir em sua atenção, disponibilizar-se ao 

universo da criança, apostando em sua autonomia, potência e possibilidades de ser. A escuta 

oferece ao professor o acesso à riqueza de pensamento infantil, lança foco sobre as ações e 

teorias que as crianças constroem a respeito do mundo, em sua forma singular de 

compreender a realidade. O professor, ao compartilhar com seus estudantes essa busca, se 

deixa tocar pela infância concreta e passa a ler o mundo pela lente de encantamento e 

sabedoria da criança, essa nova perspectiva não o infantiliza, absolutamente, e ainda amplia 

suas possibilidades de “curiosear”, de buscar sentidos e significados novos acerca de tudo que 

se apresenta, tal como acontece com a criança. 

Esse processo cria terreno também para a percepção das semelhanças, que consiste na 

capacidade de relacionar-se mimeticamente, de aproximar-se de forma plena por múltiplas e 

criativas vias, por vezes inusitadas, podendo envolver olhares, gestos, movimentos, conversas, 

ações que se combinam, num exercício de outramento. O professor se torna assim mais 

potente a partir das trocas que estabelece com as crianças, assumindo uma postura de 

compromisso e autoria em relação à produção de conhecimento que se faz a muitas mãos. 

Pode-se afirmar, com Rinaldi, que a “escuta tira o indivíduo do anonimato, o legitima, dá 

visibilidade, enriquecendo tanto aqueles que escutam quanto aqueles que produzem a 

mensagem (e as crianças não suportam ser anônimas)”. (p.124) Entendidas essas necessidades 

das crianças no sentido que precisam ser respeitadas em suas singularidades, seus modos de 

pensar e agir. Elas se mostram aos adultos em diferentes formas de expressão e pedem para 

serem compreendidas. Nessa perspectiva, é possível dizer que escuta está no centro de 

qualquer relação de aprendizagem, pois ela legitima as perguntas das crianças sobre o mundo. 

Ao captar tais movimentos, que não aparecem somente formulados como perguntas concretas, 

mas também por meio de ações, brincadeiras, gestos, olhares, o professor tem a oportunidade 

de acessar brechas, que podem se converter em entradas para a construção de novos 

conhecimentos. Para tanto, é preciso que ele lance mão de sua criatividade e em alguns casos, 

que suporte alguns desvios no caminho, como propõe Schlesener (2009), inspirando-se em 

Benjamin: 

 
Perder-se indica vislumbrar outra ordem temporal, outras relações de 
pertencimento e temporalidade, as quais resultam em outro conhecimento do 
mundo; perder-se significa encontrar-se no avesso da ordem, aquela 
planejada para satisfazer os objetivos da produção e da vida social, ou no seu 
limiar, nos desvios dos caminhos pré-determinados, movidos pela fantasia e 
pela memória, reconstruída na magia da brincadeira. (SCHLESENER, 2009 
p.154). 
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Assim procedem as crianças em suas investigações sobre o mundo, prendem-se aos 

detalhes, vão e vem em suas construções, costuram sentidos em suas trajetórias peculiares 

como escreve Benjamin (1987) na passagem autobiográfica Caixa de costura: o bordado que 

a mãe tece encanta não pelo desenho bem ordenado que, aos poucos, aparece e toma forma no 

lado direito do pano, mas pela trama de nós que se emaranham no avesso do bordado. Se o 

lado direito revela um caminho preciso, o avesso esconde a confusão que convida a decifrar o 

enigma. O que encantava a criança era também a caixa, na qual “havia o fundo escuro, a 

desordem, onde reinava o entrançado desfeito e onde sobras de elástico, ganchos, colchetes, 

retalhos de seda, se amontoavam” (Benjamin, 1987, p. 129). 

Resta encontrar um lugar de acolhimento para esses movimentos tão característicos 

das crianças. Para Moss (2012) a instituição escolar pode ser entendida de diferentes 

maneiras, o que repercute diretamente no tipo de profissional que ela exige ou produz, e 

também interfere na qualidade da experiência vivida por todos que a habitam. Se ela é 

assumida como um lugar para a aplicação de métodos e tecnologias às crianças, a fim de que 

estas apresentem resultados predeterminados e normativos, o professor é entendido como um 

técnico, pronto para seguir procedimentos prescritos visando a garantir que as medidas sejam 

realizadas eficazmente e que os resultados desejados sejam atingidos de maneira exata. O que 

tem sido verificado, é que este tem sido o modelo escolar mais frequente, no entanto, como 

profissionais, comunidade e sociedade, pode-se optar pela adoção, em um processo político e 

democrático, de outras imagens de escola. Por exemplo, podemos escolher fazer dela um 

espaço público, tanto no sentido do acesso como na dimensão social da coletividade, como 

um local de encontro “em que as crianças e os adultos participam juntos de projetos de 

relevância social, cultural, política e econômica” (Dahlberg et al., 2007, p. 73). 

 

 

4.3 Lampejos e memória: a documentação pedagógica 

 

 

A escola, ao estabelecer-se como ambiente vivo e hospitaleiro, se converte num 

terreno fértil para percursos únicos e intensos, tais processos, quando devidamente 

compartilhados (ou trabalhados), transcendem os personagens envolvidos e se espalham como 

experiências inspiradoras para outros grupos de crianças e professores, criando assim, um rico 

repertório que eventualmente consegue arejar as vivências escolares e transformar o 
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cotidiano. A documentação busca dar visibilidade aos lampejos, congelar instantes, 

compartilhar semelhanças. Ela tem a capacidade de alcançar as pessoas estética e 

intelectualmente, sensibilizando-as. Como dizia o poeta, é preciso pegar o grito23 (que nem 

sempre é grito, pode ser um olhar, um gesto, um dedinho curioso que aponta alguma coisa, 

uma pergunta que insiste, uma brincadeira que se repete, um comportamento inquieto, ou um 

silêncio intenso...) e reverberá-lo, ampliar seu alcance, transmitindo-o, atribuindo-lhe 

significado aos outros e a nós mesmos.  

Definir a documentação requer cuidado, pois ela pode ser facilmente confundida com 

o registro ou descrição das atividades pedagógicas. De acordo com Hoyuelos (2004), 

documentar significa deixar uma prova estética e narrada de forma visual, audiovisual ou 

escrita de um trabalho realizado, recolher e expor sistemática e esteticamente os processos 

educativos, para que as crianças construam- e comuniquem- o sentido do que fazem. Desse 

modo, a documentação não persegue a concretização de um produto final de 

determinado processo, mas é, antes um de seus princípios ativos, o alimento para 

o caminho e não somente o ponto de chegada. Nesse sentido, afirma o autor, que 

a documentação não é produto, mas processo.  

 
No documentamos para crear un archivo o hacer acopio de imágenes o 
trabajos. Lo que nos interesa es comprender, más que explicar, mejor la 
cultura de la infância. (HOYUELOS, 2004, p.2). 

 
Assim, entende-se que documentação pedagógica transcende o ato de registrar o 

trabalho realizado: trata-se de um exercício de observação aguçada e escuta atenta que vai 

além da coleta de dados, envolvendo a criação a partir do vivido. A documentação oferece a 

oportunidade de aprender mais sobre as crianças e seus processos, por esse motivo ela se 

revela uma ferramenta indispensável para os educadores que acreditam na força da construção 

de saberes empreendida cotidianamente pelas crianças nas mais diversas situações. É um 

exercício que, segundo Hoyuelos  (2004) “estabelece uma relação entre o pensamento e o 

significado” (p.3), fato que  justifica a importância de analisar os processos documentados não 

somente no âmbito individual, mas também coletivamente, em equipe, como aponta o autor:  

 
 

                                                            
23 Refiro-me ao poema de João Cabral de Melo Neto, “Tecendo a manhã”, transcrevo a primeira estrofe, e coloco 
em anexo: um galo sozinho não tece uma manhã: ele precisará sempre de outros galos. De um que apanhe esse 
grito que ele e o lance ao outro; de um outro galo que apanhe o grito de um galo antes, e o lance a outro; de 
outros galos que com muitos outros galos se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo, para que a manhã, 
desde uma teia tênue, se vá tecendo, entre todos os galos.  
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És importante realizar análisis de los procesos de la documentación en grupo 
para evitar caer en el subjetivismo y conseguir, así, processos creativos de 
intersubjetividad. (...) 
Todos nosotros contamos nuestra historia com veracidad, pero sin creernos 
poseedores de la única verdad. (...) La documentación brinda al niño uma 
memoria de sí mismo y el derecho a no ser encerrado en una unica 
interpretación. (HOYUELOS, 2004, p.3). 
 

A documentação é processo criativo, que se relaciona à exigência de dar sentido ao 

que se faz, ao que conhecemos e ao que somos, ao direito de interpretação (com o risco e 

responsabilidade que ele envolve) e à ideia do conhecimento enquanto abertura/teoria 

provisória que pressupõe a construção de perguntas, o pensamento crítico, uma atitude 

voltada à busca ( que aceita a dúvida, emoções, afetos, escuta, incerteza, provisoriedade), 

evitando classificações que por vezes reduzem os processos a dados e fatos, retirando deles 

sua principal força- a inventividade,  os caminhos singulares e a alma de quem aprende. O ato 

de documentar pressupõe algumas ações, entre elas a observação, o registro, a interpretação e 

a comunicação. Tais ações constituem a prática da documentação, e vão sendo desenvolvidas 

e aprimoradas no decorrer do próprio documentar. Todo esse percurso, vivido por grupos de 

professores e crianças, concede o acesso aos sentidos da aprendizagem e principalmente à 

memória, exercitada e eternizada pelo ato de documentar. A oportunidade de trocar 

observações e construir coletivamente sustenta o olhar atento e curioso de todos, mitigando 

inseguranças e encorajando buscas que levem a caminhos diversos, para além dos planejados 

e já trilhados. 

Observar é acompanhar a criança em sua aventura de conhecer, compartilhando de sua 

presença ativa e curiosa no mundo: como se abre uma tampa de rosca, que movimentos são 

necessários para abotoar um casaco, o que acontece com os pingos de chuva quando alcançam 

nossas mãos, o que há dentro da televisão, porque a sombra nos persegue quando corremos, 

quem inventou o relógio, porque existem diferentes línguas no mundo...as crianças e jovens 

nos presenteiam com seu olhar pesquisador e ao observá-las, temos a oportunidade de 

embarcar em suas “bisbilhotices” em seus porquês que trazem tantas descobertas. 

A observação revela o interesse do educador pelas pesquisas das crianças, ela não se 

restringe a uma constatação, mas deve ser, principalmente, um ponto de partida. Porque se 

comportam de determinada forma as crianças?  O que buscam com essa brincadeira? O que 

posso propor a partir do que observo? Nesse sentido, a observação pede presença e interesse 

por parte do professor. Sarmento (2012) ressalta o aspecto geracional do encontro entre 

professores e crianças como mais um ponto a ser considerado no que se refere à observação e 



  155

acompanhamento dos processos infantis. Para o autor, somente um professor solidamente 

formado é capaz de ouvir as crianças em sua complexidade e atuar com a delicadeza 

necessária para não encerrar seus questionamentos com respostas simples ou ações 

precipitadas. 

 
A ação educativa com crianças é sempre realizada por profissionais que 
também foram crianças. Porém foram crianças em outro tempo, em outras 
circunstâncias históricas e, geralmente, em outras condições sociais. Existe 
uma relação de alteridade entre o adulto e a crianças que nunca é superável 
pela memória da criança que o adulto foi. Há, por consequência, um trabalho 
de tradução transgeracional, que só pode se realizar na auscultação das 
crianças e na mobilização de sua participação ativa. (SARMENTO, 2012, 
p.5). 
 

É importante que o professor procure por pontos de intersecção entre a criança que ele 

foi e os estudantes com quem interage, encantando-se por suas indagações lembrando-se de 

suas próprias experiências; ao observar as crianças o professor pode recordar do vivido e 

compartilhar suas memórias com as crianças. De acordo com Galzerani (1999) a memória não 

significa apenas acontecimentos e lembranças, mas sim experiência, afetividade, 

sensibilidade, subjetividade, esquecimento, entrecruzamento de sujeitos e, principalmente, 

experiências vividas. Com Benjamin (2011), a autora afirma que o ato de rememorar 

possibilita que dimensões pessoais que foram perdidas com o avanço do mundo moderno e 

capitalista sejam recuperadas na relação temporal entre passado, presente e futuro. 

Rememorar é partir de indagações e trazer o passado como possibilidade de construir rumos 

atentos para presente e futuro. Dessa forma, trabalhar a memória não é tomá-la como 

ferramenta de pesquisa, mas como cenário.  

De minha história pessoal, trago algumas lembranças que me conectam com o passado 

da minha infância, trazendo-o ao presente, lembro-me de tardes infindáveis preparando 

cenários de brincadeiras com minhas irmãs; no quintal de nossa casa, entre folhas e gravetos, 

nos degraus da escada, atrás do sofá. Essa memória é constantemente revisitada nos dias de 

hoje, quando me lanço a montar cenários convidativos para o faz de conta das crianças com as 

quais trabalho. Amarrar tecidos, organizar panelinhas, construir naves, me leva de volta a um 

tempo de cumplicidade e criação. 

A observação e seus achados são essenciais para que o educador possa organizar e 

direcionar a intencionalidade das propostas de trabalho, tendo como ponto de partida o 

respeito pelo olhar criativo, indagador e espontâneo da criança, assim como os desafios e 

potencialidades que ela apresenta. Como apontam Saisi & Terzi (2005) o papel da observação 
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altera substancialmente a relação professor-aluno. Se, antes o professor observava para avaliar 

a criança naquilo que ela não dispõe, chamando atenção para a falta, nessa concepção 

observar é avaliar a criança como ser de possibilidades, revelando suas manifestações 

culturais, sociais e cognitivas, a partir das quais o professor orienta, decide e planeja suas 

mediações. Assim, observar é um recurso pelo qual se busca compreender como as crianças 

se desenvolvem e quais os vínculos que estabelecem com tudo que as cerca. Somente pela 

prática de uma observação aberta à pluralidade de manifestações infantis é que se pode 

concluir que cada pessoa aprende de forma diferente. Esse movimento marca também uma 

mudança no foco da observação, ela assume outra conotação quando toma como ponto central 

o processo do conhecimento e do desenvolvimento da criança, rompendo com a concepção de 

que observar é um modo de julgar daquele que sabe em relação àquele que não sabe. 

A documentação pedagógica se transforma numa linguagem que torna visível a 

construção de significados empreendida pelas crianças, pelas professoras e professores. Trata-

se de um percurso de interpretação muitas vezes realizado por meio de narrações visuais, ou 

textos acompanhados de imagens, sustentadas pela força da experiência coletiva, e oferecem a 

chance de realizar “releituras” com os docentes, os pais e as crianças. Daí depreende-se que 

documentar não é registrar, mas desbravar, procurar por sentidos, garimpar, escavar, dar 

atenção a indícios e detalhes, o que nos aproxima mais uma vez de Benjamin e seus vestígios 

que não apontam um caminho único, mas fornecem pistas, possibilidades abertas de busca por 

sentidos. A documentação se assemelha assim aos vislumbres: elas remontam a intensidade 

do tempo vivido reconstruindo-o em agoras. Tal como pequenos tesouros escondidos, ao 

serem descobertas (produzidas) se espalham em sentidos e conectam as pessoas ao redor de 

experiências que identificamos como reconhecimento das semelhanças.  

O exercício e prática de documentação aqui proposto se inspira no contexto das 

escolas italianas de Reggio Emilia onde o ato de documentar se firmou como uma das 

modalidades fundamentais de formação para todas as equipes das escolas, revelando-se um 

importante recurso do professor e uma forma de guardar a memória das escolas. Nesse 

contexto, cada creche e cada escola de educação infantil produzem os seus documentos 

(publicações manuscritas, áudios, vídeos), para trazer de volta e atualizar sempre a memória 

das experiências vividas pelas crianças, pelos professores e pelos pais; memórias que também 

enriquecem o acervo escolar, ou seja, o patrimônio de experiências e de conhecimentos a ser 

compartilhado também com os novos colegas que vêm integrar as equipes. 

Os documentos discutidos e examinados tornam-se ferramentas de comunicação 

quando os professores trabalham juntos para selecioná-los, organizá-los e identificá-los a fim 
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de dar significado (ou novo significado) à experiência da qual se originaram. Os preparativos 

necessários para tornar as documentações legíveis e disponíveis a outras pessoas permitem 

rever o material produzido. É como reviver o que já aconteceu e, dessa maneira, compreender 

cada vez melhor o vivido. A experiência de revisar a documentação junto às crianças permite 

que elas avancem na tomada de consciência da própria aprendizagem e  aprendam a construir 

o próprio conhecimento. Além disso, quando as crianças reveem a documentação juntas, 

tendem a relembrar conjuntamente das suas ideias, o que lhes dá uma sensação de valor e 

aceitação. Em geral, através da documentação, as crianças sentem que o seu trabalho foi 

valorizado e sentem-se parte da comunidade da creche ou da pré-escola.  

Quando os pais entram na creche ou na escola onde seus filhos passam várias horas 

todos os dias, se sentem bem-vindos ao encontrar alguma forma de documentação que lhes 

descreva a parte do dia de seus filhos que eles não podem presenciar. Por vezes, as crianças 

ainda são muito pequenas para contar diretamente a seus pais sobre as suas experiências. Em 

muitas situações, sem documentação, a vida de uma criança na creche e a vida da mesma 

criança em casa seguem cursos paralelos, sem contato entre si, o que pode acontecer também 

entre as crianças mais velhas, principalmente quando os pais não frequentam com assiduidade 

o espaço escolar. A documentação se torna assim uma ponta entre a vida escolar das crianças 

e suas experiências e histórias vividas em outros contextos.  

Além disso, a documentação pedagógica oferece elementos para avaliar as 

experiências educacionais, para indicar estratégias que favoreçam os processos de relação e de 

conhecimento. No processo educacional tanto crianças quanto adultos, todos precisam “entrar 

no jogo”, o que significa reconhecer que pertencem ao processo e dele são atores, assumindo 

os riscos das decisões, buscando o acordo sobre as regras, os procedimentos, os limites, 

renovando constantemente os pactos e mantendo a abertura para as surpresas, para o 

imprevisível. Goldhaber ( 2002) afirma que um dos aspectos mais desafiantes, intelectual e 

emocionalmente cativantes do processo de documentação relaciona-se à análise e a 

interpretação do que foi observado, registrado e organizado. Dessas análises surgem teorias e 

hipóteses sobre os significados dos comportamentos das crianças. Descobrimos que o 

processo de análise pode envolver um grande desequilíbrio, isto é, normalmente gera um 

desconforto que acompanha nossa percepção sobre o que não se sabe ou que não se entende. 

Criar um clima que permite aos protagonistas (crianças e adultos) arriscar e errar é de crucial 

importância e, ao mesmo tempo, uma meta muito ambiciosa. 

A documentação funciona também como uma forma de derrubar muros e aproximar a 

escola e a comunidade, ao dar notícias sobre processos e aprendizagens que ocorrem em seu 
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interior, novas formas de relação se estabelecem contribuindo para que a escola se firme como 

presença visível para a grande comunidade. A documentação dá força à voz das crianças e dos 

professores, comunicando quem somos, como funcionamos, o que aprendemos. É preciso 

encontrar meios eficazes de comunicar o que está acontecendo na escola às pessoas da 

comunidade que têm condições de participar e ajudar nesses processos, o que ressignifica ao 

mundo o lugar da escola e da infância. Para Malaguzzi: 

 
os programas para crianças pequenas distorcem e ultrajam a sua própria 
natureza quando não mantêm uma relação com as famílias, a cultura e os 
assuntos locais e quando são, de alguma maneira, impedidos de ter um 
diálogo livre e democrático com o ambiente em que operam. (EDWARDS, 
GANDINI, FOREMAN, 1991, p. 89). 

 
Assim, a documentação fornece recordações importantes para as pessoas que passam 

na escola muitas horas de suas vidas, para as pessoas que passam por ela durante o ciclo de 

crescimento de seus filhos e para as pessoas que trabalharam arduamente para torná-la um 

ambiente hospitaleiro e estimulante. Com muita frequência, os centros para crianças pequenas 

parecem ser lugares impessoais e sem vestígio de história, por vezes povoados por 

personagens infantis saídos de desenhos animados, que pouco revelam sobre as 

especificidades de cada escola, normatizando a infância à sua forma mais simplista e pouco 

criativa. Como aponta Goldhaber (2002) por meio da documentação, é possível oferecer a 

cada centro uma identidade que faça referência às pessoas que estiveram envolvidas nele e 

oferecer aos que a ele chegam um senso de continuidade, funcionando assim como um agente 

de mudança, por sua capacidade de mudar a visão que nós, educadores, temos de nós mesmos 

como profissionais, nos conferindo um lugar de responsabilidade e importância. Por isso, a 

documentação pedagógica é entendida como um instrumento essencial em direção a uma 

prática crítica e reflexiva que desafie os discursos dominantes e construa contra-discursos, por 

meio dos quais podemos encontrar pedagogias alternativas “que podem ser moral e 

eticamente satisfatórias, mas também esteticamente agradáveis” (p.71) 
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UMA CLAREIRA- Vivendo a documentação  

Ao entrar no Campus Children’s Center, creche de aplicação da Universidade de 
Vermont, dirigida por 25 anos pela Professora Jeanne Goldhaber, me senti entrando 
nas páginas de seu livro, vivendo suas palavras e ideias que acompanho e 
compartilho há alguns anos, em minha prática profissional. A primeira coisa que me 
chamou a atenção foi um porta-retratos posicionado bem na entrada, com fotos das 
duplas de professores e pequenos textos declarando suas intenções para o ano. 
Autoria e compromisso sintetizados de forma tão respeitosa, os professores deste 
lugar tem rosto, desejos e intenções! Comemorei em silêncio. Logo ao lado, inúmeras 
documentações das atividades das crianças- bebês explorando um gramado verdinho, 
crianças maiores debruçadas ao redor de uma mesa de luz, experimentando sombras 
de objetos diversos, painéis belamente organizados afirmando as decisões 
pedagógicas e curriculares da instituição- entre elas o foco no trabalho com a 
natureza, a presença das crianças como seres sociais e cidadãos de sua comunidade e 
do mundo. No próximo corredor, mais uma documentação capta meu olhar: Nós e o 
campus. Ela relata uma pesquisa das crianças de 2 a 5 anos pelo campus 
universitário onde a escola se localiza, onde muitos pais trabalham, onde tantas 
coisas acontecem. Algumas das colocações das crianças revelam suas ideias e 
construções que tanto me encantam, e que tenho lutado para que encantem o mundo: 
“O campus é grande como Vermont”, “Ele fica dentro de Vermont”, “Minha mãe 
trabalha no Davis e a gente caminha até aqui.”, “Eu vi estudantes-adultos na 
biblioteca, eles tomam café”, “Criança não toma café..”, “No campus tem estudante-
criança também, que somos nós”, “O campus chama campus, mas é uma cidade, 
né?”, “Não! É uma escola que fica dentro de uma cidade!”, “É uma cidade de 
aprender!”.  Em pouco tempo, a tarde fria se converte pela alegria e calor daquele 
espaço vivo e acolhedor. Jeanne aparece, com seus olhos vivos, para me receber 
nesse espaço tão especial. Acho que terei um bom semestre! 

 

Finalmente, a documentação envolve o coração e a mente. Parafraseando Goldhaber 

“o poder da documentação, é criar um espaço onde crianças e adultos estabelecem uma 

parceria em um empreendimento intelectual e emocional, capaz de construir as nossas 

identidades como indivíduos e como comunidade que aprende e ama.” (p.76) 

 

 

4.4  Residência pedagógica: uma forma artesanal de aprender e ensinar 

 

A presença da residência pedagógica nesse trabalho se justifica pela promessa que 

essa modalidade formativa anuncia, ao alicerçar-se em vivências significativas, passíveis de 

se converterem em experiências. Essa forma artesanal de pensar a formação inicial dos 

professores relaciona-se ao objetivo aqui proposto de buscar momentos que irrompem do dia 
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a dia, na forma de semelhanças, conferindo sentido ao vivido e possibilitando mudanças. 

Suponho que professores que desfrutem dessa oportunidade de formação possam mobilizar-se 

para o reconhecimento das semelhanças, abrindo espaço para maior disponibilidade aos 

encontros na escola. Nessa seção situarei brevemente o contexto de inserção da residência 

pedagógica no Brasil, uma modalidade formativa inovadora, já experimentada em outros 

países, que se inspira na residência médica, e busca trazer para a formação do professor uma 

dimensão prática em diálogo com a teoria, contribuindo para uma aprendizagem mais coesa e 

integrada, que resulta em profissionais mais preparados aos desafios da profissão. Como 

indicam Panizzolo, Silva, Silvestre et all (2012): 

 
Compreendemos, contudo, que a formação inicial e continuada de sujeitos 
que vivem cotidianamente o espaço educacional e escolar e nele vão se 
constituindo profissionais da educação deve ser considerada como um dos 
componentes essenciais para a construção de uma escola pública de 
qualidade. (PANIZZOLLO, SILVA, SILVESTRE, 2012). 
 

Com o intuito de estabelecer o terreno onde a residência pedagógica se insere, situarei 

brevemente o contexto das políticas de formação educacional no Brasil, para então me deter 

mais pormenorizadamente na proposta de residência pedagógica que integra a formação de 

graduação em Educação da Primeira Infância da Universidade de Vermont, que tive a 

oportunidade de conhecer e acompanhar por um semestre.   

Acho importante ressaltar que as informações aqui discutidas prestam um papel de 

suporte ao tema abordado, não se colocando como um posicionamento político, o que 

representaria um desvio do objetivo proposto. Assim, tanto as políticas públicas quanto a 

residência pedagógica, se apresentam como vias possíveis para pensar nas semelhanças no 

campo educacional. 

Um rápido olhar sobre as políticas de formação profissional para a educação 

desenvolvidas no Brasil nas últimas décadas revela o grave cenário ao qual tentam responder.  

Inúmeras iniciativas se apresentam como alternativa a sanar as sérias falhas na formação dos 

professores, muitas delas sob o amplo leque da “formação continuada”, que responde como 

veremos, a uma tentativa de resolver problemas anteriores, da formação básica do professor.  

De acordo com Gatti (2008) na última década, a preocupação com a formação de 

professores entrou na pauta mundial pela conjunção de dois movimentos: de um lado, pelas 

pressões do mundo do trabalho, que se vem estruturando em novas condições, num modelo 

informatizado e centrado no conhecimento, de outro, com a constatação, pelos sistemas de 

governo, dos precários desempenhos escolares de grandes parcelas da população, medidos por 
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avaliações internacionais que repercutem política e economicamente. Políticas públicas 

movimentam-se, então, na direção de reformas curriculares e de mudanças na formação dos 

docentes, dos formadores das novas gerações. Porém, a primeira questão que se coloca é: a 

serviço do que estão essas reformas?  Elas buscam a melhoria dos índices ou avanços reais na 

educação?  

 
A equação proposta quando se coloca a questão como foi anteriormente 
delineada é simples: melhorando a economia, melhoram as condições de 
vida e pode-se ser mais feliz. A educação ajuda a melhorar a economia, pela 
qualificação das pessoas para a sociedade do conhecimento e do consumo. 
Cabe perguntar: essa equação é mesmo verdadeira? É suficiente para uma 
civilização mais compreensiva, cooperativa, democrática? Por que não se 
discute a educação como fator de aprimoramento dos humanos para um 
mundo mais ético? Claro que não estamos descartando a necessidade de uma 
formação educacional sólida para todos em prol de vagos culturalismos ou 
modismos emergentes, mas estamos perguntando se, na ordem dos valores, 
apenas os materiais e econômicos devem prevalecer nas perspectivas 
educacionais. Onde ficam as preocupações com a formação humana para 
uma vida realmente melhor para os humanos enquanto seres relacionais e 
não apenas como homo faber, como homem produtivo? (GATTI, B. 2008, p. 
63). 

 
Nesse escopo, multiplicaram-se iniciativas de formação continuada, em diferentes 

áreas profissionais, em resposta ao imperativo mundial de aprimoramento do trabalho, 

baseado na ideia da atualização constante, em função das mudanças nos conhecimentos e nas 

tecnologias. Inicialmente a educação continuada tinha como propósito o aprofundamento da 

formação dos profissionais, caracterizando-se como um momento posterior à formação 

inicial. Tais tendências alcançam o âmbito educacional do Brasil, e assim são incorporadas 

iniciativas dessa ordem também aos setores profissionais da educação, o que exigiu o 

desenvolvimento de políticas nacionais ou regionais em resposta a problemas característicos 

de nosso sistema educacional. Porém, no encontro com as grandes deficiências deflagradas, o 

que se verificou foi uma deformação da ideia de educação continuada, quando ela passa a 

abranger muitas iniciativas que, na verdade, são de suprimento a uma formação insuficiente 

pré-serviço e nem sempre são ações propriamente de aprofundamento ou ampliação de 

conhecimentos.  Esse fato responde a uma situação particular nossa, pela precariedade em que 

se encontram os cursos de formação de professores em nível de graduação.  

 
Assim, problemas concretos das redes inspiraram iniciativas chamadas de 
educação continuada, especialmente na área pública, pela constatação, por 
vários meios (pesquisas, concursos públicos, avaliações), de que os cursos de 
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formação básica dos professores não vinham (e não vêm) propiciando 
adequada base para sua atuação profissional. Muitas das iniciativas públicas 
de formação continuada no setor educacional adquiriram, então, a feição de 
programas compensatórios e não propriamente de atualização e 
aprofundamento em avanços do conhecimento, sendo realizados com a 
finalidade de suprir aspectos da má-formação anterior, alterando o propósito 
inicial dessa educação, -posto nas discussões internacionais, que seria o 
aprimoramento de profissionais nos avanços, renovações e inovações de suas 
áreas, dando sustentação à sua criatividade pessoal e à de grupos 
profissionais, em função dos rearranjos nas produções científicas, técnicas e 

culturais. (GATTI, 2008, p.58). 
 

Apesar da dificuldade de acompanhar o progresso de tais ações, pela ampla gama de 

propostas incluídas sob a égide de formação continuada em educação (essa denominação é 

usada para modalidades diversas, englobando desde cursos de especialização, formação à 

distância, capacitações em áreas específicas e até mesmo formações realizadas para 

regularização de titularidade), Gatti aponta ainda alguns resultados de pesquisa que indicam 

que as iniciativas de maior sucesso são aquelas que envolvem um planejamento sintonizado às 

necessidades específicas dos professores e realizadas em dimensões menores, garantindo uma 

proximidade entre formadores e professores, em comparação a projetos mais abrangentes, que 

visam largas escalas, essa constatação se apoia nos estudos de Duarte (2004) acerca de alguns 

programas de capacitação. Nesse estudo, foram analisados dados avaliativos de duas grandes 

ações realizadas na segunda metade da década de 90- o Programa de Capacitação de 

Professores (PROCAP), desenvolvido no estado de Minas Gerais pela Secretaria Estadual de 

Educação, tendo como foco a capacitação de oitenta mil professores de 1ª a 4ª séries das redes 

estadual e municipais (Minas Gerais, 1996); e o Programa de Educação Continuada (PEC), da 

Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, que aconteceu entre anos de 1996 a 1998. A 

conclusão principal da autora aponta que “programas mais padronizados e centralizados 

geralmente implicam pouco questionamento por parte dos professores-treinandos, que estão 

habituados a apresentar uma postura passiva diante da capacitação; já os programas não 

padronizados podem gerar satisfação e insatisfação, dependendo de como e por quem são 

ministrados.” (p.162). Tal fato reforça a importância pela busca de modalidades formativas 

que resgatem o artesanal, tanto em nível de graduação, formação inicial quanto em iniciativas 

de educação continuada, o que remete à residência pedagógica como uma alternativa possível 

para reverter esse quadro que se apresenta por vezes desolador. 

Os Programas de residência pedagógica têm sua origem em diferentes contextos, e 

respondem a demandas diversas, convergindo em seu objetivo principal de superar a distância 
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entre teoria e prática, usualmente presente na formação dos professores da educação básica. 

Essa é uma modalidade inovadora de estágio que se baseia na participação sistemática de 

grupos de estudantes – os Residentes –, por tempo determinado, nas práticas pedagógicas de 

escolas públicas de Educação Básica. 

Entre as diversas demandas que deram origem a programas de residência pedagógica 

destacam-se aquelas propostas por universidades, que incluem essa prática já durante a 

graduação, e outras iniciativas organizadas por prefeituras ou instituições que visam suprir a 

necessidade de professores numa determinada cidade ou região, como foi o caso da cidade de 

Boston, no início dos anos 2000 e em atividade até os dias atuais. 

Solomon (2009) em artigo publicado no Journal of Teacher Education descreve 

detalhadamente a experiência do programa de residência BTV (Boston Teacher Residency) 

desenvolvido pelo distrito escolar da cidade em parceria com uma fundação privada (Strategic 

Grant Partners). O programa iniciou suas atividades em 2003 e ao longo destes anos formou 

mais de 250 professores para atuar nas escolas de diferentes áreas urbanas da cidade. 

Atualmente o programa prepara 75 professores por ano. Diferentemente das propostas 

desenvolvidas nas universidades, esse programa é oferecido a profissionais formados em 

diferentes áreas que desejam se tornar professores nas escolas de Ensino Fundamental da 

cidade de Boston, eles passam por um curso de três anos que envolve aulas, supervisões  e 

principalmente estágios nas escolas.  

 
BTR locates teacher preparation in classrooms rather than in the academy. 
BTR is highly selective and recruits talented and committed people from 
diverse backgrounds who want to be urban teachers. (SOLOMON, 2009, 
p.478). 
 

De acordo com os idealizadores do projeto, essa seria uma forma eficiente de suprir a 

falta de professores que a cidade vinha sofrendo nas últimas décadas, e também a evasão de 

docentes, que acabavam por abandonar a função após uma média de 5 anos de atividade. 

Como o programa exige dos residentes uma contrapartida de atuação na rede municipal por 

um determinado período, essas questões estão sendo gradativamente resolvidas; outro aspecto 

apontado por Solomom como positivo em relação ao Boston Teacher Residency é a 

possibilidade de ampliar a diversidade entre os professores, combatendo a grande 

homogeneidade feminina e branca que marca a atividade docente na região. Dessa forma, 

avalia-se que os alunos de diferentes etnias e classes sociais, possam encontrar em seus 

professores modelos mais próximos de sua realidade, o que contribuiria para a continuidade 
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dos estudos e uma provável nova fonte de professores num futuro próximo. Outra diferença 

entre a residência pedagógica deste programa, e os cursos universitários que incluem a 

residência é a remuneração oferecida em forma de bolsa de estudos para os residentes já 

formados que optam por este tipo de certificação alternativa.  

No Brasil a formação de professores é questão central nas políticas de melhoria da 

educação básica para a garantia do direito à Educação Para Todos e a formação de professores 

para a Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental segundo dados do 

MEC/Inep24. O investimento e incentivo à formação de professores se apresentam como 

alternativa para “garantir educação gratuita, laica e obrigatória, para todas as crianças, jovens 

e adultos, sobretudo aqueles e aquelas em situação de vulnerabilidade social e pertencentes a 

populações e grupos em relação aos quais se expressam enfaticamente desigualdades 

geracionais, étnico-raciais, sexuais e de gênero”. (p. 76).  Nesse sentido, entre as medidas para 

fazer frente aos fenômenos de exclusão, são propostas no mesmo documento, o acesso 

equitativo à educação, sob a forma de ampliação e aprimoramento das aprendizagens e dos 

cuidados à educação básica, desde a primeira infância e também a oferta de Ensino Superior 

que colabore para a construção de mecanismos de atendimento às lacunas tão presentes no 

contexto social no qual a Universidade se insere. Dessa forma, começam a se delinear 

demandas para que os cursos superiores de educação/pedagogia se abram para a realidade da 

educação pública do país, não se furtando de sua responsabilidade como agentes participantes 

desses processos. Nesse escopo, a residência pedagógica se apresenta como uma forma de 

aprimorar a formação dos profissionais de educação desde o início do processo e a partir de 

dentro da carreira, e por meio dessa atuação, reverberar também dentro das escolas, 

promovendo reflexões e mudanças em práticas vigentes. Como aponta Giglio (2010) 

 

As atividades de Residência foram concebidas para constituir uma ação de 
formação inicial dos futuros profissionais e, ao mesmo tempo, contribuir 
para a formação continuada dos profissionais de ensino das escolas 
envolvidas. É intenção do PRP proporcionar experiências significativas para 
a formação teórico-prática dos estudantes, articulando a formação inicial e 
continuada, desenvolvendo a gestão democrática e o trabalho coletivo com 
compromisso social, ético, político e técnico do futuro profissional em 
Educação. (GIGLIO, 2010, p. 7). 
  

                                                            
24Plataforma Interamericana de Direitos Humanos, Democracia e Desenvolvimento – PIDHDD. ISBN 85‐86382‐
09‐4 São Paulo. Ação Educativa 2010. Texto acessível em: 
http://www.acaoeducativa.org.br/downloads/direito_a_educacao.pdf 
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A autora, responsável pelo Programa de Residência Docente da UNIFESP, um dos 

pioneiros no Brasil, sustenta que “a proposta desse Curso busca enfrentar problemas e 

limitações extensivamente apontadas na literatura que estuda e avalia programas de formação 

de professores, apresentando inovações para a formação desses profissionais em aliança com 

as escolas públicas de educação básica.” (p.11) Assim, a residência pedagógica responde ao 

cenário atual de demandas para a formação de professores para a Educação Infantil e Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental e as metas do país para a melhoria da qualidade da Educação 

Básica, que atualmente se apresenta de forma bastante precária, como apontam os dados do 

Educacenso 2014, que indicam que 300 a 350 mil professores não possuem curso superior, 

200 a 300 mil professores possuem licenciatura, mas atuam fora da área de formação e de 50 

a 100 mil professores possuem apenas a graduação, sem licenciatura. No Estado de São Paulo, 

dados da Diretoria de Educação Básica da Capes, apontam que 34.038 professores que atuam 

na Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental não possuem formação adequada 

e em conformidade com a LDB.25 

A proposta de residência pedagógica busca equacionar algumas fragilidades da 

formação do futuro profissional de educação, entre eles a fragmentação do conhecimento que 

resulta de um curso dividido em disciplinas compartimentadas e centrado em tópicos do 

campo de conhecimento técnico específico sem proporcionar oportunidades para o 

aprendizado de questões relacionadas a outros campos. Igualmente prejudicial é a falta de 

articulação entre teoria e prática; nos primeiros anos do ensino tradicional desenvolvido pela 

maioria das instituições, o graduando aprende teoricamente um conteúdo que ainda não 

percebe como será aplicado. A prática do exercício profissional acaba acontecendo de modo 

desvinculado, quase no momento em que o aluno está concluindo sua graduação.  

Tendo essas perspectivas como referenciais, as disciplinas, as atividades e as práticas 

que integram o projeto curricular dos programas de residência pedagógica foram escolhidas 

para proporcionar ao futuro professor uma ampla formação humanística e técnico-pedagógica 

bem como variada vivência do exercício profissional desde o primeiro ano da graduação. 

Assim, é oferecido um conjunto de disciplinas e atividades que visam subsidiar a reflexão dos 

alunos sobre a educação e a sociedade em diferentes espaços e tempos, mas em especial, no 

contexto educacional contemporâneo. Simultaneamente, outro conjunto é proposto para que 

vivenciem a prática profissional e pensem sobre ela num duplo movimento em que teorias 

                                                            
25 Dados disponíveis em www.educacenso.inep.gov.br 
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ajudam a analisar práticas vividas em situação real e elementos extraídos dessas práticas 

realimentam as teorias aprendidas, atribuindo maior significado a elas.  

Essa estrutura curricular central foi observada no Programa da UNIFESP e também no 

desenvolvido pela Universidade de Vermont, sendo a principal diferença entre os programas o 

período de duração dos estágios, momento fundamental para a plena articulação proposta.  

Na UNIFESP em obediência às Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de 

Graduação em Pedagogia e nas Diretrizes Nacionais para a Formação de Professores da 

Educação Básica. (MEC, 2006) o estágio consiste numa carga horária de 300 horas de 

Residência, o que corresponde ao mínimo estabelecido pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia (cf. art. 7º da Resolução N.º 1, de 15 de 

maio de 2006): Educação Infantil 105 horas, Ensino Fundamental 105 horas, Educação de 

Jovens e Adultos 45 horas, Gestão Educacional 45 horas, nas quais são propostas vivências 

sistemáticas e temporárias dos residentes nos diferentes espaços da escola básica. 

Já na Universidade de Vermont (EUA) os professores-estudantes começam seus 

estágios a partir do 2º ano de curso e dedicam um total de 768 horas, sendo distribuídas em 

estágios de 7 horas semanais em sala de aula durante um semestre (12 semanas) 

respectivamente do 2º e 3º ano e 25 horas semanais durante um semestre no último ano. Nesse 

formato, o professor-estudante tem a oportunidade de efetivamente sentir-se membro da 

equipe escolar, por estar presente nesse universo por um período não somente mais longo, 

mas também mais estendido no cotidiano escolar, o que possibilita uma construção que se faz 

ao caminhar, se realiza no tempo, respeitando o caráter artesanal da aprendizagem. 

Em ambas as propostas, os professores-estudantes atuam dentro de escolas públicas que 

firmam contrato com as instituições de ensino, sendo que em Vermont os estágios do 2º e 3º 

anos são realizados dentro da creche/escola laboratório da própria universidade.  

A relação entre as instituições de ensino superior e as redes/secretarias da educação 

caracteriza o projeto de residência pedagógica, ao considerarem o diálogo entre a 

universidade e a educação básicas como fundamentais para a formação de bons professores, 

em sintonia com a realidade em que estão inseridos, assim como proporcionar uma 

oxigenação e renovação das práticas escolares ao receberem professores- estudantes em seu 

meio. 

No caso brasileiro, o Ministério da Educação, por meio da Lei nº 11.788, de 25 de 

setembro de 2008, que dispõe sobre os estágios de estudantes – obrigatórios ou não – 

regulamenta e exige que as Instituições de Ensino Superior (IES) estabeleçam um Acordo de 

Cooperação Técnica entre todas as Instituições envolvidas na realização de estágios 



  167

profissionais. O Curso de Pedagogia da Unifesp, por exemplo, estabeleceu acordos com as 

Secretarias de Educação do Município de Guarulhos e a Secretaria Estadual de Educação do 

Estado de São Paulo e com as escolas-campo colaboradoras. O acordo prevê, como 

contrapartida da Unifesp, apoio técnico-pedagógico à gestão das escolas e do currículo, 

assim como a formação continuada, provida no ambiente da universidade e das escolas-

campo, em acordo com necessidades e interesses dos professores e gestores envolvidos, 

exigindo a responsabilidade partilhada na formação dos novos docentes. 

Acordo semelhante acontece no caso americano, no qual, além da contrapartida de 

formação continuada, os professores-mentores das escolas parceiras (que recebem os 

professores-estudantes em suas salas de aula e os acompanham por um semestre) têm a 

oportunidade de cursarem disciplinas na Universidade com isenção de algumas tarifas (o que 

se revela uma grande vantagem quando considerados os altos custos do estudo nas 

universidades americanas). 

Os vínculos que se estabelecem entre professores-estudantes e seus mentores são de 

suma importância para ambas as partes, possibilitando uma construção conjunta baseada no 

compromisso, cooperação e pertencimento. Professores-mentores revisitam sua história e 

reafirmam suas escolhas no encontro com professores-estudantes, que por sua vez tem a 

oportunidade de assumir a responsabilidade pela tradição do espaço educativo em que estão 

inseridos, compartilhando seu legado. Esse contexto de acolhimento e aprendizagem alimenta 

a todos que o habitam, o que se reflete também nas aprendizagens das crianças, pois ao se 

contagiarem por esse ambiente onde pulsa a cooperação e construção, se sentem estimuladas a 

procurar respostas para suas curiosidades, aprofundando seus conhecimentos e interrogando-

se sobre o mundo, num movimento para compreendê-lo. 

Como ressalta Darling-Hammond (2010) ensinar e aprender a ensinar são atividades 

altamente complexas, que se desenvolvem de forma mais efetiva quando realizadas em 

colaboração, por meio de interações sustentadas e num contexto prático, o que não exclui os 

desafios dessa complexa relação. Mentores, professores-estudantes e até mesmo as crianças se 

encontram muitas vezes num jogo de muitas forças que eventualmente pedem ajustes e 

demandam uma “calibragem” constante. Nesse sentido, confiança e abertura são aspectos 

fundamentais para o bom estabelecimento das relações: ainda que se apoiem em suas 

experiências prévias e acreditem nos conhecimentos a serem compartilhados, é importante 

que os mentores se abram para o processo de aprendizagem dos professores-estudantes que 

recebem, considerando suas histórias, lacunas e questionamentos. Já aos professores-

estudantes cabe explorar as habilidades em construção, articular teoria e prática levando 
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também aos mentores suas dúvidas e encantamentos, o “frescor” de quem inicia sua 

formação.  

 
Uma sala de aula se converte numa comunidade colaborativa de 
aprendizagem quando mentores e professores-estudantes se engajam 
mutuamente, quando negociam significados e se abrem para um processo de 
trabalho conjunto, dividindo seus recursos intelectuais e emocionais para a 
criação de um espaço intermediário, um novo terreno que abriga a 

aprendizagem em diferentes níveis. (GARDINER, W. 2011, p. 157). 

 

É importante ressaltar também as dificuldades enfrentadas pelas iniciativas de 

residência pedagógica, principalmente do que se refere à logística de implementação e 

desenvolvimento desse formato. O tempo de formação se impõe como uma limitação, uma 

vez que muitos cursos de pedagogia funcionam em regime de meio período, o que 

compromete a realização de um estágio de imersão nos moldes propostos. Outro entrave 

encontrado é a parceria com instituições de ensino básico que ofereçam abertura para a 

entrada dos residentes provendo um ambiente educacional que se coloque como favorável 

para boas situações de aprendizagem. Em muitos casos, as escolas apresentam aos estagiários, 

ou professores-estudantes o trágico quadro de sua situação atual, expondo mais suas mazelas 

do que situações potenciais de aprendizagem.  

Ainda assim, frente ao quadro situacional encontrado na maioria dos contextos 

educacionais, a residência tem se apresentado como uma alternativa de mudança, pelo tipo de 

encontro que proporciona ao futuro professor.  

 
 
 
 



  169

CAPÍTULO 5 - ADENTRANDO PLATÔS, CONSTRUINDO MUNDOS 

(ANÁLISE) 

 

Acreditar no mundo é o que mais nos falta; nós perdemos completamente o 
mundo, nos desapossaram dele. Acreditar no mundo significa principalmente 
suscitar acontecimentos, mesmo pequenos, que escapem ao controle, ou 
engendrar novos espaços-tempos, mesmo de superfície ou volumes 
reduzidos. (DELEUZE, 2010, p.18). 

 

 

Nesse capítulo adentro mais profundamente alguns platôs que se delinearam no 

percurso de minha caminhada, configurando este campo de pesquisa. Um campo que tal como 

a estrada descrita por Benjamin, impõe seus contornos e exige deslocamentos. De acordo com 

Amorim (2004) o pesquisador não é apenas um hóspede do outro ou cultura alheia, mas, ao 

mesmo tempo é um anfitrião, porque é tanto recebido pelo outro, quanto acolhe este outro, 

ainda estranho, o escuta, busca traduzi-lo e descortiná-lo. Coloco-me assim a caminhar e 

procurar trilhas, me perdendo, me encontrando, deslocando-me pelo campo como quem parte 

em viagens, assumindo uma postura criativa que explora novas formas de ver e se abre para 

novos horizontes. Um espírito com esses recursos de viajante é um espírito crítico, que 

enquanto se move com um determinado conjunto de pressupostos e valores, não deixa de 

questioná-los, problematizá-los, vive-se um deslocamento não puramente físico, mas também 

cognitivo e emocional. Isso significa mover os olhos para ver de uma maneira diferente, 

enxergar e dar visibilidade ao que se apresenta: o que está distante ou próximo, espaços 

abertos, recantos escondidos, cavernas e picos, clareiras no bosque, múltiplos platôs...  

Benjamin (2011) chama atenção para a relação intrínseca entre experiência e distância, 

ressaltando a importância de um certo afastamento para o acesso à experiência. Esse 

deslocamento abre a possibilidade para ver além das linhas objetivas que compõem a 

paisagem, num exercício que envolve criação.  

 

Vistos de uma certa distância, os traços grandes e simples que caracterizam o 
narrador [Leskov] se destacam nele. Ou melhor, esses traços aparecem, 
como um rosto humano ou um corpo de animal aparecem num rochedo, para 
um observador localizado a uma distância apropriada e num ângulo 
favorável. (BENJAMIN, 2011, p.197) 
 

É importante ressaltar que essa distância necessária à experiência não se restringe à 

dimensão espacial, podendo manifestar-se de outras formas. Nesse sentido, trata-se de um 
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movimento de recolha e posterior expansão, acompanhado por interesse e envolvimento, uma 

disponibilidade para as semelhanças, para outrar-se. Assim se constituem os platôs, terrenos 

constituídos por linhas e agenciamentos que se desenham formando planos de criação. 

Afirmam Deleuze e Guatarri (1995) que os platôs tomam um lugar importante nas 

cartografias por se constituírem como lugar de potência na produção do mundo e da vida. Eles 

se apresentam espacialmente no sentido horizontal, ou seja, a superfície se processa no 

percorrer de uma grande distância que se esparrama em campo aberto, num movimento de 

ampliação. Assim avizinham-se aos platôs outras multiplicidades, que podem ou não se 

agregarem à construção do ser. Eis o que apontam os autores sobre os platôs: 

 

Um platô está sempre no meio, nem início nem fim. Um rizoma é feito de 
platôs. Gregory Bateson serve-se da palavra ‘platô’ para designar algo muito 
especial: uma região contínua de intensidades vibrando sobre ela mesma, e 
que se desenvolve evitando toda orientação sobre um ponto culminante ou 
em direção a uma finalidade exterior. (DELEUZE & GUATTARI, 1995, p. 
33). 
 

O platô é antes de tudo um lugar de produção e acontecimentos, e como tal, abriga 

encontros de intensidades que afetam os sujeitos que habitam esses espaços, sendo o rizoma a 

descrição mais próxima dessa cartografia em ato. O caráter múltiplo, heterogêneo, e de muitas 

entradas do rizoma, vai lhe dando porosidade, ele é atravessado por diversas lógicas nos 

agenciamentos de construção da realidade social que define o mundo, e mais especificamente 

nesse trabalho, a escola. Na sua cartografia não cabe julgamento de valor sobre a atuação dos 

sujeitos, o que se busca é compreender o seu funcionamento, os movimentos e efeitos que ele 

sofre e produz, estando o pesquisador/cartógrafo incluído nessa caminhada/presença em 

campo. Isso não significa a neutralidade ou ausência de crítica, mas abertura para receber o 

fenômeno. 

O que a caminhada permite efetivamente, é o deslocar-se, colocar em jogo o sujeito e 

sua posição. Caminhar consiste numa mudança de posição, ou seja, numa ex-posição que 

envolve presença, comparecimento no campo. Estar presente é interessar-se pelo outro, pelo 

mundo, pelas experiências. É adotar uma postura de atenção que nos tira da indiferença, nos 

coloca em contato efetivo com os fenômenos, as pessoas, a vida, concedendo-nos a 

oportunidade de trocas e aprendizagem. Estar presente é estar no mundo de maneira atenta, é 

intrigar-se com o cotidiano, com o corriqueiro, sejam gestos, sentimentos, filmes, conversas, 

notícias de jornal, a neve que brilha numa manhã de sol, pequenas flores amarelas que 

colorem as ruas da cidade no começo da primavera, um pica-pau que aparece para subverter a 
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ordem de uma tarde de trabalho, o pôr do sol visto da ponte no caminho para casa, o olhar 

intenso de uma criança, um pedacinho de lua que se insinua entre as luzes vermelhas das 

traseiras dos carros no trânsito da marginal... Estar presente é colecionar narrativas.  

Para que o leitor me acompanhe no desbravar dessas paisagens, procurei descrevê-las 

trazendo os detalhes e impressões em mim causadas, de forma a promover o outramento que 

experimentei ao vivenciá-las. São situações diversas, que se apresentaram de maneira 

inusitada, com num relampejar, que tentei perpetuar por meio de breves narrativas. 

Como já vimos com Benjamin (2011) no início deste trabalho, a arte de narrar está em 

baixa, porém sua importância não pode ser negada. As narrativas, em sua origem, se 

apresentavam como forma de transmissão das memórias, palavras e costumes, construindo ao 

longo do tempo um sentido de coletividade compartilhado por cada comunidade. Nas 

comunidades artesanais, por meio do intercâmbio oral, garantia-se a propagação de 

experiências, que eram apreendidas por todas as pessoas, de modo que cada um possuísse um 

pouco do outro que se somava a si. Nessa direção, Gagnebin (1999), discorre sobre a 

importância das narrativas orais para a constituição do sujeito, tratando-as como integrantes 

do processo de rememoração, ou seja, a “retomada salvadora de um passado que, sem isso, 

desapareceria no silêncio e no esquecimento” (GAGNEBIN, 1999, p. 3). Benjamin 

contextualizou o florescimento da narrativa num meio onde o trabalho era artesanal, um 

mundo pré-capitalista, no qual o tempo fluía assentado na eternidade. Ou seja, as noções de 

tempo e de espaço não estavam atreladas à lógica frenética da dinâmica das forças produtivas 

capitalistas que se caracterizam pela efemeridade, e sim à noção de permanência, duração. 

Benjamin (2011) afirma que, nessas sociedades, a produção material se dava em meio a um 

ritmo de trabalho manual que permitia tanto ao narrador quanto ao ouvinte alcançarem um 

ponto de distensão psíquica comparável à distensão física proporcionada pelo sono. Esse 

ponto de distensão psíquica seria o tédio, um estado fundamental para a transmissão das 

experiências por meio das narrativas orais, constituindo-se como “o pássaro de sonho que 

choca os ovos da experiência” (BENJAMIN, 2011, p. 204). Os ninhos desse pássaro seriam as 

antigas formas de trabalho manual, que se extinguiram na cidade e estariam em vias de 

extinção no campo, contextos nos quais as narrativas podiam ser passadas calmamente pelo 

narrador, cujas experiências estavam firmemente enraizadas no povo, do narrador para o 

ouvinte. À medida que as histórias eram contadas, a rememoração oral assegurava essa 

transmissão. 

Trazer as narrativas para o centro desse trabalho é responder a forças e agenciamentos, 

linhas moleculares que constituem esses platôs, é conferir a elas o valor que foram ganhando 
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em minha vida. Entendo as narrativas como um presente que a vida nos oferece diariamente. 

É difícil localizar precisamente quando comecei a colecionar narrativas, o fato é que elas me 

encontram e me mobilizam como um convite à reflexão. Em meu processo tenho explorado 

maneiras de definir essa postura, compartilhar esse jeito de estar no mundo, encontrando na 

cartografia uma possível via. As narrativas aqui apresentadas perpetuam instantes, cenas, 

centelhas, fagulhas, que se firmam na ideia da mímesis e da semelhança como formas de 

expressão dessas relações, tão preciosas e intensas. Esses pequenos tesouros são como 

mistérios a serem decifrados e tal como uma pedra jogada ao lago, têm grande poder de 

propagação. Narrativas se espalham, alcançam novas paragens, transformam. 

Como apontam Martins e Tourinho (2009) o ato de narrar não se restringe a uma 

descrição de fenômenos, cenários, relações ou acontecimentos, mas é também um tipo de 

interpretação, pode-se dizer, num sentido amplo, que a narrativa tem como foco compreender 

a experiência humana, numa busca que “sempre envolve ações cognitivas e afetivas, sem 

distingui-las” (p. 02). 

Tais ações sintetizam a postura do cartógrafo, que assume a responsabilidade de 

refletir sobre sua própria trajetória e seus desdobramentos, e, a partir dela, construir e 

reconstruir fatos, contextos e vivências numa abordagem experiencial: ao incluir-se no campo, 

o cartógrafo aproxima múltiplas realidades num desenho cujo traçado revela um cruzamento 

com diversas vias de acesso, o que distingue o modo rizomático de apreensão da realidade. O 

rizoma não tem começo nem fim, e entre suas características mais importantes estão as 

possibilidades de múltiplas entradas. Qualquer ponto de um rizoma pode ser conectado com 

qualquer outro. 

Nesse sentido, cartografar é da ordem do rizoma, que se afastando de modelos 

preconcebidos, explora o campo de maneira ampla sem constituir limites definitivos nem 

entradas e saídas exclusivas. A pesquisa se estabelece assim como um jogo de agenciamentos 

que tocam todos os envolvidos, por múltiplas vias capazes de criar novos mundos. Ao 

considerar o descobrimento e o mapeamento destes percursos, considero a provocação de 

Rolnik (2006) muito pertinente, quando ela diz: 

 

Você próprio é que terá de encontrar algo que desperte seu corpo vibrátil, 
algo que funcione como uma espécie de fator de a(fe)tivação em sua 
existência. Pode ser um passeio solitário, um poema, uma música, um filme, 
um cheiro, ou um gosto...[...] Enfim, você é quem sabe o que lhe permite 
habitar o ilocalizável, aguçando sua sensibilidade à latitude ambiente. (p. 39) 
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Por meio do ato de narrar e selecionar os elementos que irão compor o desenho de 

uma cartografia há um “desmanchamento de certos mundos – sua perda de sentido - e a 

formação de outros mundos que se criam para expressar afetos contemporâneos” (ROLNIK, 

2006, p. 39). Tal efeito se atualiza na percepção e produção de semelhanças, movimento de 

engendrar mundos e inaugurar novos contextos. Por meio das semelhanças se estabelecem 

relações, é possível receber o outro e também tornar o desconhecido familiar. Essa é uma 

escolha viva, que se impõe à experiência do pesquisador, lançando-o aos desafios da 

cartografia, porém, vale ressaltar, que este nem sempre é um caminho fácil e tampouco se sai 

ileso destes cruzamentos, pois eles amarram encantamentos e frustrações em uma mesma 

medida e seus mapeamentos, sejam eles concretos ou abstratos, representam desenhos 

intrincados, cartografias produzidas ao longo dos percursos da vida, que clamam por reflexão 

e posicionamento sobre determinadas ações. Por serem, na maioria, intuitivas, estas ações 

pedem um esforço para destrinchá-las. Destrinchar narrativas não significa explica-las, 

reduzi-las a uma linearidade a que elas nem sempre são passíveis de se submeterem. É preciso 

tomá-las como conceitos, em sua compreensão deleuziana: “os conceitos são exatamente 

como sons, cores ou imagens, são intensidades que convêm a você ou não, que passam ou não 

passam” (GUATARRI & ROLNIK, 1996, p.7). 

Os processos vividos indicam que o mapeamento destas ações possui relação direta 

com enfoques narrativos, pois misturam afetos, produção de sentidos e, consequentemente, 

geram novos relatos, configurando uma realidade que é constantemente transformada e 

recriada. Esta tarefa, mais do que a explicação, envolve o exercício de imaginar, de 

estabelecer relações, numa postura de abertura; o diálogo entre imaginação e realidade é 

ponto fundamental para a ampliação do olhar sobre as narrativas vividas e que constituem 

cada um, perfazendo modos de atuar, de se desenhar e pensar a pesquisa como uma prática 

relacional repleta de imbricações, movimento que seria impedido pela explicação. 

Cabe aqui um paralelo com as considerações de Benjamin (2011) acerca da 

explicação, quando o autor afirma que a narrativa, por ser avessa às explicações, se mantém 

aberta, enquanto outros gêneros, entre eles o romance, por seu caráter explicativo, se fecham, 

estando condenados ao fim. 

 

Heródoto não explica nada. Seu relato é dos mais secos. Por isso, essa 
história do antigo Egito ainda é capaz, depois de milênios, de suscitar 
espanto e reflexão. Ela se assemelha a essas sementes de trigo que durante 
milhares de anos ficaram fechadas hermeticamente nas câmaras das 
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pirâmides e que conservam até hoje suas forças germinativas. (BENJAMIN, 
2011, p.204). 
 

Ao cartografar experiências e vinculá-las a diversas tramas cotidianas pretendo 

potencializar as diferentes esferas que se apresentam no universo da escola como espaços 

geradores de reflexão e de produção de conhecimento. Nesse empreendimento, deparei-me 

com alguns desafios próprios do método cartográfico, que serão retomados no decorrer da 

análise, por se definirem como inerentes ao processo de cartografar. Por vezes, as tentativas 

de organizar a experiência em categorias parecem insuficientes, genéricas ou mesmo 

cambiáveis, o que dificulta a demarcação precisa destes fragmentos vivenciados em contextos 

múltiplos.  

Afinal, esses platôs se desenham na vida, e a vida nem sempre é passível se 

classificação em compartimentos estanques. No entanto, ao reconhecer a importância de cada 

encontro aqui registrado, eles passam a ser eternizados, convertendo-se em material para 

reflexão. Eles deixam transformar-se em marcos de um processo de descobertas e da 

construção de uma postura de compromisso e cuidado. 

 

De acordo com Deleuze e Guattari (1995) a cartografia é útil para descrever 
processos mais do que estados de coisa. Isso nos indica um procedimento de 
análise a partir do qual a realidade a ser estudada está em constante 
transformação e movimento, uma realidade composta por diferentes 
narrativas, contextos e linhas de força a serem consideradas em sua 
complexidade e singularidade. (FERIGATO & CARVALHO, 2011). 
 

Os platôs aqui apresentados foram habitados por mim no decorrer dessa pesquisa. São 

situações cotidianas, algumas até mesmo passageiras, que me tocaram revelando-se potentes 

oportunidades de reflexão. Os tempos e espaços em que essas experiências aconteceram 

foram muito variados e o denominador comum entre elas é a força das semelhanças em jogo, 

que adensam o tempo, reconfiguram relações, constroem valores e pontos de vista. 

 

 

5.1  Ultrapassando barreiras: para além das grades, trancas e fechamento 

 

 

Quando me propus a visitar a escola estadual A. T., eu me encontrava num momento de 
indefinições sobre os caminhos a seguir com a pesquisa, e ponderei que vivenciar um pouco o 
campo, ainda que informalmente, poderia ajudar na delimitação desse percurso. Eu não 
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imaginava, na ocasião, a intensidade das experiências que viveria, nem os rumos que a 
pesquisa poderia tomar a partir daquelas manhãs na escola. O que mais me chamou a 
atenção ao adentrar aquele espaço ainda pouco familiar na ocasião foi a quantidade de 
portões, grades e trancas. A escola se localiza no bairro da Vila Sonia, na zona sudoeste da 
cidade de são Paulo. Esta é uma região originalmente periférica, incrustrada entre o bairro 
rico do Morumbi e outras áreas carentes, como a comunidade de Paraisópolis, as cidades de 
Taboão da Serra e Osasco, e a região da Rodovia Raposo Tavares. Nos últimos anos, o 
bairro vive um intenso desenvolvimento imobiliário, que tem mudado suas características.  A 
escola fica numa rua estreita e curva, que mantém algumas características do bairro original- 
pequenas casas térreas e simples, algumas oficinas mecânicas e barzinhos de garagem 
convivem com grandes prédios e condomínios que pululam pelas ruas vizinhas, erguendo-se 
em grande velocidade, com suas portarias envidraçadas e varandas diminutas, mas que 
conferem aos moradores o status de ver tudo de cima. Um muro alto e um forte portão de 
ferro recebem quem chega à EEAT. Por ali entram as crianças de 1º a 5º ano que frequentam 
a escola em dois turnos distintos. Após o primeiro portão, caminho se bifurca- de um lado 
uma porta de vidro leva à secretaria, também protegida por uma grade, do outro lado um 
corredor ladeia a quadra em obras, e se dirige para outro pequeno portão que dá acesso ao 
pátio. As salas de aula ficam nos andares superiores, todos com suas portas ou portões ao pé 
da escada. Cada professora tem também seu jogo de chaves- que fecham as portas das salas, 
dos armários... Coordenadoras e direção assumem também outras trancas e cadeados- da 
biblioteca, brinquedoteca e armários de materiais... Esse cenário de “fechamento” se opõe à 
abertura das crianças e de algumas professoras que logo se aproximam, curiosas com a 
pessoa nova que circula por ali. Em pouco tempo nos aproximamos, aprendemos nomes, 
compartilhamos nossas histórias. O clima é vivo dentro dos grupos de 1º ano (salas onde 
estive com mais frequência), assim como nos pátios e outros espaços coletivos. Ainda assim, a 
cada chegada, portas e trancas precisam ser transpostas. Não consigo deixar de pensar nas 
famílias que chegam para serem atendidas através da grade da secretaria, ou no tanto que 
“trancam e destrancam” as professoras inúmeras vezes ao longo de um dia de trabalho.  

 

Este primeiro platô, além dos outros já visitados ao longo desse trabalho, se apresenta 

como o primeiro a ser analisado mais profundamente por trazer importantes aspectos a serem 

discutidos. Ele traz algumas das forças que incidem sobre mim quando eu chego a diferentes 

escolas, forças moleculares que me marcavam cada vez que eu adentrava a EEAT, 

convocando-me a pensar como se sentem as pessoas diante desse e de outros territórios. Que 

repercussões esse espaço traz às crianças que frequentam essa escola? E aos professores? E as 

famílias? Em algumas situações, cruzei com famílias ou crianças chegando junto comigo, e 

também presenciei professoras manuseando suas muitas chaves e cadeados. O que mais me 

intrigava nesses momentos era a naturalidade com que as pessoas se relacionavam com esses 

procedimentos que a mim se apresentavam, inicialmente, como pouco acolhedores devido às 

grades, trancas e fechamento. Pais se aproximavam da secretaria com certo desconforto frente 

às grades que os separavam da escola de seus filhos, aumentando ainda mais a distância entre 

a experiência escolar e a vida fora dela, crianças batiam fortemente no portão, ou balançavam 
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as grades pedindo passagem. Algumas vezes, inspetores e professoras caminhavam 

balançando alegremente seus pesados chaveiros, em direção às portas que abririam. Em 

nenhum momento se questionava o efeito de tantas trancas que marcavam esse território.  

Como aponta o geógrafo Milton Santos (2006) a origem da palavra "território" vem da 

junção de duas palavras latinas ("terra" e torium) e significa "terra pertencente a alguém". 

Pertencer, entretanto, não se restringe à propriedade da terra, mas à sua apropriação. Ou seja, 

a apropriação pode ir além do significado de posse, assumindo também um sentido de 

"pertencimento". Por pertencimento entende-se a integração das pessoas a princípios e visões 

de mundo comuns, que fazem com que estas se reconheçam e se sintam participantes de um 

mesmo território. Nesse sentido, pode-se considerar o território escolar como propriedade de 

todos que habitam esse espaço. Mas será que alguém se sente “dono” de nossas escolas, sejam 

elas públicas ou privadas? Como estudantes, famílias e profissionais se relacionam com esse 

espaço? Zelam por ele? O respeitam? O valorizam? Sentem-se acolhidos ou acuados? Qual a 

comunicação que se estabelece entre as escolas e seu entorno?  

Eslava (2005), a partir de seus estudos sobre arquitetura e educação, defende a ideia de 

continuidade entre escola e cidade, expressa no desejo de uma cidade que não encerre as 

crianças em lugares reservados, adaptados a elas, artificializados e distantes da vida real, que 

“rompem com a comunicação entre a vida, o jogo e a aprendizagem”. (p.129)  

 

Durante longo tempo as ruas foram dominadas pelas crianças, e suas 
aprendizagens da vida e sobre a cidade se apoiavam na imitação dos mais 
velhos, nas imposições das regras urbanas e dos espaços sociais. Depois, a 
instituição escolar se tornou obrigatória e a escola se converteu em um 
ambiente fora do espaço e do tempo, um lugar de extraterritorialidade, uma 
espécie de embaixada, que acolhe, mas não unifica. A cidade se interrompe 
nas portas da escola, quando se entra da classe se deixa de ser cidadão. Ali se 
aprendem outras regras que não são da cidade, conhecimentos que não são 
da vida. Mas a criança pode ainda sonhar, pensar em outras coisas, divagar 
com uma nuvem curiosa que passa, ou explorar a geografia de um muro 
descascado. (PAQUOT, 2001, p.13, apud CABANELLAS & ESLAVA, 
2005). 
 

Essa continuidade, para as autoras, garantiria uma escola de todos e para todos, 

questionando a necessidade de proteção de isolamento tão presente em nossas escolas, 

principalmente as públicas, com suas grades, altos muros e portões. As autoras associam a 

arquitetura de muitas escolas a ambientes mais voltados à instrução/trabalho do que à troca de 

conhecimentos/convivência, o que justifica as edificações mais próximas a construções 

religiosas, como conventos, ou a modelos adaptados da produção em série, que evita a 
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distração por meio de janelas altas que impediam a vista da rua, e muros que tal como 

fortalezas guardavam em seu interior os estudantes, quase sempre sentados em fileiras ou 

movimentando-se de acordo com comando coletivos e autoritárias. Como já mencionado, esse 

é uma perspectiva educacional que reproduz a sociedade atual e se distancia da escola em suas 

origens, quando ela se assentava em modelos de interação, recriando espaços de convívio 

como a sombra de uma árvore, a roda, a praça... 

Os muros pareciam isolar também a escola dos acontecimentos do mundo real: poucas 

trocas aconteciam entre a escola e seu entorno, as grandes transformações do bairro pareciam 

não alcançar o cotidiano escolar, que se mantinha encerrado num tempo passado, ainda 

alicerçado sobre uma prática antiga que pouco dialoga com eventuais inovações e uso da 

tecnologia que poderiam contribuir para a atualização das didáticas por meio de materiais 

mais modernos e acessíveis aos estudantes e professores. A falta de comunicação entre a 

escola e o mundo resulta numa educação apartada do real, que se fecha em si mesma e pouco 

acessa os estudantes e a realidade em que se inserem. Como apontam Ronca & Terzi (2005)  

 

Não é preciso grande esforço para observar que a educação, em geral, e a 
escola, em particular, não avançaram nem evoluíram tanto em comparação a 
outras áreas da atividade humana...O conservador cotidiano da escola é o 
mesmo há anos: a lousa, o giz, o professor falando (digamos, hoje, tentando 
falar), o aluno escutando, as classes em dia de prova divididas em turmas A 
e B, as notas, o boletim. (RONCA & TERZI, 2005, p. 17). 
  

A manutenção dessa prática impede a comunicação efetiva dos estudantes e 

professores com seu entorno, tendo como consequência a reprodução de uma relação de 

submissão em relação à aprendizagem e à ocupação do espaço social. Moll (2004) aponta a 

porosidade entre o território urbano e a escola como uma possibilidade de construção da 

cidadania, ressalta a autora que essa é uma decisão política que pressupõe intencionalidade 

pedagógica e o envolvimento dos diferentes atores sociais que vivem a cidade. Ela aponta que 

“converter a cidade em pedagogia é, portanto, mais do que uma nova metodologia ou 

panaceia discursiva e requer, sobretudo, predisposição para um novo modo de olhar e viver a 

cidade”. (p.39) 

A respeito da construção de um território existencial Deleuze e Guatarri indicam que 

ele não se restringe ao espaço físico, mas se forma a partir de uma combinação de fatores que 

envolvem o simbólico, o afetivo e a comunicação. Nesse sentido, é importante atentar para as 

relações que se estabelecem na escola e suas repercussões sobre os territórios existenciais 

construídos, por exemplo, nesse espaço em que imperam as trancas e o fechamento é possível 
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aparecer um sentimento de desconforto e desconfiança entre profissionais da escola e também 

estudantes e suas famílias. Pessoalmente, ao adentrar a escola, por vezes me senti num 

território pouco hospitaleiro, que precisava ser preservado do exterior pelos muros, grades e 

trancas que o guardavam. As forças molares que se impõem nesse território respondem a 

preocupações com segurança, e indicam a autoridade institucional dos funcionários da escola, 

que se sustentam no controle sobre os espaços como forma de preservar seu poder. Esses 

agenciamentos, porém, podem originar forças moleculares que resultam no desconforto 

mencionado acima, ou então, em outra direção, uma presença diferente, um questionamento 

ou comportamento pode alterar esses processos. 

O significa “estar em casa” nessa escola? Possuir as chaves para abri-la? Ou encontrar 

guarida para suas aprendizagens, sentimentos, eventuais inseguranças? Que comportamentos 

o compõem?  No decorrer do tempo, ao cartografar esse território, pude notar que a 

naturalidade com que os adultos da escola conviviam com essa organização espacial, já tão 

estabelecida, instituída, foi aos poucos sendo questionada por algumas atitudes minhas, que 

sem querer provocavam novos agenciamentos, desenhando linhas de fuga, movimentos de 

mudança a esses processos. Por vezes ações corriqueiras, quase banais, provocavam 

desestabilizações importantes, como, por exemplo, quando guardei meus pertences (bolsa e 

casaco) sobre um armário localizado no fundo da sala e não dentro dele. As professoras 

estranharam minha atitude. “Não quer colocar dentro? Te empresto a chave!” Perguntei se era 

mesmo necessário, se alguma vez tinham tido problema com sumiço ou furto de materiais, 

afinal, estaríamos todas naquele espaço com as crianças, e poderíamos olhar nossas coisas 

caso fosse preciso. Desconcertadas, afirmaram que nunca tinham enfrentado esse tipo de 

problema, e que realmente talvez não fosse imprescindível trancar as bolsas se estaríamos 

presentes nesse espaço com as crianças por esse período de tempo. Indo além, uma delas 

ponderou sobre possíveis repercussões desta constante ação de trancar. Será que trazia alguma 

influencia sobre o clima da sala de aula?  Atrapalharia a confiança entre professores e 

estudantes quanto aos cuidados com seus pertences? Algumas semanas depois, ao chegar 

encontrei o “cantinho” (reservado para minha bolsa) limpo, livre de poeira e papéis 

previamente utilizados que se amontoavam em cima do armário. Ao notarem minha surpresa, 

a professora e as crianças perguntaram se eu havia gostado da novidade. Disseram que tinham 

feito uma arrumação na sala no dia anterior, para que ela ficasse mais limpa e mais bonita 

para todos e que se lembraram de arrumar também meu cantinho, preparando minha visita. 

Comentei que a sala estava mesmo mais bonita e que certamente seria gostoso ficar nesse 

espaço mais cuidado. Pode-se dizer que um novo território existencial se formou nesse 
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momento, a partir desses agenciamentos de cuidado e cooperação que se estabeleceram 

naquele grupo.  

Para Deleuze e Guatarri (1995) a produção subjetiva do meio em que se vive e 

trabalha é marcada por uma constante desconstrução e construção de territórios existenciais, 

segundo critérios que são dados fundamentalmente seguindo a dimensão sensível de 

percepção da vida e de si mesmo, em fluxos de intensidades contínuas entre sujeitos que 

atuam na construção da realidade social. Como já mencionado, tais movimentos se 

desenvolvem segundo a ordem do rizoma, num movimento em fluxo horizontal e circular ao 

mesmo tempo, que resultam num desenho sempre aberto, de ramificações, permitindo 

diversas entradas; ao se romper em determinado ponto, ele se refaz encontrando novos fluxos 

que permitem seu crescimento, fazendo novas conexões no processo. É, portanto, um 

movimento dinâmico, que opera em conexão entre diversos planos de existência e 

intensidades, os platôs. Experimentar com essa turma de 1ºano esse território existencial foi 

muito intenso para mim, vínculos se construíram entre nós e ouso dizer que essa sensação de 

cuidado legitimou-se e se irradiou para outros momentos e instâncias do trabalho, imprimindo 

um clima de maior respeito e atenção entre as crianças e professora, o que contribuiu para um 

ambiente de aprendizagem mais positivo. 

 

 

5.2  Você precisava estar aqui ontem! E Nos ombros do gigante 

 

 

As professoras Patrícia e Samanta são pessoas vivas e disponíveis, e esse encantamento não 
poderia deixar de fazer parte de sua atuação profissional. Desde que comecei a frequentar 
suas salas de aula, espaços borbulhantes e que gradativamente foram se tornando cada vez 
mais acolhedores, se estabeleceu entre nós uma intensa relação de troca. Não consigo 
precisar bem como estabelecemos essa relação, uma vez que eu havia, inicialmente, me 
proposto a uma postura de observação. Porém os fluxos da escola se movimentam de forma 
intensa, e quando me dei conta, eu já fazia parte dos grupos e de suas rotinas... Às vezes um 
comentário que eu fazia, uma observação qualquer ou atuação junto às crianças, nos 
carregava muitas vezes a importantes reflexões sobre as crianças, seus percursos e 
aprendizagens.. As manhãs de terças e quintas ganharam um novo lugar em minha vida e em 
muitos momentos, me peguei pensando nesta “outra” escola, crianças e professoras, além 
daquelas que já acompanhava. A pesquisa passou a fazer mais sentido, conforme meus 
universos iam se cruzando e ficava claro para mim que as vivências na minha escola de 
“origem”, não se restringiam a este espaço, mas poderiam acontecer na EEAT ou em 
qualquer outra escola. Trata-se do reconhecimento das semelhanças, da invenção de mundos, 
e isso não se limita a fronteiras geográficas ou condições materiais, mas sim a um 
determinado tipo de postura e posicionamento no mundo. Após um período de contato entre 
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eu e as professoras, começaram a ser frequentes comentários como: “as crianças trabalham 
diferente quando você está na sala.”, ou “ontem fizemos uma atividade muito legal, você 
precisava estar aqui!”.  

 

Nos ombros do gigante 

Molly é aluna do 4º ano do Curso de Educação para Primeira Infância da Universidade de 
Vermont e atua como professora-estudante do Programa de Residência Pedagógica no 
Campus Children’s Center na mesma universidade. Ela passa 25 horas por semana na escola, 
durante todo o semestre, atuando com as crianças e aprendendo a ser professora num 
cotidiano intenso e desafiante. Além do estágio e das disciplinas relacionadas à prática 
pedagógica, as alunas fazem supervisões semanais com os professores mentores das salas de 
aula em que atuam, contando também com a presença de uma professora acadêmica 
responsável pelo curso.  Num desses encontros de supervisão, ao falar sobre seu processo de 
aprendizagem e as trocas com os professores mentores, Molly volta à sua infância, dividindo 
uma memória intensa de quando lia o jornal quase furtivamente atrás dos ombros de seu pai, 
na mesa do café da manhã de sua casa. Conta a garota que inicialmente seu pai se mantinha 
em posse do jornal e ela permanecia atrás, roubando algumas palavras aqui e ali do texto em 
letras miúdas. Gradativamente, eles passaram a compartilhar a leitura até que ela, aos 
poucos, alçasse a um novo lugar, ganhando seus cadernos preferidos do periódico para ler 
autonomamente, sempre comentando e compartilhando com seu pai desse momento de 
cumplicidade e aprendizagem, em que ambos se informavam sobre o mundo e trocavam 
impressões. Molly associa essa experiência marcante de sua vida ao que tem vivido como 
professora-estudante nesse momento final de formação: no próximo ano estará formada e 
provavelmente assumirá uma sala de aula. Ela conta como o processo vivido no Centro tem 
influenciado a professora que ela será, o quanto traz em sua identidade profissional 
elementos e valores que definem a forma específica como se pratica a educação nessa 
instituição. Molly afirma que se sente preparada ao desafio que a aguarda por ter desfrutado 
plenamente da oportunidade de “ler atrás dos ombros” dos professores mentores também no 
decorrer de seu curso de graduação, e pouco a pouco assumir o protagonismo para ensinar, 
ressaltando o quanto essas oportunidades possibilitaram um espaço de confiança e sem 
pressa para a aprendizagem, permitindo que colecionasse experiências significativas, que 
compõe sua trajetória e sua história profissional.  

 

Esses dois platôs convergem num aspecto comum, que se refere ao reconhecimento  

como parte do processo de desenvolvimento e aprendizagem. Patrícia, Samanta e Molly falam 

de uma experiência formativa que pressupõe a participação do outro, numa construção 

conjunta que legitima práticas e conhecimentos adquiridos. Tais platôs trazem agenciamentos 

possíveis de serem analisados sob a teoria de Axel Honneth, que propõe a interpretação da 

sociedade a partir do reconhecimento. O autor, representante contemporâneo da teoria crítica 

da Escola de Frankfurt, está à frente do Instituto de Pesquisa Social desde 2001, onde 
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começou como assistente de Habermas. Em seus estudos ele parte de Hegel26 e segue com 

George H. Mead e Donald Winnicott para propor novas linhas de pesquisa acerca das relações 

sociais no âmbito do trabalho, educação e convivência em comunidade, frente às grandes 

mudanças trazidas pelas novas tecnologias, como novas formas de interação, a automação e 

inteligência artificial.  

Honneth (2003) identifica a importância das reflexões de Hegel sobre a luta pelo 

reconhecimento como uma dialética entre vida ou morte, representada pela relação entre 

senhor e escravo e ressaltando sua influência no desenvolvimento de teorias posteriores como 

a tese marxista sobre a luta de classes, e outras produções importantes nos estudos da Escola 

de Frankfurt, entre as quais ele toma também como referência a versão de Habermas sobre os 

estudos da sociedade. 

A gramática moral dos conflitos sociais formulada pelo autor desdobra-se em três 

esferas do reconhecimento: a dos afetos e autoconfiança, a das leis e direito e a da 

solidariedade social e autoestima. Cada uma dessas esferas é amplamente desenvolvida por 

Honneth, sustentando-se em importantes referências da psicologia, direito e sociologia. Elas 

serão brevemente descritas, de forma não exaustiva, com a finalidade de nortear a análise, 

tomando o cuidado de anuncia-las sem reduzir a complexidade dos conceitos e ideias em 

questão. 

A primeira esfera de reconhecimento se tece no plano dos afetos, originando-se a 

partir das primeiras relações entre mãe e bebê, ela serve de matriz para outras formas de 

interação social, determinando as possibilidades de autoconfiança dos indivíduos, que 

funciona como base emotiva, substrato para a defesa e reinvindicação dos direitos, tanto na 

esfera jurídica quanto na estima social. Nesse sentido, assim como no desenvolvimento 

subjetivo em geral, essa etapa se revela de extrema importância para o futuro estabelecimento 

de relações simétricas e positivas do indivíduo na sociedade. Para desenvolver uma 

compreensão mais segura da dinâmica do reconhecimento intersubjetivo no âmbito afetivo, 

Honneth recorre às ideias de Winnicott (1896-1971), que descreve a evolutiva do 

amadurecimento emocional da criança por meio do jogo que se estabelece entre o bebê e sua 

mãe. Como já vimos anteriormente nesse trabalho, esse jogo se estabelece de forma recíproca 

e se desenrola em diferentes etapas: primeiramente, vive-se um período de simbiose, 

denominado “dependência absoluta”, nessa fase, mãe e bebê se encontram num momento de 
                                                            
26 Ele se refere, principalmente, ao texto A Terceira potência da posse e da família, entre outros escritos entre 
1803 e 1804. Sobre a contribuição de George Herbert Mead (1863-1931) destacam-se estudos de psicologia 
social que versavam sobre o reconhecimento intersubjetivo, propondo também a divisão do reconhecimento em 
3 dimensões. 
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fusão, em que todas as necessidades do bebê são prontamente satisfeitas pela mãe. 

Gradativamente, essa relação de dependência vai sendo superada, conforme o bebê amadurece 

e ganha novas condições de satisfação, aceitando o crescente afastamento da mãe e 

reconhecendo nela um ser independente, “a partir dessa experiência de reconhecimento 

recíproco, os dois começam a vivenciar também uma experiência de amor recíproco, sem 

regredir ao estado simbiótico” (Honneth, 2003, p.164). Ao tornar-se segura do amor materno, 

a criança alcança uma confiança em si mesma que lhe permite estar só, Honneth chama essa 

nova capacidade da criança de autoconfiança (Selbstvetrauen), e aponta essa possibilidade 

como a base para as relações sociais entre adultos. 

É possível relacionar essa esfera com o relato de Molly, quando ela associa a trajetória 

profissional vivida como professora-estudante na Universidade de Vermont com as memórias 

de leitura do jornal junto ao seu pai. Em seu discurso, podemos assumir que tais momentos se 

assemelham pela possibilidade de criação de um espaço favorável para a aprendizagem, um 

espaço de acolhimento e confiança, tal qual o que se estabelece entre a mãe e o bebê, que vai 

paulatinamente se transformando e evoluindo para uma relação de maior autonomia e 

independência. Assim como acontece há vários anos nesse programa de formação, os 

professores-mentores exerceram uma “função materna” profissional que contribuiu para que 

Molly vivenciasse plenamente o processo se constituição de seu eu/professora, respeitando 

seus tempos e oferecendo o apoio e os desafios necessários para que esse processo 

acontecesse. Quando se lembra da sensação que experimentava ao ler com seu pai, retomando 

cada etapa superada, ela nos revela a dimensão temporal e progressiva de suas aprendizagens, 

o que pode indicar que, na vida, passamos por muitas situações deste tipo, e poder remeter-se 

a experiências anteriores é importante para manter o movimento de aprender sempre. Molly 

carrega em si experiências positivas de aprendizagem, e vai assim ampliando seu acervo a 

cada nova situação vivida. Vale ressaltar, assim como já afirmado por Winnicott e Honneth, 

que um “bom começo” é fundamental para criar um terreno fértil para o assentamento de 

novas experiências; o que indica, direcionando essa ideia para o contexto da formação dos 

professores, a importância de programas de formação profissional que garantam contextos 

como os vividos por Molly para o desenvolvimento completo dos futuros professores. 

 
...para a tentativa de reconstruir o amor como uma relação particular de 
reconhecimento, cabe uma importância central à afirmação de Winnicott 
segundo a qual a capacidade de estar só depende da confiança da criança na 
durabilidade da dedicação materna. A tese assim traçada fornece uma 
resposta acerca da espécie de autorrelação a que um sujeito pode chegar 
quando se sabe amado por uma pessoa vivenciada como independente, pela 
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qual ele sente também, de sua parte, afeição ou amor. (HONNETH, 2003, p. 
173) 

 

Além da esfera do reconhecimento afetivo, outras formas de reconhecimento são 

propostas pelo autor, entre elas identifica-se a estima social e solidariedade, que pode ser 

identificada nos efeitos de minha presença como pesquisadora nas salas de aula de Patrícia e 

Samanta, quando elas relatam a importância dessas trocas em seu cotidiano. O relato das 

professoras indica a crescente relação que começa a se estabelecer entre nós, quando elas (que 

usualmente trabalham sozinhas com as crianças) apontam as mudanças experimentadas pela 

parceria em sala de aula, ao comentarem: “as crianças trabalham diferente quando você está 

aqui”. 

Inicialmente não compreendi bem o sentido dessas colocações. Elas estariam querendo 

compartilhar comigo seus acertos? Ou “provar” sua inquestionável competência como 

professoras? Explorando um pouco mais essas situações, percebi tratar-se de algo diferente: o 

que estava sendo buscado era um sentido compartilhado, de reconhecimento e troca. Não estar 

ali significava, naquele momento, uma experiência mais frágil, sem testemunhas. Ao afirmar 

para Patrícia e Samanta que eu via os efeitos de suas ações nas crianças, em seus saberes e 

encorajá-las a documentar suas experiências, inauguramos mais um importante recurso- o 

registro que traz a memória, a possibilidade de reviver a experiência vivida, compartilhando 

com o outro. 

Viver experiências coletivamente, explorando diferentes pontos de vista e construindo 

um repertório comum contribui para o estabelecimento do reconhecimento de estima mútua, 

ou social, que vai além dos afetos e da rede de direito (outras esferas propostas por Honneth, 

2003). Esse padrão de reconhecimento tem como fonte um horizonte de valores partilhados 

pelos sujeitos envolvidos, referindo-se às qualidades particulares que caracterizam os seres 

humanos em suas diferenças pessoais. Essa esfera diferencia-se daquela relativa ao direito, ao 

demandar um meio social que considere as diferenças e capacidades entre os sujeitos 

fundamentando-se nos vínculos intersubjetivos.  

O olhar do outro, nesse caso, abre espaço para sustentar uma prática de compromisso, 

incentivando a aposta no desenvolvimento das crianças e adultos. Pode-se dizer que minha 

presença na escola, e principalmente nas salas de aula, inaugurou para essas professoras um 

território novo, de possibilidades e co-autoria que as alimentava e dava coragem para sair do 

previsto e ir além. Numa de nossas conversas Samanta comentou que não conseguia “fazer 

tudo do mesmo jeito” quando eu estava em sua sala. Preocupei-me em estar tirando sua 

liberdade com minha presença em seu espaço, ao que ela respondeu: “Pelo contrário! Eu fico 



  184

querendo ser uma professora melhor! Vejo você, aqui, fazendo doutorado, e fico querendo 

mais também!” Vale ressaltar, que Samanta e Patrícia realmente “foram atrás”, não sei se 

inspiradas por este encontro ou por sua própria iniciativa: uma viajou à Espanha num projeto 

de intercâmbio cultural e a outra foi a um congresso em Aracaju apresentar um trabalho 

realizado na escola, orgulhosas e seguras da qualidade da sua prática. No ano seguinte, ambas 

passaram a dividir seu tempo entre a escola pública e a particular, estreitando o espaço entre 

esses universos tão distantes.  Como aponta Sekkel:  

 

A co-autoria é um pressuposto do trabalho coletivo, e é muito diferente da 
simples obediência a regras. Ela tem a solidariedade como princípio 
imanente, e, por esse motivo, os resultados podem gerar sentimentos de 
realização coragem e de verdadeira esperança em alcançar novos objetivos. 
(SEKKEL, 2003, p.95). 
 

Considerando o universo da escola pública em questão, neste se faziam presentes 

padrões de relação que influenciavam as interações desse contexto. Apesar das difíceis 

condições de trabalho resultantes de uma rotina automatizada, de cargas horárias apertadas, 

grupos numerosos, relações institucionais fragilizadas (com as famílias e entre as diversas 

instâncias da escola- direção, coordenação pedagógica e corpo administrativo) os professores 

enquanto grupo social se colocava como digno de direito, zelando por suas características de 

classe e direitos universais. Porém, nas oportunidades de convivência que compartilhei com 

esse grupo, identifiquei um sentimento que se aproximava mais do corporativismo do que da 

cooperação, o que não garante o pertencimento. Nesse sentido, em muitos momentos, 

presenciei as professoras conversando sobre suas condições de trabalho, trocando notícias do 

sindicato ou posicionamentos em referência a seus direitos, porém, essas relações se 

limitavam a conversas pontuais no momento do intervalo, quando também dividiam lanches 

trazidos de casa, como biscoitos, geleia, etc... Em seguida, cada uma retornava à solidão de 

sua sala de aula, tendo que pensar sozinha em encaminhamentos e sem ter a oportunidade de 

compartilhar dúvidas e acertos com as colegas.  

Assim como o envolvimento da maioria das professoras com sua prática era pequeno, 

as trocas sobre o trabalho eram raras e burocráticas, não alimentando o reconhecimento por 

estima, ou solidariedade. Esse aspecto fica evidente na colocação das professoras Patrícia e 

Samanta quando elas apontam a importância da interação com outras pessoas em sala de aula, 

ao compartilhar comigo suas ações, buscavam nessa troca o reconhecimento que nem sempre 

encontravam em seu grupo, ainda que esta esfera se refira principalmente ao coletivo.  
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Honneth (2003) aponta também que o conceito de solidariedade se desenvolve de 

forma mais intensa em circunstâncias difíceis, o que explicaria sua ocorrência nos contextos 

educacionais atuais, nos quais algumas relações de respeito se encontram prejudicadas, 

apresentando uma conjuntura favorável para esse tipo de reconhecimento. Porém, nessas 

situações, tais interações intersubjetivas podem se limitar a um cuidado individualizado, 

restrito outro com o qual se identifica, não se ampliando para as atividades pedagógicas e nem 

mesmo aos estudantes. Esse fenômeno foi percebido em diversos momentos vividos na 

escola, como, por exemplo, quando as professoras compartilhavam alimentos trazidos de casa 

na hora do intervalo, entretanto, pouco trocavam sobre suas atividades em sala de aula ou 

apoiavam-se nos desafios vividos em seu trabalho, limitando-se a reclamar de forma 

resignada sobre algumas ocorrências como o desentendimento com alguma família ou a falta 

de materiais. O autor atribui esse comportamento ao desenvolvimento moderno da 

individuação.  

As ponderações levantadas nesse platô relacionam-se ao reconhecimento das 

semelhanças por diferentes vias.  

No caso de Molly, encontrar semelhanças entre uma experiência positiva importante 

para seu desenvolvimento pessoal e situações vividas na residência como professora-

estudante contribuiu para o fortalecimento de sua identidade profissional, e assim ela pode 

assumir-se uma professora em construção, reconhecendo essa dimensão da incompletude 

como parte do processo de formação ao qual todos os professores estão submetidos. 

Compartilhar do cotidiano da sala de aula com os professores mentores, acompanhando sua 

atuação, suas eventuais dúvidas e incertezas, fez com que ela tivesse a oportunidade de viver a 

parceria na aprendizagem, um fazer a muitas mãos, construído artesanalmente ao longo de um 

período estendido, que não se limita a um breve estágio, mas se estabelece como um processo 

conjunto. Essa é a escola como espaço de encontros, onde crianças, professores-estudantes, 

professores-mentores, todos aprendem e ensinam num jogo de semelhanças e trocas intensas e 

constantes. 

Já Samanta e Patrícia experimentam o compartilhamento das semelhanças que 

vivemos juntas nos momentos que visito suas salas de aula, quando temos a oportunidade de 

trocar observações e percepções sobre as crianças, sobre encaminhamentos e acontecimentos 

do dia a dia. Pode-se dizer que se sentem reconhecidas em suas autorias nesses momentos, 

chegando a sentir falta dessas trocas quando estão sozinhas em suas salas de aula, afirmando 

até que as crianças aprendem mais, ou ficam diferentes nessas ocasiões. 
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Pode-se pensar em uma zona intermediária que se estabelece entre nós, na qual o 

reconhecimento é mútuo e meu desejo também está presente. Ao me interessar genuinamente 

pelo que acontece nesse espaço, ao me importar com as professoras e as crianças, passo a 

fazer parte desse território. Vivemos assim a força do encontro, se estabelece entre nós um 

campo transicional onde todos nos transformamos, reciprocamente. Essa é uma zona que se 

constrói na confiança, onde cabem fragilidades, apostas e desejos num ir e vir de construção 

de significados conjuntos.  

É possível fazer um paralelo entre essa experiência e a área transicional proposta por 

Winnicot (1975); para o autor essa área se caracteriza por uma adaptação sensível e ativa por 

parte da mãe, ela responde às necessidades do bebê, com a intenção de “cultivar a memória do 

bebê na sua interioridade e sustentá-la no tempo” (p.36). Dessa forma, segundo o autor, o 

modo de ser do bebê acontece primeiramente na mãe, sendo devolvido gradativamente a ele 

por meio do reconhecimento que a mãe tem da singular existência do filho no mundo.  

Assim me coloquei intencionalmente em relação às professoras: fiz-me presente nos 

acontecimentos que vivíamos juntas permitindo que se desenvolvesse entre nós um intenso 

vínculo; uma relação que transcendeu a teoria e a técnica: a pesquisadora deu lugar à parceira 

de caminhada nesse momento singular, em que contamos com uma combinação de fatores 

que resultaram no encontro. Alguns desses fatores podem ser planejados, porém se fazem 

presentes também elementos da ordem do imponderável, que passam pela predisposição, 

disponibilidade e empatia nem sempre controláveis.  

Além dos aspectos relacionados ao reconhecimento já abordados, acredito que esse 

platô fala também da abertura para a experiência, como propõe Adorno (1985). Molly, 

Samanta e Patrícia são professoras que valorizam a parceria, a troca, alimentando-se dessas 

relações. Para tanto, abrem-se sem reservas assumindo dúvidas e eventuais faltas, 

compartilhando sentimentos  e vislumbrando potencialidades nas oportunidades de troca que 

se apresentam. Com isso, se abrem para viver semelhanças, deixam-se tocar e desfrutam com 

plenitude das experiências vividas. Acredito que essa postura contribua sobremaneira para a 

construção de uma escola que pulsa, respira, ampliando esses valores para os estudantes. 
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5.3  Os olhares de Arthur 

 

 

Arthur é um menino franzino, que quase se perde no uniforme herdado de uma 
criança maior. Tem um cabelinho à la Neymar como a grande maioria dos garotos de 
sua sala e escola, a EEAT, onde ele cursa o 1º ano. Arthur tem 6 anos e acaba de 
chegar à nova escola,  ainda está se situando no novo espaço. O bebedouro é alto, as 
turmas numerosas, os materiais escolares diversos e os rostos ainda pouco familiares. 
Arthur observa tudo com interesse e um pouco de apreensão. Toda vez que sua 
professora o chama para responder uma pergunta ou até mesmo para conversar, ele 
olha para o chão, para os lados, para janela, mas quase nunca para ela.  Arthur tem 
um olhar vivo, que percorre o ambiente, mas não se detém. Após alguns dias de visita 
em sua sala, sinto que ele me observa, porém quando olho para ele, desvia o olhar, 
disfarça, fica sem graça. Em busca de seus olhos me posiciono perto da janela, para 
onde ele invariavelmente olha quando a Professora Samanta pede sua participação. E 
lá fico com meu caderninho, enquanto a aula acontece... Eis que de repente, seu nome 
é chamado; ele olha para a janela, e, ao olhar para a janela, encontra meus olhos e 
não desvia o olhar. Sorrimos um para o outro. Samanta está perguntando algo sobre 
as letras e Arthur, olhando para mim, pega devagar e timidamente a letra 
correspondente ao nome do colega que a professora pediu em sua cestinha de letras 
móveis. Fica segurando com a mão fechada a letra F , a aperta. Eu aceno devagar a 
cabeça confirmando sua escolha, ele mostra a letra a Samanta, que comemora seu 
acerto. Em meio ao burburinho da sala, continuamos esse jogo silencioso, Arthur 
pouco a pouco pegando as letras corretas, montando as palavras, e olhando em busca 
de confirmação para suas escolhas. Samanta se surpreende. “O que deu nesse 
menino?”, pergunta mais a mim do que a ele. Arthur sorri, tira todas as letras da 
cesta e começa a montar nomes- DANI, SAMANTA, FABRICIO. Samanta se 
emociona, vai até a mesa dele e pega algumas letras, escreve: ARTHUR SABIDO. 
Ficamos os três nos olhando, até que ela o abraça e volta à lousa, retomando a 
atividade com todo o grupo.  
 
Esse instante vivido com Arthur e Samanta remete às semelhanças como uma 

possibilidade de viver um encontro verdadeiro, que transforma e permite a construção de 

pontes entre diferentes territórios, como criação de um contexto favorável para aprender, 

segurança para arriscar-se e sentir-se acolhido em seus conhecimentos. Pode-se dizer que a 

janela levava Arthur para fora da sala de aula, inicialmente um lugar inóspito para ele, do qual 

ao olhar pela janela, ele se retirava. Ao encontrar com meus olhos bem ali no caminho por 

onde se afastava, algo acontece. Algo que podemos tentar conter e explicar, mas que 

ultrapassa tudo o que pudermos expor a respeito. Podemos dizer de um efeito de acolhimento, 

que cria vínculo e dá coragem. Vale lembrar que o antepositivo brinc, derivado de brinco, do 
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latim vinculum (HOUAISS), permite acessar pela via da etimologia das palavras a 

interrelação entre o brincar e a construção de vínculos. O olhar que trocamos inaugura uma 

zona intermediária, de brincadeira. O olhar, os olhos, os corpos entram em contato. Não é um 

olhar qualquer que possa ser produzido por um artifício técnico. É um olhar que toca, que 

deseja e brinca com o outro, inaugurando um espaço em que a vida continua.   A continuidade 

da existência do ser é apontada por Winnicot (1975) como a “gênese teórica de um sujeito” 

(p. 91), ou seja, essa continuidade indica o destino do sujeito em direção à saúde, e à 

existência plena, como aponta Chamond:  

 

A continuidade da linha de existência, assegurada pela constância do 
cuidado materno, estabelece o fundamento da confiança básica no mundo, 
que permite ao bebê relaxar e se entregar em segurança. A continuidade do 
ser sustenta todos os processos estruturais do ser, integra a novidade dentro 
da permanência e trabalha no sentido do devir, para manter unificado esse eu 
que se chama self. (CHAMOND, 1999, p. 245-251). 
 

Pode-se dizer que o sujeito tem uma predisposição para a continuidade da existência, 

avançando nessa direção no transcorrer da vida. As eventuais intercorrências são superadas 

pela confiança gerada nas relações positivas dos bons encontros, elas alimentam o sujeito, 

ajudam a transpor abismos, superar dificuldades. Na situação descrita acima, por exemplo, é 

provável que Arthur se sentisse desconfortável frente aos desafios da aprendizagem propostos 

pela professora naquele momento, e talvez por não sentir-se apto de enfrentar essa 

dificuldade, escapava. Ao testemunhar essa circunstância, me propus a habitar com ele esse 

território e assim, num esforço conjunto, o encontro aconteceu. Como apontado acima, esse 

encontro traz em si também meu desejo de estar com a criança, de sustentar o objetivo da 

professora em ensinar, e de promover a circulação de saberes e afetos naquela sala de aula.  

A produção de semelhanças aparece aqui na sincronia que se estabelece entre nossos 

olhares, resultando na criação de um momento oportuno para aprendizagens e trocas. Esse 

tempo acontece em meio a uma confluência de fatores que envolvem diferentes 

agenciamentos, nesse caso específico, a criança, a professora, a pesquisadora, o espaço, os 

conteúdos e aprendizagens em jogo, os materiais disponíveis. Ele se funda no tempo do agora, 

tempo que se expande, se adensa, ganha intensidade, afastando-se do tempo cronológico ao 

crescer para dentro dele, trata-se de um momento de oportunidade, de mistério. Tais instantes, 

não são passíveis de controle, eles acontecem, segundo Benjamin (2011) como num 

relampejar. O autor associa as semelhanças aos desenhos das estrelas nas constelações vistas 

no céu, algo acessível em outros tempos que foi gradativamente sendo perdido. 



  189

 

Ela perpassa, veloz, e, embora possa ser recuperada, não pode ser fixada, ao 
contrário de outras percepções. Ela se oferece ao olhar de modo tão efêmero 
e transitório como uma constelação de astros. A percepção das semelhanças, 
portanto, parece estar vinculada a uma dimensão temporal. A conjunção de 
dois astros, que só pode ser vista num momento específico, é observada por 
um terceiro protagonista, o astrólogo. Apesar de toda a precisão dos seus 
instrumentos de observação, o astrônomo não consegue igual resultado. 
(BENJAMIN, 2011 p. 110). 
 

O cotidiano escolar tem se revelado um terreno pouco favorável à sutileza necessária 

para a percepção das semelhanças, para viver encontros, como este vivido com o menino 

Arthur. Esses acontecimentos efêmeros e carregados de sentido alimentam a existência 

humana e precisam ser cultivados no universo escolar. Isso nem sempre acontece, devido às 

urgências que muitas vezes se impõem quando, em nome da eficiência e dos resultados no 

trabalho pedagógico, professores e estudantes sucumbem a uma rotina automatizada.  

Porém muitas vezes essas ações, que visam o controle e eficácia nos processos de 

aprendizagem, acabam por espantar situações significativas, que levariam à construção de 

conhecimentos mais efetivos, aprendidos na experiência. Winnicott (1975) aponta a 

importância de esperar pelo momento oportuno, ressaltando ainda a diferença na qualidade 

desse encontro:  

 
Por exemplo, só recentemente me tornei capaz de esperar; e esperar, ainda 
pela evolução natural da transferência que surge da confiança crescente do 
paciente na técnica e no cenário psicanalítico, e evitar romper esse processo 
natural, pela produção de interpretações. Refiro-me à produção de 
interpretações e não às interpretações como tais. Estarrece-me pensar quanta 
mudança profunda impedi, ou retardei, em pacientes de certa categoria de 
classificação pela minha necessidade de interpretar. Se pudermos esperar, o 
paciente chegará à compreensão criativamente, e com imensa alegria; hoje 
posso fruir mais prazer nessa alegria do que costumava com o sentimento de 
ter sido arguto. Ao interpretar, acredito que o faço principalmente no intuito 
de deixar o paciente conhecer os limites de minha compreensão. Trata-se de 
partir do princípio de que é o paciente, e apenas ele, que tem as respostas. 
Podemos ou não torná-lo apto a abranger o que é conhecido, ou disso tornar-
se ciente, com aceitação. (WINNICOTT, 1975, p. 121-122). 
 

Acompanhar os movimentos de Arthur, explorar o que se passava com ele naquele 

momento e me incluir nessas linhas que se desenhavam em múltiplas direções, foi um 

exercício de atenção que se fez possível na ocasião por se tratar de uma situação específica, 

que envolvia condições particulares, como por exemplo, dois adultos compromissados 
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compartilhavam o cotidiano da sala de aula colocando-se disponíveis para o que acontecia 

nesse território. Por outro lado, a situação mantinha também seu caráter corriqueiro- uma 

atividade de alfabetização numa manhã de trabalho na sala do 1º ano de uma escola pública da 

cidade de São Paulo. Fica o desafio de pensar em como mobilizar professores a se abrirem 

para esse tipo de experiência, ao verificar que acontecem aqui e ali, num relampejar.  

 

 

5.4  Parecer famoso... 

 

 

Um aspecto que sempre me intriga em diferentes espaços por onde ando, é a relação 
que as pessoas estabelecem com a estética, com a beleza e com suas origens. Desde 
muito cedo em minha atuação profissional, procurei entender essas manifestações, e 
refletir sobre elas. Por exemplo, porque são tão frequentes os nomes “estrangeiros” 
ou complicados entre as famílias mais pobres em nosso país?  A resposta que recebi 
muitas vezes foi que esses nomes são mais bonitos, sofisticados, depositando, já nessa 
primeira escolha, uma esperança de um futuro melhor aos filhos. Poder escolher um 
nome “importante” pode ser entendido como um exercício de democracia e 
afirmação. Uma mãe, com muito orgulho, uma vez me disse: “Minha filha pode ser 
pobre, mas tem nome de princesa!” Por esses motivos, ao chegar à Tripoli, eu já 
esperava encontrar Maicons, Stephanies e Dianas ... Porém um novo fenômeno me 
surpreendeu numa fria manhã de maio: ao chegar à escola, encontrei Gabriel e 
Gustavo, ambos estudantes do 1º ano, com 7 anos recém completos e ainda algumas 
janelinhas banguelas esperando pelos dentes definitivos, com os cabelos descoloridos, 
loirinhos como meninos suecos ou cantores de pagode. Ao notar meu desconcerto, 
Prof. Patrícia retoma a conversa que teve com o grupo no dia anterior: 

Prof. Patrícia: “Meninos, vocês querem contar para a Dani porque pintaram os 
cabelos?” Gustavo fica tímido e não responde.  

Gabriel: “Para parecer famoso. Minha mãe me levou no salão e eu tive que ficar lá 
quase o dia inteiro. O produto arde um pouco, mas ficou ‘da hora’, né?”  

Ana Vitória: “Você gostou, Dani? Acho que a Pro não gostou muito, porque ela falou 
que cada um é bonito do jeito que é...” 

Maria Paula: “E eu também sei que criança não pode pintar cabelo nem fazer 
chapinha, porque é venenoso... eu só vou fazer quando for adolescente.” 

Prof Patricia: “Porque você vai querer fazer chapinha?” 

Maria Paula: “Para ficar com o cabelo liso, oras!”  

Dani: “Mas porque você quer ter o cabelo liso?” 

Maria Paula: “Porque todo mundo quer ter cabelo liso, é mais bonito!” 
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Prof. Patricia: “E é nosso cabelo que faz a gente ser uma coisa, ou o que a gente faz? 
Será que basta ter cabelo liso, ou loiro?” 

Gustavo: “É que os famosos tem cabelo loiro, ou então pintam o cabelo de loiro 
quando ficam famosos; todos os funkeiros e pagodeiros tem cabelo loiro, daí eu quis 
ter também...” 

Rafael: “e você ficou famoso, por acaso?” 

Gustavo: ainda não...  

Eric: “Meu cabelo já nasceu loiro, mas eu não sou famoso...” 

João: “O cabelo não tem nada a ver! Pra ficar famoso, precisa mesmo é de talento! E 
vocês, ó, zero talento!” 

Prof.Patricia: “O que é talento, João?” 

João: “É saber fazer uma coisa bem.” 

  

Outro platô: Festa das “Bonecas American” 

Na sala do 1º ano de uma escola particular da cidade de SP um convite em cores 
vibrantes anuncia a festa que acontecerá na próxima semana. As meninas se 
alvoroçam ao redor da aniversariante que distribui os envelopes. Ao que parece, a 
festa será somente para as meninas, e não todas, pois cada convidada deve levar, 
para a brincadeira, sua boneca “american girl”, a mais atual novidade do momento, 
comprada somente no exterior por algumas centenas de dólares. Trata-se de uma 
boneca feita sob medida com as características da dona. Parece impossível, mas 
existe! A boneca tem as feições das meninas que a compram: o procedimento envolve 
enviar para a fábrica duas fotografias, de rosto e corpo inteiro, e a boneca é 
confeccionada à semelhança da dona, inclusive com a opção de se vestirem iguais se 
desejado. Como nem todas as crianças deste grupo possuem tal boneca se abre a 
discussão: 

Milena: eu resolvi fazer essa festa porque eu gostei muito de ganhar essa boneca e 
queria brincar com ela. 

Marina: e o que acontece com quem não tem a boneca? Não vai poder ir?  

Beatriz: acho que quem não tem vai ficar com vontade... 

Nina: eu não tenho essa boneca porque é muito caro, meus pais acham ridículo e eu 
também, porque boneca não precisa ser igual pessoa, é para brincar de faz de conta, 
e imaginar... 

Sofia: eu fiquei com a boneca da minha irmã, ela cresceu e não brinca mais, então me 
deu a american dela. Ela não foi feita para minha cara, mas tudo bem... 

Marcelo: eu acho estranho que essa boneca chama american e a gente nem é 
americano... 



  192

Marina: a gente não é americana e não é boneca, a gente brinca de boneca! 

Professora: porque vocês acham legal ter uma boneca parecida com vocês? 

Milena: ela é tipo minha filha... 

Sofia: filha não pode ser, porque a filha não é idêntica à mãe, é só parecida, ou nem 
parecida, às vezes as filhas parecem com o pai... 

Lucas: é muito estranho! Essa boneca é um clone da dona! Eu acho ‘ela’ mais feia 
que a pessoa de verdade. 

Beatriz: mas minha mãe falou que é legal porque daí não tem um jeito só de boneca, 
tem muitos jeitos, tipo loira, morena, ruiva, negra...  

André: mas não precisa ser igual à pessoa, né? Porque se a ideia é ter boneca de 
vários tipos, poderia comprar qualquer uma.  

Aline: eu não sou parecida com minha família porque sou adotada... e tenho uma 
boneca marrom parecida comigo. 

Professora: vocês estão trazendo muitas ideias importantes! Acho que a Milena não 
tinha pensado em tudo isso quando teve a ideia da festa, né, Mi? Então você precisa 
conversar com sua mãe e contar para ela das coisas que nosso grupo pensou, pode 
ser? 

 

Mais um platô: Funk no recreio 

Nas proximidades da festa junina, um sistema de som é montado no pátio da EEAT 
para os ensaios das danças, e surge a ideia de colocar música também na hora do 
recreio. Após alguns ruídos, os primeiros acordes do “batidão” do momento 
começaram a vibrar em todo volume. Em pouco tempo, um baile funk se materializou 
no pátio da escola! Garotos dançavam e se empurravam, menininhas balançavam os 
cabelos e rebolavam sensualmente ao som da música que repetia a mesma frase 
exaustivamente. Todos queriam aparecer, subiam nas muretas, se mostravam aos 
colegas e adultos presentes no recreio. “Olha eu, tia!”, “Sai da frente, cheguei aqui 
primeiro!”, “Machuquei a boca, o menino bateu o cotovelo em mim!” Confesso que 
esse quadro causou um grande impacto sobre mim naquele dia. Além do desconforto 
com a música ruidosa e muito alta, da preocupação com a segurança das crianças 
que se movimentavam agitadamente por vezes se trombando, senti um mal estar ao 
participar daquela cena deslocada, do baile funk que invade a escola, convertendo 
esse espaço de infância e cultura num reprodutor dessa forma tão extrema de 
diversão. Para onde foram as brincadeiras de casinha? Esconde-esconde? Pega-
pega?   
 

Esses platôs se constituem no cruzamento de muitas forças que interagem revelando 

valores que pedem discussão. Eles foram agrupados por trazerem questões que se tocam em 

diferentes pontos, como a intensa força molar da aparência, das imposições sociais e de 
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mercado que insistem em certos padrões, tanto na realidade da escola pública quanto da 

escola particular. Outro ponto a ser discutido é o jogo entre real e fantasia que se mostra 

ameaçado pela dificuldade de fazer de conta, brincar; o que também pode ser observado no 

funk do recreio, que nos convoca a pensar sobre o jogo entre esconder x aparecer, o lugar do 

esconde-esconde na infância versus o excesso de exposição que vivemos nos tempos atuais.  

No primeiro platô, de um lado, se apresenta a condição social das crianças e suas 

famílias, submetidas à mídia que impõe padrões de beleza e sucesso a serem perseguidos, 

num jogo de forças em que a obediência a tais regras parece acontecer sem questionamento: 

imputa-se sobre uma criança um tratamento estético de risco para que ela se aproxime dos 

critérios vigentes. De outro lado, professora e pesquisadora questionam tais convenções, 

cuidando para preservar o respeito pelas ideias e opções das crianças, mas também apontando 

caminhos alternativos a tais escolhas, que tendem a se naturalizar, ainda que provoquem um 

pouco de indignação. Em suas “Cartas do mundo líquido moderno” Sygmunt Bauman (2011) 

discute o lugar que a moda e os padrões de beleza vêm adquirindo nesse momento histórico:  

 
Não é novidade que o corpo humano, na maioria dos casos, está longe da 
perfeição. Por isso, é preciso consertar e retocar o corpo para aperfeiçoá-lo 
ou forçá-lo a se adequar aos padrões desejados. (BAUMAN, 2011, p.72). 
  

Continua o autor que esse imperativo, no início imposto principalmente às mulheres, 

passa a atingir mais violentamente as crianças, facilmente influenciáveis e ainda pouco 

autônomas para resistir a tais apelos, aos quais elas ficam mais vulneráveis por estarem 

constantemente expostas à mídia. Algumas pesquisas indicam a importância do “mercado da 

infância” para a economia mundial, como ilustra o estudo de Lawson (2009) que aponta o 

mundo das crianças como mais um dos territórios “invadidos, conquistados e colonizados 

pelo hiperconsumismo que avança em todas as frentes ao mesmo tempo”. (p.45)  

Voltando ao primeiro platô, é possível acompanhar as conversas... Entre si as crianças 

argumentam e trocam pontos de vista: pintar o cabelo é certo? É seguro? Qual o valor de ser 

famoso? Muitos temas importantes são levantados pelos pequenos, acompanhados pela 

presença respeitosa da professora. Cotejando mais profundamente as forças ativas nesse platô, 

dois agenciamentos se impõem: o desejo de parecer/ser famoso, e os cabelos pintados como 

uma forma de alcançar esse desejo. A fama como algo a ser perseguido por uma criança de 

seis anos indica um reflexo do mundo líquido moderno, no qual os valores se encontram 

invertidos em relação ao que até o momento vinha sendo entendido como importante, como, 
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por exemplo, a consistência de caráter, o respeito ao outro, a coerência entre o que se acredita 

e se faz, abrindo espaço para equívocos e incertezas. Como aponta Bauman: 

    
As circunstâncias que nos cercam estão sempre mudando [...]. 
Oportunidades de alegria e ameaças de novos sofrimentos fluem ou flutuam 
no ar, vêm, voltam e mudam de lugar, na maioria das vezes, fazem isso com 
tamanha rapidez e agilidade que não conseguimos tomar uma providência 
sensata e eficaz para direcioná-las ou redirecioná-las, para conservá-las ou 
interceptá-las. Esse mundo, nosso mundo líquido moderno, sempre nos 
surpreende, o que hoje nos parece correto e apropriado amanhã pode muito 
bem se tornar fútil, fantasioso ou lamentavelmente equivocado. (BAUMAN, 
2011, p. 8). 

 
Assim, verificamos que esses meninos não aspiram coragem, sabedoria e 

superpoderes, exercitando a imaginação e onipotência características da infância. Eles não 

querem voar, transformarem-se em heróis ou guerreiros, eles querem ser “famosos” e para 

isso, em lugar de se entregarem ao faz de conta, cantando com microfones de brinquedo ou 

simulando guitarras, literalmente pintam seus cabelos, trazendo um real que se impõe ao 

território da fantasia. Para Benjamin (2011) a semelhança não se limita ao idêntico, ela 

oferece um espaço intermediário, que acolhe a criação; esse é o terreno de ação da faculdade 

mimética, do exercício de comportar-se não igual, mas em consonância com o outro, 

percebendo-o, reconhecendo pontos em comum, o que permite e a potência do encontro.  

Procurando abertura para receber esse acontecimento que em princípio me causou 

tanto estranhamento, foi importante suspender o julgamento e buscar formas efetivas de 

aproximação a essas ações, que a princípio se mostravam tão estranhas para mim. Num 

esforço de identificação das forças molares e moleculares envolvidas nessa dinâmica, os 

cabelos tingidos desses meninos de seis anos se inscrevem na ordem da semelhança no 

sentido apontado por Taussig (1993). De acordo com o autor, esse tipo de aproximação do 

outro pela cópia “deriva de um processo simultaneamente mimético e criativo, que produz a 

diferença através de uma imitação que não é pura imitação, mas uma forma de se apropriar do 

outro por meio de sua aparência”. (p.19, tradução minha). Nesse sentido, os cabelos dos 

meninos, ao mesmo tempo em que os aproxima dos famosos, criam um intervalo de 

descontinuidade que acaba por evidenciar a diferença. Assim, sob a lógica de Taussig, é ao 

“subverter” o cabelo loiro por meio de uma ação que imprime características "falsas" aos seus 

próprios cabelos, quando exibem tons loiros que não possuem originalmente, que sua 

condição se revela autêntica. Com base em pesquisas antropológicas Taussig alerta ainda para 

o cuidado de não simplificar algumas ações, reduzindo-as à falsificação quando elas não 
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buscam simular a aparência de um modelo, ao contrário, operam num outro registro em que se 

afirma a diferença por meio de uma aproximação que usa da imitação como um recurso para o 

estabelecimento do contato, e que por vezes marcam um posicionamento que se constitui em 

estratégia de enfrentamento da alteridade.   

 
Nesta linha de pensamento, a faculdade mimética envolve duas dimensões 
diversas, o contato e a cópia, que se fundem até se tornarem virtualmente 
idênticas, podendo ser entendidas como diferentes momentos do processo de 
perceber, tocar, ver, ouvir, enfim, engendrar semelhanças. (TAUSSIG, 1993, 
p.21).  
 

Para o antropólogo, alguns contextos favorecem a ocorrência das semelhanças, como 

as situações de encontro entre diferentes povos27. Por outro lado, pode ser que a dificuldade 

em ampliar formas de interação observada nos tempos atuais se relacione ao universo 

empobrecido de experiências, resultante do excesso de informações, e da submissão ao ritmo 

acelerado que rouba a oportunidade de imaginar, divagar, inventar brincadeiras. Em tempos 

de imediatismo e realidade virtual, que transforma amigos em seguidores e encontros em 

fugazes clicks, a capacidade de “fazer de conta” se encontra cada vez mais comprometida, o 

que nos leva ao segundo platô. 

As bonecas que se assemelham às meninas podem ser entendidas por diferentes pontos 

de vista e, mais uma vez, é preciso disponibilidade frente ao fenômeno. Por um lado, 

considero que elas podem suprimir a imaginação, exacerbar uma ilusão de igualdade 

alimentando uma identidade que não se constrói a partir de um jogo de aproximações, que 

possibilitaria a percepção do sujeito nos compassos e descompassos de encontro com o outro. 

Ao contrário, ao se identificar com o igual, se estabelece uma relação única, direta, fechada, 

de decalque. 

O decalque é um conceito proposto por Deleuze e Guatarri (2002) no esforço dos 

autores de pensarem sobre a representação; para tanto, eles recorrem a duas ideias distintas: o 

mapa e o decalque, paralelamente ao rizoma e à árvore. Para os autores o mapa seria uma 

representação “inteiramente voltada para uma experimentação ancorada no real, na ação. O 

mapa não reproduz um inconsciente fechado sobre ele mesmo, ele o constrói.” (DELEUZE, 

GUATTARI, 2002, p.22). O mapa entendido por Deleuze não se fecha, ele se constitui num 

desenho errático, que traduz o processo, ele sintetiza o próprio movimento, libertando-se da 

imagem estanque em movimentos de rizoma.   

                                                            
27 Taussig estuda mais especificamente as comunidades indígenas Cunas, no Panamá.  
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Em oposição ao mapa, se apresenta o decalque. O decalque é uma cópia, a imitação de 

um movimento já encerrado, sua transformação numa imagem cristalizada, imóvel.  O 

decalque limita o espaço da criação por não aceitar o inesperado, o novo: em sua 

determinação em reproduzir e organizar, ele sufoca as forças presentes nos platôs, o que 

resulta num lugar restrito de modelo, que age sobre si mesmo, interiorizando-se tal como a 

árvore, que aceita somente uma direção.  

 
Do eixo genético ou da estrutura profunda, dizemos que eles são antes de 
tudo princípios de decalque, reprodutíveis ao infinito. Toda lógica da árvore 
é uma lógica do decalque e da reprodução. [...] Ela consiste em decalcar algo 
que se dá já feito, a partir de uma estrutura que sobrecodifica ou de um eixo 
que suporta. A árvore articula e hierarquiza os decalques, os decalques são 
como folhas da árvore. Diferente é o rizoma, mapa e não decalque. 
(DELEUZE, 2000, p.22). 

 
Enquanto o decalque se apresenta de forma contida e organizada, congelando, como 

na fotografia, o movimento numa imagem estagnada, suspensa no tempo e espaço, do ponto 

de vista da forma, o mapa apresenta uma estrutura caótica, absolutamente não-hierárquica e 

potencialmente livre que respeita os movimentos do rizoma, traduzindo um processo que se 

alonga, rompe e retoma. O mapa, portanto, constrói estruturas abertas que transcendem 

fronteiras e vão além dele mesmo, contribuindo assim para sua abertura máxima sobre o 

espaço, num desenho dinâmico e constante. A partir da diferença entre mapa e decalque, 

Deleuze propõe um jeito novo de olhar para a representação no mundo atual, englobando o 

movimento constante e um tempo simultâneo e mais veloz. Para ele, representar algo não é 

fixar imagens, mas deixar que elas contenham o seu próprio movimento e processo. 

As bonecas iguais, além da limitação que trazem ao terreno de criação, podem 

eventualmente acirrar a segregação entre as crianças, pois outras relações de correspondência 

desse tipo único se estabelecem, priorizando uma lógica restrita entre as tantas possíveis de se 

desenvolverem entre as crianças.  

Por outro lado, outra forma de entender esse brinquedo, passa pela relação que as 

crianças estabelecem com ele, apresentando-se como uma possibilidade de resgate de uma 

prática artesanal há muito perdida. Ainda que feitas em escala industrial, essas bonecas trazem 

algo de personalizado, o que se anuncia para as crianças como uma possível brecha a modelos  

padronizados, como as usuais bonecas loiras de olhos azuis, ou com corpos esculturais. Como 

aponta Benjamin (2002), acerca dos brinquedos infantis: 
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O espírito do qual descendem os produtos, o processo total de sua produção, 
e não apenas o seu resultado, está sempre presente para a criança no 
brinquedo, e é natural que ela compreenda muito melhor um objeto 
produzido por técnicas primitivas do que um outro que se origina de um 
método industrial complicado. (BENJAMIN, 2002, p. 127). 

 
Esses dois pontos de vista indicam que abrir fissuras para questionar esses jogos de 

forças, é uma responsabilidade que precisa ser considerada em diferentes situações  de vida e 

da qual a escola não pode se furtar, pois assim ela se afirma como um espaço de reflexão 

sobre o que acontece dentro e fora dela, podendo adotar, quando necessário, uma postura de 

resistência ou ao menos de interrogação, refletindo e não aceitando prontamente tudo o que 

acontece. As próprias crianças, ao terem oportunidade de emitir suas opiniões, tanto sobre os 

cabelos pintados quanto sobre as “bonecas american” se lançaram ao exercício da reflexão, 

confrontaram ideias e se posicionaram sobre os temas em pauta. Assumir uma postura de 

questionamento, intrigar-se frente a algumas “certezas” ou fatos que se apresentam como 

naturais, sendo rapidamente incorporados, ou aceitos, são aberturas importantes a professores 

que buscam uma prática de sintonia com seus alunos, acolhendo o reconhecimento das 

semelhanças como parte deste processo. 

Isso nos leva ao terceiro platô desse grupo: o funk no recreio. Como entender essa 

manifestação? Se os bailes funk que acontecem nas periferias pelo país afora inquietam 

enquanto fenômeno social e cultural, como podemos nos aproximar dessa reprodução no pátio 

de uma escola de ensino fundamental que atende crianças entre seis e onze anos?  A proposta 

aqui não é fazer uma análise pormenorizada desses bailes, considerando todas as repercussões 

que eles concentram, mas abordar de forma breve esse acontecimento, na busca por escutar o 

que ele nos comunica sobre a realidade atual, numa postura de porosidade e reflexão frente ao 

que se apresenta. Para tanto, me inspiro em atitude adotada por Benjamin (2011) quando o 

autor se dispunha a discorrer sobre manifestações que chamavam a atenção em seu tempo, e 

que a partir de suas análises revelavam as tendências e consequências dos caminhos adotados, 

resultando em observações e críticas que renderam importantes contribuições que nos 

alimentam até os dias de hoje. 

Minha reação frente aos meninos e meninas dançando sensualmente funk no recreio da 

escola foi inicialmente de espanto e inquietação, convocando-me a refletir acerca dessa 

situação. Percebo um paralelo entre essa sensação e a frase com a qual Benjamin (2011) inicia 

seu texto sobre o teatro épico de Brecht: “o que está acontecendo, hoje, com o teatro?” (p. 78) 

A partir dessa pergunta, o autor se lança à análise dessa manifestação dialogando com as 
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mudanças que observava na época, ele parte da organização espacial dessa nova forma 

dramática, discutindo os  efeitos do desaparecimento da orquestra (principalmente do abismo 

entre atores e público), e em seguida explora outras características do teatro épico e suas 

determinações. Se o apagamento do abismo acabou por transformar o palco em tribuna, 

consequências também decorrem de seu texto, da formação de seu público, do lugar dos 

atores e direção. Como aponta o autor:  

 
Pois as dificuldades que inibem a compreensão do teatro épico não são 
outras que as resultantes de sua aderência imediata à vida, enquanto a teoria 
definha no exílio babilônico de uma prática que nada tem a ver com nossa 
existência. (BENJAMIN, 2011 p.80). 
 

Assim, o funk no recreio se apresenta como um sinal (ou sintoma?) de nossos tempos. 

Uma época que “loteia” territórios e experiências. Originalmente, como aponta Mizrahi 

(2007) esses bailes se estabeleciam a partir de uma combinação que misturava elementos 

como o poder, a persuasão, a diversão e a sexualidade, com o intuito de extravasar tensões de 

diferentes ordens. Assim, esses “cenários comunicavam não somente a afirmação de grupos 

que disputavam, por meio da violência (e também cuidado), a dominação dos morros 

cariocas, como também forças de afirmação, e pertencimento de uma camada social invisível 

que encontrava nesse contexto um território para a diversão e expressão” (p.235). Os bailes, 

pelas características e linhas de fuga que o compõem, se espalham em múltiplas direções 

desenhando movimentos de desterritorialização e reterritorialização, em devir constante, o 

que denota o caráter nômade e plástico do rizoma, que alcança a escola. As crianças dançam, 

se movimentam, rebolam, trazem uma pulsação intensa ao momento do recreio.  

Não tem brincadeira, pega-pega, esconde-esconde, mas um fluxo que toma conta do 

pátio, no ritmo da batida do funk, que empurra, confronta, briga por espaço. A cena me causa 

impacto, meu olhar se perde na profusão de agenciamentos, um menino com a boca cortada 

chora, a outra que se equilibra na mureta alta, um grupinho que se empurra... para onde olhar? 

O que fazer? Os outros adultos parecem alheios à cena, continuam absortos em seus afazeres 

de todo dia: recolhem as bandejas do lanche, batem papo no balcão do refeitório, endireitam 

os cartazes e enfeites juninos nas paredes. Desconforto solitário é o que sinto. A música me 

incomoda, as solicitações das crianças me desconcertam: “Olha eu, tia!” Olhar o que? Me 

pergunto. As menininhas continuam a dançar, rebolar, se insinuam, procuram meu olhar, o 

que desejam? Aprovação? Elogio? Serem vistas? Afirmam Costa & Fonseca (2013) que faz 

parte da formação usual de um cartógrafo preparar seu olhar para desfazer de seus “objetos” 
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(coisas), deslizando de suas fronteiras aparentemente rígidas para uma concepção expres-

sionista do mundo, uma vez que com frequência nos encontramos em meio a uma vertigem de 

devires em ação. Empenho-me para essa abertura, por mais desafiante que seja abandonar 

minhas referências, meus valores e estar presente com as crianças nesse momento. 

 
Tentamos nos desfazer da tentação de vislumbrar delimitações tão nossas, 
abrindo as dobras em relações para permitir nossa desterritorialização do 
bom senso que nos isola do mundo em um “nós mesmos” ensimesmado no 
senso comum, criando diversos binarismos: eu e eles, sujeito e objeto etc 
(COSTA & FONSECA, 2013). 

 
Capta minha atenção a forma como o bloco-baile-dança se delineia no espaço do 

pátio, eles se concentram numa determinada área, como se linhas invisíveis tivessem sido 

traçadas ali. Em grupo, se movimentam até determinado ponto e retomam a configuração 

original, tendo do lado esquerdo uma mureta e ao fundo degraus como fronteiras para suas 

evoluções. Porque não se espalham por todo o pátio, tomando a quadra, refeitório e escadas 

que levam às salas de aula? Não. Algo os prende ali, agrupados como ímãs, disputando cada 

centímetro desse território desenhado por forças a mim desconhecidas. Os garotos insistem no 

empurra-empurra, parece que essa é a diversão: quem fica “dentro”, quem é jogado para 

“fora”. Alguns, ao sair, se jogam de volta com violência, atingindo quem está por perto. Não 

parecem ouvir o som, mas criam entre si uma coreografia de expulsão e recepção que se 

mantém intensa. Crianças maiores e menores participam juntas desse jogo, o porte parece não 

ter importância, como acontece nos momentos em que se encontram na quadra, para o futebol 

ou basquete. Alguns dos pequenos são corajosos e se infiltram na confusão, divertindo-se em 

fugir de eventuais pancadas, engatinham pelo chão, procuram um espaço, ainda que diminuto, 

para seus corpinhos em meio ao tumulto.  

 
Meu corpo é, portanto, no conjunto do mundo material, uma imagem que 
atua como as outras imagens, recebendo e devolvendo movimento, com a 
única diferença, talvez, de que meu corpo parece escolher, em uma certa 
medida, a maneira de devolver o que recebe (BERGSON, 1999, p. 14). 

 
As meninas se empenham em dar seu show, dançando sensualmente como adultas em 

miniatura. Agasalhos de criança, em cores pastel como amarelinho ou rosa-bebê, trazendo 

barbies ou ursinhos estampados, se transformam em saias nas cinturinhas finas. A mureta 

estreita é lugar de destaque, muitas brigam por esse ponto. A dança continua, elas se mostram 

umas às outras, e também a mim, quando me percebem observando a cena. “Juliane, olha 



  200

isso!” diz uma à colega que está no extremo oposto do muro. “Gente, presta atenção no meu 

passo!” pede a outra. A necessidade do olhar do outro fica evidente. Estaria a serviço do que?   

Podemos supor, com Winnicott (1990), que essa situação de procura de olhares que 

acontece durante a dança se aproxima de um momento de ilusão, característico de um espaço 

intermediário entre realidade interna e externa, onde a mãe e o bebê se encontram e 

desencontram num jogo de intermitências que permite novas percepções. Assim, as meninas 

se situam numa: 

 
Trata-se de uma área que não é disputada, porque nenhuma reinvindicação é 
feita em seu nome, exceto que ela exista como um lugar de repouso para o 
indivíduo empenhado na perpétua tarefa humana de manter as realidades 
externa e interna separadas, ainda que inter-relacionadas. (WINNICOTT, 
1975, p.15). 

 
Pode ser estranho associar essa dimensão ao momento de intensidade e tumulto na 

situação do baile na escola, porém as solicitações pelo olhar que faziam as meninas me 

remetem à dinâmica entre o objeto subjetivamente concebido e o objeto objetivamente 

percebido  descrita pelo autor no artigo “Estabelecimento da relação com a realidade interna” 

(1990). Brevemente, o objeto subjetivamente concebido relaciona-se a uma percepção do 

período de dependência absoluta, quando o bebê precisa experimentar a crença de que ele 

controla o ambiente, sendo capaz de providenciar a satisfação que necessita. Posteriormente, o 

bebê passa a vivenciar a diferença eu  x não eu e nesse processo se revela o objeto 

objetivamente percebido, resultado do ganho de percepção que sucede o controle ilusório 

experimentado anteriormente. 

Como aponta Winnicott o bebê está:  

 
Experimentando a continuidade da existência e adquirindo, à sua maneira e 
seu passo uma realidade psíquica pessoal e o esquema corporal pessoal. 
(WINNICOTT, 2007, p. 46). 

 
Assim as crianças viveram seu baile entre olhares e gestos que as constituía. Os passos 

sensuais não bastavam em si mesmos, precisavam ser vistos, reconhecidos para ganharem 

existência, o que nos faz questionar se esse tipo de atividade é a mais adequada para promover 

as experiências que as crianças dessa faixa etária precisam. A importância do brincar, como já 

mencionado previamente nesse trabalho, é fundamental para o desenvolvimento infantil, 

porém é importante que essa ação seja cultivada de forma cuidadosa, garantindo a construção 
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de uma cultura da infância viva, que evite a reprodução de manifestações distantes do 

universo infantil Como aponta Borba:  

 
Nessa relação, ainda que as crianças e a infância se constituam em uma 
relação desigual de poder, estando quase sempre submetidas à ordem adulta, 
não se reduzem a esta, uma vez que, atuando no mundo como atores sociais 
reflexivos, reinterpretam-no, por meio de um processo no qual ocorre tanto a 
reprodução quanto a criação, o que implica, ao mesmo tempo, a 
continuidade e a mudança como faces integrantes do processo dinâmico de 
construção da sociedade e da infância. (BORBA, 2008 p. 79). 
 

Essa ideia indica que as escolhas e decisões tomadas pela escola, não são neutras e 

precisam ser refletidas com cuidado. Levar o funk para o recreio pelo simples motivo que as 

crianças “gostam”, é uma decisão a ser ponderada, assim como tudo que se faz na escola. 

Nesse sentido, aprofundando a discussão entre a arte e a política que esse platô coloca, não se 

trata de impedir que as crianças se manifestem, proibindo o funk no recreio, ainda que eu 

deva confessar que minha reação primeira frente aquele quadro foi de querer parar tudo, 

desligar a música e encerrar o assunto! Porém, por mais estranho que possa parecer para mim, 

o funk faz parte da vida deles e permitir que as crianças tragam sua cultura para a escola, 

habitando-a efetivamente é uma decisão democrática, já que não se pretende fazer da escola 

um ambiente asséptico, controlado, distante do real. 

Por outro lado, essa decisão precisa ser tomada com responsabilidade. Não basta 

colocar a música e se ausentar. É preciso abrir um espaço para acolher as repercussões que 

essa ação acarreta, numa postura de estranhar o que às vezes está neutralizado. Como 

funciona a brincadeira do funk? Como as crianças se sentem nesse jogo? Ele é entendido 

como brincadeira?  

Estaria esse fenômeno mais próximo da reprodução de uma realidade cultural de 

violência que se impõe às crianças ou se constituiria como território de brincadeira, entendida, 

com Huizinga, como “função da vida” (p.10)?  

Há uma grande diferença entre essas duas formas de entender o funk no recreio. A 

reprodução sem filtro de manifestações sociais ou culturais do mundo adulto precisa ser foco 

de atenção da escola, é preciso olhar para tais processos, buscar formas de trabalha-lo com as 

crianças, explorar as repercussões que trazem. 

Que ideias e sentimentos acompanham essa vivência intensa? Isso é retomado com as 

crianças em sala? E com as famílias?  Que representações as crianças trazem dessa 

manifestação? Tais questionamentos ajudam a lembrar que se trata de um espaço educativo, 
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onde muitas coisas podem ser vividas, contanto que se observe a alguns princípios de cuidado 

e respeito. As crianças não podem se sentir soltas, no sentido de pouco olhadas, descuidadas. 

Muito do que se passa na escola pede contextualização, reflexão. 

Passando para a dimensão da brincadeira, coloca-se a responsabilidade da escola em 

proporcionar situações de aprendizagem intencionalmente assumidas, não só do ponto de 

vista dos conteúdos formais, mas também no que se refere à transmissão da cultura. 

Entendendo a brincadeira como uma forma fundamental de desenvolvimento e expressão da 

vida, é preciso atenção para o espaço reservado a ela dentro da escola. O que justifica a 

brincadeira de funk? Que tipo de experiência ela proporciona? As brincadeiras tradicionais, 

por exemplo, se apresentam como um importante legado que traze em si a possibilidade 

armazenada de produção de experiências importantes do ponto de vista do desenvolvimento 

físico e psicológico, como, por exemplo, esconder-se e ser encontrado, permanecer quieto, 

contido durante a busca, ser pegador ou fugitivo... O mesmo se aplica às cirandas, 

brincadeiras de ritmo, e tantos outros jogos infantis tradicionais. 

   

 

5.5  Você está vendo o que estou vendo?  

 

 

Zola, 4 anos, olha para fora da janela enquanto seu grupo discorre sobre algum 

assunto na roda de conversa. Ela mantém os olhos fixos num pequeno arbusto do 

pátio. Então procura meus olhos e pergunta: ‘Você está vendo o que estou vendo?’ 

Dirijo meu olhar para o arbusto e em meio às folhas secas de inverno, vejo um 

pequeno pássaro. “Um passarinho?” Pergunto. Seu rosto se ilumina, com um sorriso, 

ela acena positivamente com a cabeça e depois volta os olhos novamente para o 

passarinho, e diz, colocando seu rosto junto ao meu, e nós duas pertinho no vidro da 

janela: olha lá ele! Já saiu da toca onde estava escondido no inverno. Será que ele vai 

voar? Será que ele está vendo a gente? Nós duas estamos vendo ele, né? A gente está 

vendo o mesmo passarinho! Eu vi, e você viu!  “Zola, muito obrigada por dividir seu 

passarinho comigo”, digo a ela. “Eu não tinha visto, mas você me mostrou!” “Não, 

não é meu passarinho, o passarinho é solto, eu só vi ele, foi meu olho que viu, e o seu 

olho também!” Nossos olhos estavam vendo juntos, porque a gente estava olhando 

para lá! “Você tem razão, nossos olhos se encontraram com o passarinho.”- 
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concordo com ela. Por alguns minutos continuamos a olhar o passarinho, que 

também permanece parado, talvez preso por nosso olhar. 

 

Esse platô traz o encontro entre Zola e eu, despertado pelos olhares que se unem no 

passarinho. Ao me perguntar se vejo o que ela está vendo, se estabelece entre nós o encontro, 

alicerçado na semelhança de olhares, me proponho a ver o mundo pelos olhos dela, e assim, 

delineia-se entre nós um território de reconhecimento. Esse momento é breve, fugaz, porém se 

constitui no adensamento da experiência, de um tempo que obedece a uma ordem diferente, 

que permite o deslocamento do pensamento e a criação, um tempo que se expande em 

acontecimento, não se restringindo ao fato em si.  

Não se trata somente de um passarinho pousado no galho de uma árvore, mas de um 

encontro onde são compartilhadas fortes impressões. Algo que mobiliza o sujeito e vai além 

dele, alcançando o outro: a menina vê o passarinho e a intensidade dessa experiência a impele 

a convidar a pesquisadora a compartilhar desse momento. Juntas se fundem nesse jogo de 

olhares: as duas e o passarinho lá fora, que permanece por um tempo como se estivesse ligado 

também a elas. Produz-se assim a semelhança que permite a comunicação por meio da 

criação, alicerçada na ideia de que os processos miméticos envolvem movimentos de 

aproximação que aceitam a troca por múltiplas vias, entre elas o compartilhamento de uma 

intensidade vivida. Não se trata da semelhança que reduz à igualdade ou busca uma 

identidade única, mas da semelhança do acontecimento, de forças que se cruzam e permitem a 

possibilidade de encontro. 

Ao questionar se o passarinho a vê, se ele vai voar, se saiu do esconderijo de inverno 

ou ainda tem frio, a menina se aproxima dele, deixa-se levar pelo devir passarinho e ao 

perguntar se a pesquisadora vê o que ela está vendo, a carrega para essa experiência, juntas 

elas compartilham esse momento de intensidade, de suspensão em relação ao que estava 

sendo tratado na sala de aula; embarcam nesse acontecimento que as aproxima do passarinho, 

das emoções que ele evoca, esse encontro leva-as para um espaço-tempo ampliado, que 

acomoda a grande variedade de coisas existentes no mundo e as inúmeras formas de interagir 

com ele. Não se trata de classificar ou organizar, mas de relacionar-se. Como ressalta 

Benjamin (2011) a esfera do semelhante não se limita a imitar, mas a viver processos, 

procurar sentidos; assim, pode-se dizer que engendrar semelhanças é abrir-se ao universo. 

 
Foi a semelhança que permitiu, há milênios, que a posição dos astros 
produzisse efeitos sobre a existência humana no instante do nascimento. 
(BENJAMIN, 2011, p. 113). 
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A delicadeza desse instante, por se tratar de um acontecimento fugaz, que se apresenta 

como um relampejar precisa ser preservada. Se o encontro fortuito da menina com o 

passarinho tivesse sido entendido somente como um momento de dispersão, de afastamento 

do movimento do seu grupo de colegas, que discutiam algum assunto na roda de conversa, seu 

convite à pesquisadora, considerado sob essa ótica, não teria sido acolhido e assim, a centelha 

desse momento teria se apagado, inviabilizando a experiência compartilhada por elas. Esse é 

um aspecto que merece atenção. Quantas centelhas são perdidas em nosso cotidiano por não 

estarmos atentos e abertos ao potencial dessas situações?   

A curiosidade sobre o passarinho, sua adaptação ao ambiente e toda a emoção de sua 

aparição converteu-se, nesse caso, numa importante situação de pesquisa para a menina Zola e 

seu grupo de colegas, que foram mobilizados pela experiência vivida por ela a procurarem 

passarinhos nas janelas e explorarem seu ciclo de vida- onde se escondem durante o inverno? 

Do que se alimentam? Como sobrevivem? Uma centelha que se desdobrou em labaredas que 

aqueceram os dias daquele grupo de crianças por muitas semanas, desenvolvendo-se em 

aprendizagens carregadas de sentido e significado para todos os envolvidos no intenso 

processo. Os desdobramentos dos estudos sobre os passarinhos alçaram voos naquele grupo, 

exploramos os apitos de pássaros, discutimos sobre os pássaros do Brasil e de Vermont. Será 

que ao apitarmos os passarinhos brasileiros virão até aqui? Perguntavam as crianças. 

Passarinhos falam a mesma língua?   

Segundo Paraíso (2010) no campo educacional e em tantos outros, novos rizomas 

brotam de situações inusitadas, e é preciso estar “permanentemente à espreita, atentando para 

tudo que acontece” (p.594), uma vez que tal postura pode levar a experiências escolares 

legítimas do ponto de vista de quem as vivencia, e a uma organização curricular que abandona 

o já prescrito, pronto, o decalque e se constrói na experiência, no encontro e na criação. 

 
Ao olhar no meio dos currículos vemos muito mais do que decalques. 
Vemos linhas que não formam qualquer contorno, mas que potencializam 
aqueles que vivenciam o currículo. Linhas que criam perceptos (novas 
maneiras de ver e ouvir) e afectos (novas maneiras de sentir) que aumentam 
a potência de agir. Linhas que operam por multiplicidades. (PARAISO, 
2010, p. 595).  

 
Lançar-se a esse desafio não é uma tarefa fácil. É preciso soltar amarras, aceitar a 

incerteza e lançar-se a novos caminhos. Isso não pode ser confundido com ‘inovação’ no 

sentido corriqueiro do termo, como proposto pelo modelo mercadológico da reinvenção de 
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práticas que entendem o trabalho em equipe e o compartilhar como parte do processo de 

aprimoramento de técnicas que levam à eficiência. Compartilhar ideias, trabalhar 

cooperativamente, oferecer contribuições ao coletivo preservando sua identidade e agregando 

algo ao que é de todos, é diferente de viver um encontro, de transformar-se a partir de uma 

experiência vivida. Trata-se de outro tipo de relação.  

O tipo de compartilhamento a que me refiro não é da ordem da administração, mas da 

ordem da emoção, do pensamento, do sentimento, da experiência de viver junto; o contato 

intenso que se estabelece nesse tipo de encontro implica a sintonia, ou seja, que as pessoas 

envolvidas se despojem de seus lugares originais para se encontrarem efetivamente num 

campo comum criado pelo cruzamento de linhas erráticas que se atravessam desenhando esse 

território do qual sairão modificadas, diferentes de como entraram. Uma característica 

importante desse tipo de compartilhamento é o reconhecimento de semelhanças, é viver algo 

junto, em comum. Para tanto, é preciso aceitar o outro em sua especificidade, exercitar a 

tolerância e o respeito ao encontrar com o desconhecido, com o não saber, que ao mesmo 

tempo em que assusta, movimenta o pensamento, abre possibilidades de criação.  

Por sua natureza, esse movimento pede presença e escuta para estabelecer esse tipo de 

relação, de compartilhamento, é preciso colocar-se em disponibilidade para atentar à 

multiplicidade de conexões e encontros possíveis, estar permeável a ligações inusitadas,  

deixar-se levar por caminhos por vezes tortuosos, que expandem direções  diversas e dilatam 

o tempo em novos modos de fazer, como indicam Deleuze e Guatarri:  

 
Lançamo-nos, arriscamos uma improvisação. Mas improvisar é ir ao 
encontro do mundo, ou confundir-se como ele. (DELEUZE & GUATARRI, 
1997, p. 117). 

 
Os autores definem essa forma de atuação como uma educação menor, que acontece 

todos os dias no miúdo do cotidiano da sala de aula, desviando-se em linhas de fuga do 

controle duro e forte da educação maior, que se impõe de forma padronizada pelas políticas 

públicas, diretrizes e currículos nacionais. Esse modelo, mais forte, se organiza em 

polarizações binárias como o aprender-não aprender, certo-errado, disciplina-indisciplina, e 

outras construções binárias que atravancam o processo educacional impedindo que ele flua 

livremente. Porém, tal como o rizoma, manifestações da educação menor crescem pelas 

brechas desse tecido duro, rompendo com algumas dessas construções. Ainda assim, em 

muitas situações, a experimentação perde para a instrumentalização, que impõe modelos a 
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serem seguidos, reproduzidos e perpetuados impedindo o respiro necessário para o 

compartilhamento de experiências. 

Não se trata de apagar as finalidades específicas da escola, negando-a como 

instituição, mas de questionar essas estruturas duras, que se revelam muitas vezes em 

descompasso com a realidade que se apresenta. Nesse escopo, caberia à escola reinventar-se 

como espaço de transmissão de um patrimônio construído ao longo do tempo pela 

humanidade; o que não significa responder às pressões do mercado, mas buscar em seu 

cotidiano espaço para firmar-se como um reduto da criação, da construção de conhecimento, 

viabilizando a possibilidade de ocorrência do tempo kairós. 

Adorno (1995) discute a ênfase exagerada da técnica, relacionando-a com a 

instrumentalização, ao apontar que cada época produz as personalidades de que necessita, 

sendo possível traçar um paralelo entre o período sobre o qual ele escreve - o pós- guerra 

(Educação após Auschwitz) e nosso dias atuais, uma vez que em ambos encontram-se pessoas 

afinadas com a técnica, que respondem à alta demanda por racionalidade. Porém, alerta o 

autor, é importante atentar ao eu ele define como “véu tecnológico”, cujo efeito pode fazer 

com que a relação com a técnica se torne exagerada ou até mesmo patológica: 

 
Os homens inclinam-se a considerar a técnica como sendo algo em si 
mesma, um fim em si mesmo, uma força própria, esquecendo que ela é a 
extensão do braço dos homens. Os meios- e a técnica é um conceito de 
meios dirigidos à autoconservação da espécie humana- são fetichizados, 
porque os fins- uma vida humana digna- encontram-se encobertos e 
desconectados da consciência das pessoas. (ADORNO, 1995, p. 132-133). 

 
Muitas vezes é difícil não ter a percepção encoberta por esse poderoso véu, pois 

tamanho é o grau de imersão na racionalidade que vivemos que se revela quase impossível 

resistir a esse modelo. Em diversas situações, deixar-se levar pelo adensamento da 

experiência é um movimento entendido como um desvio negativo, como uma “perda de 

tempo” que afasta o sujeito de coisas consideradas mais importantes, impostas pela educação 

maior. É nesse sentido, que abrir um espaço para o reconhecimento das semelhanças, tanto na 

escola quanto na vida, pode contribuir para uma existência com maior sentido.  Um 

passarinho que aparece para transgredir a rotina de uma manhã qualquer, tem o potencial de 

converter-se em mote para inúmeras aprendizagens e experiências, mas para isso, é preciso 

enxergá-lo em toda sua potência, e garantir o espaço necessário para que ele exista, 

permitindo o adensamento do tempo Kairós, que produz marcas que transformam nossas 

vidas ... 
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5.6 Meninas da China 

 

 

Lily tem 6 anos e mora em Vermont desde que era bebê. Ela nasceu na China e foi 
adotada por uma família americana. Lily tem refletido sobre sua história com 
frequência no último ano, como observam os pais e os professores. Mesmo tendo 
vivido sua vida toda neste lugar, a China se faz presente em sua vida: em muitos 
momentos as crianças se remetem a Lily ao se depararem com comidas chinesas, ou 
quando aparece no cotidiano outras referências ao lugar.  Ao saber que eu era de 
outro país, ela puxa um papo, comenta que sou do Brasil, mas que não parece muito 
que sou de outro lugar, porque fisicamente, não sou muito diferente das pessoas deste 
lugar, que não é meu... Essa conversa me intriga e continuo o papo com Lily, 
perguntando se não fica claro que sou de outro lugar quando falo, porque no Brasil a 
gente fala uma língua diferente, então quando eu falo inglês sai um pouco 
atrapalhado... Lily concorda que pela língua dá para saber, porque minha pronúncia 
é diferente. E então continua, a conversa, procurando processar tantas informações e 
emoções dentro das possibilidades de seus 6 anos. Conta que nasceu na China, que 
sua mãe a buscou lá. Porque sua mãe queria uma filha, e lá na China tem muitas 
meninas e poucas mães, na China tem muitas pessoas, ela me diz. Então a mãe a 
trouxe para Vermont, ela afirma que não sabe falar chinês, mas que tem um olho que 
é chinês. Completa que a mulher que a teve é chinesa, mas que seus pais são de 
Vermont. Então ela vai além em suas reflexões e diz que é de Vermont, mas nasceu na 
China, e que quando vê uma pessoa da China, pensa: “Olha! Igual eu!” Em seguida, 
desconcertada, pondera que nunca foi para a China, só quando nasceu, mas afirma 
que tem algo parecido com as pessoas da China, que é ter vindo de lá... Pensativa, 
Lily continua, diz que isso a faz ficar “perto” das pessoas da China, quer dizer, não 
perto, porque não fica perto de pessoas que não conhece (revelando ter aprendido 
bem o preceito americano de não aproximar-se de estranhos), ainda assim,  ela diz 
que se sente conectada (aos outros chineses) ... Lançando-se mais a fundo nesse 
exercício de compreensão-percepção- reconhecimento, Lily afirma achar estranho, 
porque tem gente que parece que ela conhece, mas na verdade não conhece, só sabe 
uma coisa dessas pessoas (que despertam sua atenção, assim como eu em minha 
condição de estrangeira), elas são da China como ela.  Ela acrescenta que a pequena 
Sonny, menininha do outro grupo, também é da China, mas não são muito amigas, 
porque ela é bebê. E por fim, afirma que é amiga da Simone e do Caleb, que são de 
Vermont... 
 

As semelhanças aparecem em muitas formas nesse platô. Lily se mostra sensível e 

atenta às manifestações desse fenômeno, explorando-as em seu esforço de elaborar sua 

condição de filha, americana, chinesa, estrangeira ou nativa... Minha presença na escola 

atualiza para ela a questão da semelhança que se aciona, simultaneamente, por meio da 
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diferença: fisicamente não me apresento tão diferente das pessoas daquele lugar, mas essa 

aparência se limita ao exterior, pois em realidade, sou de outro lugar, falo outro idioma, tenho 

hábitos diferentes, não estou acostumada ao frio... Pode-se dizer que minha semelhança física 

aos “nativos” desconcerta Lily e a coloca a pensar sobre as semelhanças e diferenças com as 

quais convive. Uma menina americana, adaptada à realidade americana, mas de origem 

chinesa, que traz essa característica em seu corpo (o que se evidencia quando ela diz que seu 

olho é chinês). Lily tenta compreender como ela, tão inserida e adaptada à realidade local, 

pode sentir-se em alguns momentos tão estrangeira quanto eu, que acabo de chegar.  Essas 

linhas desenham um campo de parecer- pertencer-aproximar-afastar, mais uma vez, a 

produção das semelhanças se dá entre tensões que se abrem em múltiplas vias, não se 

restringindo a um único caminho. 

 
Em suma, todas as espécies de segmentos bem determinados, em todas as 
espécies e direções, que nos recortam em todos os sentidos, pacotes de linhas 
segmentarizadas. Ao mesmo tempo, temos linha de segmentaridade bem 
mais flexíveis, de certa maneira moleculares. Não que sejam mais íntimas ou 
pessoais, pois elas atravessam tanto das sociedades, os grupos, quanto os 
indivíduos. (DELEUZE &PARNET, 1998, p. 145). 

 
Coexistem no cotidiano de Lily linhas de segmentaridade duras que a assentam em sua 

realidade atual, configurando um território de pertencimento ao país de seus pais, pátria que a 

adotou, onde vive e cresce desde seu nascimento, já outras linhas moleculares a levam para 

longe, para uma terra distante, que a remete às origens que ela não tem como negar, ou 

esquecer. Mesmo não tendo vivido na China, como ela mesma diz, sente-se ligada a esse 

universo por vezes estranho e diferente, que ainda assim traz semelhanças. Essas tensões se 

fazem presentes nos pensamentos da menina, que tenta compreender e elaborar sua situação a 

partir das experiências vividas, quando ela se deixa tocar por diferentes acontecimentos-

devires que a mobilizam a refletir sobre sua condição- a chegada de uma pessoa de outro 

lugar, um alimento de origem chinesa, os outros chineses com os quais se depara em 

diferentes ocasiões, menções à China ouvidas aqui e ali, a presença de outra criança chinesa 

na sala ao lado... 

Tais agenciamentos movimentam a curiosidade da menina, que passa a questionar seu 

lugar no contexto em que está inserida, relativizando certezas. Quando Lily afirma que 

mesmo não conhecendo os chineses, sente-se ligada a eles, pode ser que ela se refira a uma 

instância maior, de origens que transcendem sua história individual, remetendo-se ao coletivo.  

Para Halwbachs, a memória de uma sociedade estende-se até o ponto em que atinge a 
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memória dos grupos dos quais ela é composta. (HALWBACHS, 1990, p. 84). Lily não 

entende os agenciamentos que a ligam aos chineses, mas sente a força dessa semelhança entre 

ela e as pessoas que compartilham de sua origem, mesmo quando afirma que não pode falar 

ou se aproximar deles por não conhecê-los. Não se trata de um conhecimento concreto, mas 

de uma relação,  algo se passa entre ela e as pessoas com as quais se sente parecida, 

semelhante. 

A memória é uma temática que chama atenção de muitos estudiosos, entre eles 

Maurice Halbwachs28, que destaca dois tipos de memória, uma individual e outra coletiva, 

ambas exploradas sob diferentes óticas. Segundo o autor, a memória coletiva não explica 

todas as nossas lembranças, mas entre nossa memória pessoal interior e a memória coletiva 

exterior se estabelece um vivo contraste que abre espaço para muitas construções. (p.55) 

Para Halwbachs (1990) por mais que uma memória seja aparentemente individual, ela 

só existe e se mantém porque está associada a um coletivo de onde provém o sujeito. Quanto 

mais a pessoa estiver ligada ao grupo ao qual ela pertence, mais viva se preservará sua 

memória. Portanto, toda memória pertence a um coletivo, sendo fruto dele ou se reatualizando 

no presente, a partir dos laços do indivíduo com suas origens. Para a criação deste território de 

memórias não é preciso necessariamente ter vivido diretamente as situações: a força das falas, 

das experiências, das histórias e dos mitos que formam um coletivo, se fazem presentes na 

memória do sujeito e o tornam permanentemente acompanhado, uma vez que ele vê o mundo 

que o cerca pelas memórias que compõem sua história enquanto membro da comunidade que 

frequenta, com as contradições e eventuais desencontros que ela traz.  

Ainda de acordo com Halbwachs:  

 
Um homem para evocar seu próprio passado, tem frequentemente 
necessidade de fazer apelo às lembranças dos outros. Ele reporta a pontos de 
referência que existem fora dele, e que são fixados pela sociedade. Mas 
ainda o funcionamento da memória individual não é possível sem esses 
instrumentos que são as palavras e as ideias, que o indivíduo não inventou 
mas que emprestou de seu meio. Não é menos verdade que não nos 
lembramos senão do que vimos, fizemos, sentimos, pensamos num momento 
do tempo, isto é, que nossa memória não se confunde com a dos outros. Ela 
é limitada muito estreitamente no espaço e no tempo. A memória coletiva o 
é também: mas esses limites não são os mesmos. Eles podem ser mais 
restritos, bem mais remotos também. (HALBWACHS, 1990, p.54).  

 

                                                            
28 Assmann e Le Goff também discorrem sobre o tema da memória. 
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Percebemos pela citação acima que o indivíduo preserva em sua memória 

principalmente o que viu, mas o que escutou também dos demais membros do grupo ajuda a 

confirmar suas memórias e torná-las mais confiáveis como fonte de consulta. A memória 

também é um fator de identidade, ter um passado ao qual se referir, é uma forma de não 

perder sua origem. Portanto, ter memória é saber quem se é em meio a uma sociedade em 

constantes mudanças. 

No caso de Lily, situações por vezes imprevistas ou inusitadas, a colocam a pensar 

nessas questões, que tem ocupado sua existência, nesse momento de crescimento, em que ela 

começa a ampliar sua percepção sobre a realidade que se impõe a cada dia. Ela nota que é 

diferente de seus pais adotivos, que o mundo é grande e se compõem por diferentes lugares, 

como Estados Unidos, China e Brasil, por exemplo. Ela não se comporta de forma passiva 

frente a todas essas informações e vivências, ao contrário, busca elaborá-las, se deixa tocar 

por elas e encontra no jogo semelhanças- diferenças um território para pensar sobre suas 

questões.  

Essa elaboração não tem um resultado final, certo e estável, pois emerge de um 

movimento criativo em que o lugar da China, por exemplo, pode assumir relevância e 

determinar os movimentos de Lily de muitas formas. Pode ser que novas semelhanças se 

estabeleçam no decorrer do tempo, do crescimento dela, das representações que constrói a 

partir do vivido no país em que vive, e naquele onde nasceu.   

Cada abertura para a percepção dessas semelhanças cria novas oportunidades. No 

caso, como há a marca corporal dos ‘olhos chineses’ ela pode criar modos de se fazer 

reconhecer como americana/vermonteira através do discurso. No contato com pessoas de 

outras nacionalidades, ela já nota a diferença dos idiomas, ao perceber que mesmo tendo um 

‘olho chinês’, sua ‘língua’ é americana, por dominar o inglês e não saber falar chinês. Pode 

ser que ela queira aprender chinês, para aproximar-se do lugar de onde veio, ou não.  

Coloca-se também a questão do reconhecimento, pelo lado da própria Lily ao viver 

essa dupla inserção entre China e Estados Unidos, e por parte dos colegas, que a veem como 

chinesa, remetendo-se a ela sempre que deparam com algo relacionado à China- alimentos, 

cores, bandeira, outras pessoas de olhos puxadinhos...  

Lily vive o conflito de pertencer a dois mundos- não é completamente americana e 

também não é completamente chinesa. Forças de diferentes direções confluem na formação de 

sua identidade; ela nem sempre se vê próxima dos elementos chineses atribuídos a ela, como 

quando os colegas se voltam a ela comentando:  “Olha Lily, biscoito chinês”, ou “Lily, isso 

veio da China, igual você!” Há momentos que Lily  se sente mais familiarizada a hábitos 
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americanos do que aos chineses, ela canta canções em inglês, comemora festas da cultura 

americana, encontra segurança e carinho em seus pais americanos... Porém, em outros 

momentos, algo da China se apresenta para ela e encontra eco, como ela diz, uma conexão se 

estabelece. Até o presente momento, pode-se dizer que Lily tem vivido de forma aberta e 

plena essa condição, tomando tais situações como oportunidade para interrogar-se e buscar 

assim seu lugar no mundo. 

 

 

5.7  A capivara da marginal e o ciclo de vida 

 

 

Numa sala de 1º ano do EF1, numa escola da cidade de SP, as crianças estudam o 
ciclo  de vida das borboletas. A professora já levantou questões com o grupo e 
planejou situações de pesquisa para respondê-las, acreditando estar em sintonia com 
as crianças. Eis que numa tarde chuvosa, Caio chega intrigado, comenta que no dia 
anterior, enquanto enfrentava o trânsito da volta para casa, tinha visto uma capivara 
na Marginal Pinheiros, bem perto da pista e dos carros. Capivara é bicho de cidade? 
Perguntava. O que será que ela estava fazendo lá? Outras crianças se interessam pelo 
assunto, e emendam: “Eu já vi capivara, lá no Pantanal...”. “Eu acho que ela gosta 
de nadar, porque no Pantanal tem muita água.” É, mas nadar no Rio Pinheiros? Ele é 
sujo!”, comenta outra criança. “Meu vô falou que quando ele era criança, ele nadava 
no Rio Pinheiros, o rio era maior e era limpo, ele chegava até o clube!”, “Eu também 
já ouvi falar isso!” Será que a capivara nasceu quando o rio era limpo?” “Ih, mas 
daí ela tinha que ser bem velhinha, né?” “Não deu para ver se ela era velha..”, 
pondera Caio. “Quantos anos será que a capivara vive?” , “Eu queria saber mesmo 
porque ela estava na marginal!”, insiste o garoto. “Será que ela fugiu do 
zoológico?”, questiona uma menina. “Ou veio nadando lá do Pantanal?” pergunta 
outro. No meio de toda a discussão, a professora se mostra dividida entre seu 
planejamento sobre as borboletas e a capivara... 

 

Esse trecho pode ser entendido como uma linha molecular que abre uma fissura no 

planejamento molar, duro e previamente definido como caminho de trabalho para aquele 

grupo.  A capivara vista pelo menino transgride a ordem estabelecida pela professora. O 

interesse das crianças se alastra pela roda de conversa tomando conta daquele território. 

Muitos agenciamentos surgem ao mesmo tempo, num movimento vivo que se desenha como 

rizoma em múltiplas direções. 

Essa situação, ainda que imprevista, poderia ter se revelado estimulante e anunciar 

inúmeras possibilidades de trabalho com o ciclo de vida: seria possível explorar a relação 



  212

entre diferentes habitats, investigar o que esse animal buscava nesse novo território, as 

mudanças que o tempo traz para os ambientes, as questões adaptativas, o tempo de vida de 

diferentes espécies, entre tantas outras que as crianças ofereceram numa breve conversa de 

início de dia.  

Porém, para a professora, ainda que declarasse (e se acreditasse) empenhada em estar 

próximas às crianças, foi difícil abandonar o planejamento seguramente organizado, abrir mão 

do decalque de conhecimentos organizados como folhas da estrutura arbórea e lançar-se ao 

desenho do mapa proposto por seus alunos. É uma hesitação compreensível, pois não é fácil 

abrir mão do controle, lançar-se ao desconhecido, assumir o risco de um caminho novo 

mesmo tendo como incentivo o envolvimento e disposição das crianças ávidas por aprender. 

Sobre capivaras? Ou sobre borboletas?   

Por vezes falta ao professor soltar um pouco as amarras e aprofundar-se em intenções. 

Nesse caso, por exemplo, o que está em jogo não é somente o conteúdo, mas os conceitos 

envolvidos. Tanto capivaras quanto borboletas se prestam a trabalhar com o ciclo de vida, 

conceito previsto a ser ensinado naquele momento específico do ano letivo com a turma. 

Tendo essa inusitada capivara despertado curiosidades de forma tão intensa naquele grupo, 

não seria interessante atualizar o projeto acolhendo esse interesse? Alimentando essa centelha 

que rapidamente incendiou o grupo? Como propõe Deleuze: 

 
Nada aprendemos com aquele que nos diz “faça como eu”. Nossos únicos 
mestres são aqueles que nos dizem “faça comigo” e que, em vez de nos 
propor gestos a serem reproduzidos, sabem emitir signos a serem 
desenvolvidos no heterogêneo. (DELEUZE, 1968, p. 54). 
 

Soltar as amarras não resulta, necessariamente, em prejuízo às aprendizagens das 

crianças, ou num livre caminhar, pelo contrário, ao dominar os conteúdos e explorar as 

possibilidades de intersecção entre estes e as inquietações das crianças, saberes se constroem 

efetivamente. É preciso procurar uma lógica para aparente desordem, puxar fios, desatar nós, 

construir sentidos. E, em se tratando de crianças e jovens, eles podem ser múltiplos, mas 

sempre aparecem; cabe ao professor abrir-se em todos os seus sentidos para ouvir, ver, 

cheirar, intuir, tocar, o que seus estudantes têm a dizer. Lembrando que tomar um caminho 

único, que não aceita desvios, significa silenciar algumas vozes, perder as crianças no 

processo, o que não é coerente com o exercício da escuta. Para Fortunati (2009) 

 
o professor deve estar mais atento à criação de possibilidades do que ao 
cumprimento de metas predefinidas [...], afastar-se da falácia das certezas, 
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[assumindo] a responsabilidade de escolher, experimentar, discutir, refletir e 
mudar, concentrando-se na organização de oportunidades mais do que na 
ansiedade de atingir resultados, fazendo de seu trabalho uma fonte de prazer 
e encantamento” (p. 37).  
 

Afirma o autor, que tais experiências se estabelecem como matrizes para novas 

aprendizagens, inaugurando para crianças e adultos um modelo de relação com o 

conhecimento que se baseia na curiosidade, busca ativa, protagonismo e esforço. Tais 

matrizes concentram procedimentos de trabalho específicos, que envolvem a construção de 

sentidos compartilhados, de um repertório do grupo, assim como trocas de habilidades e 

saberes, que vão gradativamente sendo assumidos por cada um, sem perder a dimensão 

coletiva. Assim, os estudantes e professores ganham autonomia para trabalhar com autoria e 

segurança. Essa forma de trabalho se aproxima do reconhecimento por semelhanças, pela 

abertura que oferecem para muitas formas de se relacionar e conhecer, o que pode resultar na 

invenção de sentidos. Uma escola que considera as semelhanças abre brechas para a criação, 

afastando-se da mera reprodução, ou imitação. Segundo Kohan (2013) essa é uma alternativa 

pedagógica, política e existencial, pois aceitar caminhos variados é acolher as crianças, as 

diferenças, as singularidades. Ir de encontro às curiosidades dos estudantes, é fazer uma 

escola que valoriza o pensar, é colocar sujeitos- adultos e crianças em movimento, para que 

possam desbravar novos e significativos caminhos, o que resulta em aprender. O autor indica 

ainda os usos que podem ser dados ao pensamento: 

 
Pensar não é simplesmente dominar habilidades, técnicas, ferramentas de 
pensamento. Pensar é ser sensível a uma terra e seu povo. Um pensador não 
pode usar o pensamento para justificar a opressão, a submissão e a escola 

não pode ser indiferente a esse uso do pensar (KOHAN, W, 2013, p.77). 
 

Abrir espaço para tais agenciamentos é manter a escola vibrando, alimentar centelhas 

que lampejam no cotidiano, mantendo-as acesas e produzindo luz. 

 

 

VALIDANDO UMA CARTOGRAFIA... 

 

Como já apontado no capítulo sobre o método alguns desafios rondam a busca por 

rigor nos trabalhos cartográficos, sendo importante que o pesquisador assuma esses riscos e se 

empenhe em saná-los no decorrer do processo. Por admitir-se como uma metodologia que 

acompanha processos, entendida como invenção e intervenção, e não somente como descrição 
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de resultados, a cartografia não pressupõe a discussão de resultados isolados, mas se 

compromete com uma avaliação dos planos comuns mobilizados pela pesquisa, como forma 

de garantir a legitimidade dos estudos desenvolvidos. Passos e Kastrup (2013) afirmam a 

importância de manter o rigor de uma pesquisa cartográfica por meio de diretrizes que 

permitem o acesso ao plano coletivo de forças – que devem orientar e atravessar todo o 

processo de validação da pesquisa cartográfica. Ainda em retomada de alguns aspectos 

abordados na metodologia, temos que para validar uma pesquisa cartográfica, os autores 

indicam que é imprescindível perguntar: A investigação vai além das formas constituídas? O 

plano coletivo de forças moventes foi acessado? Eles alertam ainda que sem indicadores que 

evidenciem tal acesso, nenhuma pesquisa pode ser dita cartográfica. Em seguida, serão 

retomados alguns indicadores para a validação desta pesquisa: o acesso à experiência, a 

consistência cartográfica e a produção de efeitos. 

A partir das situações de campo apresentadas, é possível verificar a presença de um 

plano rizomático e coletivo de forças atravessando muitos momentos da investigação, do 

desenho do campo à escrita do texto. Diferentes forças moventes redesenharam o campo e 

colocaram a pesquisadora no centro dos acontecimentos, confundido as fronteiras entre 

sujeito e objeto, o que possibilitou intensos mergulhos no plano da experiência, vivida de 

forma plena e transformadora. 

No que se refere ao acesso à experiência, a metodologia cartográfica propõe uma 

distinção entre duas dimensões: “a experiência de vida”, relativa às representações vividas, 

sua estrutura e funcionalidade, e a “experiência pré-refletida”, que enfatiza o plano de 

produção ou a dinâmica de realização dessa mesma experiência, investigando o 

acontecimento que determina o surgimento de sujeito e do mundo. (EIRADO et al., 2010). No 

platô “Você está vendo o que eu estou vendo?” é possível verificar as duas dimensões do 

acesso à experiência, por exemplo, quando a menina Zola divide o passarinho que está vendo 

na árvore com a pesquisadora de forma tão intensa que novos agenciamentos reverberam essa 

experiência para todo o grupo de crianças, que passa a compartilhar desse interesse abrindo 

espaço para uma série de pesquisas e aprendizagens a partir desta situação. 

O platô “Ultrapassando barreiras” traz agenciamentos promovidos pela pesquisa que 

determinam planos de consistência, outro indicador de validade de uma cartografia. 

Inicialmente, a pesquisadora se intriga com a sensação de opressão que sentia pelos inúmeros 

vetores de fechamento que encontrava na escola, não somente aqueles concretos como grades, 

trancas e cadeados, mas também outros de ordem subjetiva, como a pressa e pouca 

disponibilidade dos funcionários e professores, muitos deles encerrados em seus afazeres e 
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pouco acessíveis ao contato e trocas. Após algumas semanas, porém, por uma simples ação da 

pesquisadora de guardar seus pertences em cima de um armário, abriu-se a possibilidade de 

questionamento das necessidades de trancar materiais, portas e etc., e então professoras e 

estudantes passaram a cuidar de seu espaço de outra forma, determinando novos planos de 

consistência. 

A produção de efeitos também pode ser verificada nesse platô, pois todos os 

envolvidos passaram a habitar o espaço de forma mais leve, e uma sensação de acolhimento e 

conforto pode ser compartilhada por aquele grupo. As mudanças vividas em sala de aula não 

alcançaram outros espaços da escola, como pátios, brinquedoteca e secretaria, que 

mantiveram suas grades, trancas e uso restrito, ainda assim lançou-se uma questão que abriu 

os olhos de alguns professores para esse novo enfoque, inaugurando uma preocupação 

inicialmente inexistente sobre como a escola recebia as pessoas e como elas se sentiam nesse 

espaço.  

Para finalizar, acho importante ressaltar que o maior indicador de validade dessa 

pesquisa cartográfica são os efeitos produzidos em mim, como pesquisadora e pessoa. 

Empreender esse desafio, desbravando mundos desconhecidos e me encantando com eles, foi 

uma experiência de extrema valia, da qual saio transformada e mais convicta da potência 

desta forma de trabalho e posicionamento no mundo.  
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Indivíduos ou grupos somos atravessados por linhas, meridianos, geodésicas, 
trópicos, fusos, que não seguem o mesmo ritmo e não tem a mesma natureza. 
São linhas que nos compõe, diríamos três espécies de linhas. Ou, antes, 
conjuntos de linhas, pois cada espécie é múltipla. Podemos nos interessar por 
uma dessas linhas mais do que pelas outras, e talvez, com efeito, haja uma 
que seja, não determinante, mas que importe mais do que as outras... se 
estiver presente. Pois todas essas linhas, algumas nos são impostas de fora, 
pelo menos em parte. Outras nascem um pouco por acaso, de um nada, 
nunca se saberá por quê. Outras devem ser inventadas, traçadas sem nenhum 
modelo nem acaso: devemos inventar nossas linhas de fuga se somos 
capazes disso, e só podemos inventá-las traçando-as efetivamente, na vida. 
(DELEUZE & GUATARRI, 2004, p.76). 

 

 

É chegada a hora de concluir esta caminhada, construída ao andar. Compreendendo–a 

como um projeto amplo, que se alonga pela vida, a etapa que aqui se encerra insere-se num 

percurso contínuo, apresentando-se como um recorte do caminho, um trecho que me propus 

trilhar, estudar e registrar nesse projeto de Doutorado. Essa parte do viver, circunscrita a uma 

moldura de tempo e espaços predeterminados, delineou-se nas intensidades do caminho, 

oferecendo paisagens a serem exploradas, recantos a serem visitados, cavernas a serem 

desvendadas, numa travessia que se amplia em linhas múltiplas, a se espalhar por tantas 

paragens, derramando-se pelos tempos, passeando entre presente, passado, futuro e 

principalmente se adentrando tempos outros, tempos da experiência. O mesmo acontece com 

o espaço: ele não se restringe à escola, mas abre-se ao mundo para fora e para dentro. Um 

mundo a ser decifrado, pela via das semelhanças, que traz também o mundo de dentro, 

exigindo que eu me mostrasse por meio de um olhar que recebe e se posiciona, e pelo 

mergulho nos acontecimentos vividos com disponibilidade e abertura ao longo do caminho.  

As relações de semelhança estão por toda parte, elas surgem inesperadamente, 

participam de nossas vidas e nos determinam sem que tenhamos consciência ou controle sobre 

elas. São acontecimentos potentes, quase sempre fugidios, que envolvem a criação e 

possibilitam o engendramento de mundos.  A proposta nesta pesquisa foi investigar e dar 

visibilidade às relações de semelhança emergentes em diversas situações do cotidiano escolar 

envolvendo estudantes, professores, professores-estudantes e outros participantes de um 

campo amplo, dinâmico e que se configura em situações diversas. Ao reconhecer a presença e 
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o valor primordial desse tipo de relação dentro da escola, abrem-se brechas para a 

experiência, conferindo à escola, lugar de formação fundamental em nossa cultura, uma 

atenção especial, contribuindo para que seja assumido seu papel de desenvolvimento pleno 

dos que por ali passam. Nesta direção, constituíram objeto de análise diferentes platôs, 

territórios que se desenharam no espaço por forças diversas, trazendo para o centro a relação 

entre tempo e experiência, o reconhecimento da aprendizagem construída em muitas mãos, 

que leva à autoria, a importância de pousar o olhar sobre situações diversas, buscando 

apreender e evidenciar os sentidos que elas trazem, ressaltando o valor do encontro em 

diferentes instâncias.  

A cartografia psicossocial foi tomada como meio para lidar com a complexidade dos 

fenômenos estudados, apresentando-se como um recurso ajustado a tais necessidades, não 

somente pelas possibilidades que oferece, mas também pelo compromisso e responsabilidade 

impostas ao pesquisador que se lança a este universo/pluriverso. Essa modalidade 

metodológica, ao se propor a traçar territórios existenciais singulares permitiu o 

acompanhamento dos processos e devires que compõem os campos sociais, ou seja, a 

realidade em contínuo arranjo e desarranjo. Em muitos momentos desse caminho, vivi 

intensidades e agenciamentos inusitados e, retrospectivamente, percebo que o amparo 

proporcionado pela cartografia, ao conceder, na ampliação dos limites do campo, o espaço 

para o pensar vibrátil e o desenho da vida, foi fundamental para que eu seguisse em marcha, 

deixando-me mergulhar nos platôs sem perder meu norte. 

Vale dizer que o percurso trilhado não se revela uma via completamente aberta, tal 

como uma estrada ou rua de grande circulação, mas se apresenta como uma vereda que 

oferece encantos e mistérios a serem desvendados, quem sabe futuras pesquisas possam ser 

encorajadas a partir desse caminho, que ainda traz terras a serem desbravadas, e que não se 

pretende um roteiro de viagem a ser seguido, mas um mapa entre tantos possíveis, reforçando 

a ideia de que se faz caminho ao andar. Antes de anunciar as possibilidades futuras aqui 

vislumbradas, importa sublinhar alguns pontos centrais discutidos neste estudo.  

A jornada nesta pesquisa se guiou pela intenção de abrir espaço para o reconhecimento 

das semelhanças, localizando-as no mundo em geral e principalmente no ambiente escolar, 

entendido como um espaço de encontros, um mundo de possibilidades que pode abrigar a 

potência da transformação e desenvolvimento. Tal propósito não desconsiderou as 

contradições da escola atual, muitas vezes reprodutora de uma realidade de opressão e 

desigualdade. Porém, as experiências vividas apontam possibilidades de transformação, 
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reveladas em situações cotidianas carregadas de sentido, que atualizam a busca por uma 

escola justa e inclusiva.  

Nessa direção, empreendeu-se o estudo da mímesis, do tempo da experiência, 

representado por kairós, e da formação pessoal como base para emancipação. Com Benjamin 

(1991) temos que a experiência (Erfahrung) é algo que marca, transforma, envolvendo, 

sempre o exercício da faculdade mimética. A mimesis, pela via das semelhanças, participa da 

constituição do sujeito em formas específicas de interação entre este e o mundo; uma vez que 

o reconhecimento permite receber o outro em sua singularidade sem reduzi-lo, e também dá 

acesso à dimensão coletiva da cultura, pelo acolhimento de ritos, gestos e ações que passam a 

ser compartilhados mutuamente. Nesses encontros, o sujeito transforma e também é 

transformado pelo mundo. 

Na busca por evidenciar o potencial da mímesis como força de criação e 

transformação, foi possível testemunhar e viver as semelhanças em diversas ocasiões, e assim 

outrei-me, experimentando pessoalmente as ideias propostas nesse trabalho. Nessas situações, 

foi possível viver o encontro, transitar sobre as fronteiras que separam eu e outro, sujeito e 

objeto, homem e natureza. Muitas vezes me percebi incluída dos fenômenos, habitando os 

territórios, testemunhando o vislumbre das semelhanças como estrelas cadentes que cortam o 

céu iluminando a noite escura. O exercício de congelar esses instantes, dando visibilidade aos 

processos miméticos, busca promover o acesso à experiência, não somente no nível da 

compreensão, mas principalmente, no sentido de mobilização e abertura. Tais momentos 

fugazes têm o poder de tocar, reverberar no outro, o que leva à criação e talvez resulte em 

mudança. 

Nesse processo o tempo apresenta-se como um dos fatores preponderantes, como 

relembra Benjamin (2011) o tempo da experiência não é “homogêneo e vazio, mas um tempo 

saturado de agoras” (p.229), um tempo que transita entre os acontecimentos, adensando-se em 

momentos específicos, plenos de sentido. Trata-se de um tempo de outra qualidade, que não 

se mede com os ponteiros do relógio, é o tempo kairós, do momento oportuno. A experiência 

contempla um tempo atemporal, tempo sem tempo, dentro do tempo; ela capta o que há de 

eterno no efêmero, o que há de total no parcial, transcendendo também a distância entre 

presente e passado. Lançar luz sobre esse tempo outro abre uma brecha para reordenarem-se 

as prioridades no cotidiano escolar, uma vez que o tempo kairós questiona a recorrente queixa 

sobre a “falta de tempo” tão presente na vida da escola, convidando seus habitantes a novas 

formas de viver o tempo, abrindo espaço para que se reordenem as prioridades neste 

ambiente, ele se transforme, pela via da experiência. 
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Ao explorar condições no contexto da escola para dar visibilidade às semelhanças que 

por ali relampejam, foi importante dirigir o olhar para os diferentes habitantes do espaço 

escolar- crianças, educadores, famílias, comunidade, todos que compõe esse espaço. E assim 

dediquei um olhar sobre a infância e suas manifestações; ressaltei a relevância da história de 

vida dos professores, o caráter artesanal da aprendizagem, a documentação pedagógica e a 

residência docente como possíveis vias de transformação da escola num ambiente 

hospitaleiro, que abriga as semelhanças e o desenvolvimento de todos os seus habitantes em 

muitos níveis.  

Nesse escopo vale retomar que as crianças são curiosas por natureza e aprendem de 

forma ampla e não por compartimentos, sendo importante que a escola atente a essas formas 

genuínas de aprender, viabilizando sua ocorrência, o que significa trabalhar em direção à 

flexibilidade e respeito aos movimentos das crianças como parte importante dos processos 

educativos. Não se trata de fechar as crianças em seus interesses e agrados, mas ir ao encontro 

dela e partir do ponto em que está para abrir-lhe o mundo, incluindo-a no conhecimento 

culturalmente construído por seus semelhantes. Pertencer a uma comunidade de 

aprendizagem, que nasce dentro da escola e se amplia para o mundo, é uma experiência 

importante, que confere aos estudantes responsabilidade por seu projeto educativo e pelo 

mundo do qual eles deverão cuidar. O mesmo deve ser assegurado aos professores: eles 

precisam ser respeitados por si mesmos e pela sociedade em suas especificidades, o que 

significa levar em conta como parte do processo formativo a história de vida, as escolhas e 

percursos individuais que compõem a pessoa do professor. Esse processo de 

autoconhecimento e abertura para a experiência de forma multidirecionada, visa garantir ao 

professor o valor de sua profissão, de forma que ele possa reiterar suas escolhas e assumir seu 

papel social. Como aponta Nóvoa (2012) é preciso reforçar as lógicas de partilha e 

cooperação dentro da profissão, o que pede professores mais abertos, disponíveis para 

reconhecer seus percursos, suas eventuais faltas e acolherem colegas em suas dificuldades e 

potência. Isso significa devolver ao professor o campo educativo e a responsabilidade por sua 

escolha profissional, consentir que faça seu caminho ao andar, garantindo o tempo e os 

contextos necessários para que esse desenvolvimento transcorra de forma plena, sem pressa, 

urgências, e outras intercorrências que insistem em se interpor nesse processo. Tal movimento 

resgata o artesanal presente na aprendizagem, permitindo a troca entre diferentes gerações na 

escola.  

Nesse sentido, seria desejável que professores mais jovens, ao serem acolhidos na 

cultura da escola, aprendessem com os mais experientes, algo que parece impossível no 
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contexto social em que estamos inseridos, mas que se mostra viável em algumas propostas 

formativas já em curso, por exemplo, nos programas de residência pedagógica, mais 

especificamente, vale citar aqueles desenvolvidos na Universidade de Vermont (Early 

Childhood Education) e também o da UNIFESP. Tais iniciativas valorizam a interação efetiva 

entre educadores como forma de aprender e ensinar, apontando possibilidade de troca e 

participação por meio da transmissão, entendida, com Larrosa (2010) como prática cultural 

que permite lidar com o tempo e passar ao outro algo que aconteceu quando não estavam 

aqui. É a perpetuação da experiência pela via da relação, da interação. A transmissão 

possibilita um elo entre passado e futuro, ela é uma ponte entre as gerações e os 

conhecimentos. O professor mais experiente transmite no presente o que aprendeu no passado 

e poderá ser usado no futuro, pelos professores novatos. A efemeridade do tempo por si é um 

convite à transmissão. Sabemos que somos finitos e por isso buscamos transmitir aos outros 

nosso legado. Como aponta Benjamin a sabedoria é o “conselho tecido na substância viva da 

existência” (2011, p. 200). Sábio é, portanto, o indivíduo experiente, aquele sujeito que não só 

foi capaz de aprender como também empreendeu a responsabilidade de transmitir, comunicar 

seus saberes; indivíduo cuja sensibilidade foi capaz de chegar, lenta e pacientemente, a esta 

“substância viva” de que se faz matéria a sabedoria. Essa forma de pensar a formação 

devolve ao professor seu valor, permitindo que ele se sinta importante e não descartável; ao 

assumir-se como transmissor da sabedoria, ao ser responsável por oferecer às novas gerações 

seus saberes construídos artesanalmente no oficio de ensinar, ele se reconhece parte 

fundamental nos processos educativos.  

Esse é um processo artesanal, que se constitui no tempo, dia após dia. Além da 

disponibilidade e abertura para experiência, alguns procedimentos oriundos da prática 

pedagógica apresentam-se como instrumentos importantes nessa construção, entre elas a 

observação, a presença e exercício da documentação pedagógica. Na documentação 

pedagógica destaca-se uma postura que valoriza a atenção, a curiosidade e o desafio, 

sobressaindo uma atitude de encantamento, questionamento e prazer ante os fatos e 

acontecimentos cotidianos, afinal, a criança se encanta e se admira em face de cada novo 

conhecimento, a cada nova ocorrência. Cada qual a seu jeito, pode-se dizer que todas as 

crianças trazem em si essa caraterística de relacionar-se com o mundo de forma viva e 

curiosa, ela é intrínseca à infância. As crianças que não enxergam, não caminham, ou tem 

dificuldade de interagir, encontram sua forma singular de viver a infância, assim como os 

mais tímidos, quietos, os apreensivos, os corajosos ou os agitados também habitam o mundo e 

a escola por essas vias. Essa marca da meninice, forma lúdica de relacionar-se como o mundo, 
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apontada por Winnicott (1975) como sinal de saúde, precisa ser acolhida pela escola. Assim, é 

fundamental que os educadores contemplem o mundo como a criança, para melhor poder 

desvendá-lo juntamente com ela. O ato de documentar não tem por fim classificar ou 

comparar as crianças entre si, nem registrar etapas de um trabalho pré-estabelecido ou 

concluído; trata-se de um processo dinâmico, contextualizado, efetivado com a finalidade de 

acessar as crianças pelo desvelamento de seus sentimentos, interesses, ideias e capacidades. 

O professor que se deixa tocar por tais fenômenos, incluindo-os como material de sua 

prática educativa precisa estar preparado para conviver com a incerteza, com possibilidades 

abertas e novas alternativas de caminho. É preciso aceitar a multiplicidade, colocar-se em 

escuta e, como indica Gallo (2008), viabilizar conexões, convertendo o ambiente da escola e 

da sala de aula num território de invenção, vivo e pulsante que produz deslocamentos e pode 

reverberar mudanças de dentro e para fora. Um profissional disposto a adotar essa prática se 

distingue do professor que reproduz conhecimentos e segue roteiros pré-estabelecido. É 

preciso reinventar-se, aceitando as curvas do caminho, entendendo, como sugere Benjamin 

(1984) o desvio como método. 

Porém o que se observa nos processos formativos dos docentes, tanto na etapa inicial 

quanto na educação continuada, na maioria dos casos, são propostas inconsistentes, que 

dissociam teoria e prática, pessoa e profissão, muitas delas pautadas em modelos originados 

na racionalidade técnica ou prática como indicam Silvestre e Placco (2011) e Gatti (2008), 

que no intuito por mudar esse estado de coisas, reiteram o desafio de articular o 

desenvolvimento profissional e pessoal do professor. Nesse escopo a residência pedagógica 

coloca-se como uma possibilidade de formação que oferece ao professor a oportunidade de 

aprender a ensinar ensinando, o que viabiliza não só o estabelecimento de uma prática em 

sintonia com os conhecimentos teóricos, mas também contribui para o desenvolvimento da 

dimensão social e política da atuação docente, ao promover a construção da identidade do 

professor por meio de um processo mais coeso, que envolve a meta-cognição como elemento 

central.  

Os platôs analisados nesse trabalho oferecem uma miríade de situações que deixam 

entrever a ocorrência das semelhanças em diferentes momentos do cotidiano escolar, 

chamando a atenção para as possiblidades de criação e atuação que se abrem quando é dada 

visibilidade a tais processos. Eles reafirmam a possibilidade de se criarem na escola 

ambientes diferentes do que se vive fora dela. Assim, em lugar de reprodutora de uma lógica 

de opressão, a escola pode assumir-se um ponto de irradiação, como epicentro de mudanças, 

abrindo-se como um mundo de possibilidades, um ambiente onde as pessoas compartilham as 



  222

coisas simples e ordinárias do dia a dia, e também onde se criam contextos para que o 

extraordinário possa invadir o cotidiano. Vale ressaltar, como afirma Sekkel (2003) que para 

que a escola possa se diferenciar do ambiente social no qual está inserida é preciso que os 

valores sejam assumidos coletivamente. É importante que haja um coletivo institucional que 

dê contorno para essa diferenciação, assumindo coletivamente tais princípios e unindo forças 

para essas propostas de humanização: “Todos precisam de apoio, uma ajuda mútua, que seja 

referência para a discussão de todas as ações”. (p.174)  

No que concerne a investigações científicas futuras, essa pesquisa indica alguns 

caminhos, como o aprofundamento da percepção e ocorrência das relações de semelhança 

como uma possibilidade de abertura nos contextos de aprendizagens específicas, aceitando 

assim as trocas entre estudantes como oportunidades de aprendizagem válidas, 

descentralizando o professor como único detentor do saber, o que significa abrir espaço para 

novos mundos construídos, aceitar os desvios do caminho. Como propõe Benjamin (1984), ao 

renunciar o percurso seguro e bem traçado, se reconhece o movimento do pensamento, 

entendendo o surgimento de novos interesses ou curiosidades como pontos de partida 

legítimos em direção ao conhecimento. 

 
Método é caminho indireto, é desvio... Pois ao considerar um mesmo objeto 
nos vários estratos de sua significação, ele recebe ao mesmo tempo um 
estímulo para o recomeço perpétuo e uma justificação para a intermitência 
do seu ritmo (BENJAMIN, 1984, p 50). 
 

Outro ponto que se apresenta passível de futuras investigações seria questão do tempo 

oportuno em relação à cognição, campo que se apresenta ainda pouco desbravado, e que se 

revela bastante instigante, outro aspecto seria pensar sobre a compartimentalização do 

conhecimento ainda muito arraigada nas práticas pedagógicas, que poderia ser desconstruída, 

ou repensada sob o enfoque do rizoma, ampliando pontos de vista de forma a acolher a 

diferença (modos de pensar, aprender, andar, enxergar, funcionar) de forma mais efetiva 

dentro das escolas. 

Por viver diariamente o cotidiano escolar, e por verificar as dificuldades e fracassos de 

uma escola pragmática, que não responde às necessidades dos alunos e nem da sociedade, 

busquei com esse trabalho compartilhar minha convicção que é possível fazer uma escola 

diferente. As semelhanças lampejam nas mais diversas ocasiões, e se conseguirmos captá-las, 

alimentá-las, nos deixando tocar, se faz possível vislumbrar uma escola mais viva, justa e 

verdadeira, que cumpre seu papel de educar para a invenção, emancipação, alteridade e 
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desenvolvimento pleno, o que significa promover uma educação que situe o homem no 

mundo, como participante, intérprete, transformador e criador do espaço em que vivemos, 

mundo que se abre em múltiplos, e devem ser habitados por todos. 
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ANEXOS 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
Título do estudo: “As relações de semelhança de a experiência de sentido no universo 
escolar” 

Pesquisador(a) responsável:  Daniela Viana Pannuti 

Endereço do(a) pesquisador(a) responsável: Rua Eugenio Betarello, 55 ap 61-D São Paulo 

Telefone do(a) pesquisador(a) responsável para contato: 9-92486305 e 37266873 
 
Prezado(a) Senhor(a): 
 

 Você está sendo convidado(a) a participar desta pesquisa de forma totalmente 
voluntária. 

 Antes de concordar em participar desta pesquisa é muito importante que você 
compreenda as informações e instruções contidas neste documento.  

 A pesquisadora esta à disposição para responder a todas as suas dúvidas antes que 
você se decidir a participar. 

 Você tem o direito de desistir de participar da pesquisa a qualquer momento, sem 
nenhuma penalidade. 

 
Objetivo do estudo: O objetivo desta pesquisa é investigar as relações de semelhança 
emergentes das diversas situações da rotina escolar envolvendo estudantes do Ensino 
Fundamental 1 e seus efeitos sobre a experiência dos atores que delas participam. Para isso, 
será necessário observar o cotidiano da escola de forma a acompanhar a rotina e compartilhar 
das experiências vividas neste contexto.  
 
Justificativa: Essa pesquisa se justifica pela importância de identificar no cotidiano da escola 
aspectos positivos e negativos, para aprimorar as práticas nesse espaço. Se você aceitar 
participar, estará contribuindo para o conhecimento da realidade da escola, as demandas e 
possibilidades deste espaço, e assim refletir sobre as relações de semelhança.  

Procedimentos: Sua participação nesta pesquisa consistirá apenas em permitir a presença da 
pesquisadora em sua sala de aula para observação, que acontecerá em períodos previamente 
combinados e estabelecidos de acordo com as disponibilidades de ambas as partes. Todo o 
material colhido e sistematizado será compartilhado com as pessoas envolvidas- sejam 
professores, alunos, funcionários, ou pais. Ressalto que o material colhido será utilizado 
somente para fins acadêmicos 
 
Benefícios: Esta pesquisa trará maior conhecimento sobre o tema abordado, sem benefício 
direto para você.  
 
Riscos: Não há riscos decorrentes de sua participação na pesquisa, uma vez que a 
pesquisadora somente observará as atividades em seu decorrer usual. Este estudo se encaixa 
num modelo de observação e não estão previstas interferências na rotina de trabalho das salas 
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de aula observadas e nenhum tipo de intervenção direta com os alunos, pais ou outros 
profissionais da escola. 

Acompanhamento e Assistência: Essa pesquisa, por sua natureza, não prevê 
acompanhamento ou assistência, porém os resultados serão compartilhados com todos os 
interessados tão breve o estudo seja concluído. 
 
Sigilo: As informações fornecidas por você terão sua privacidade garantida pela pesquisadora 
responsável. Os sujeitos da pesquisa não serão identificados em nenhum momento, mesmo 
quando os resultados desta pesquisa forem divulgados em qualquer forma. 
 
Indenização e ressarcimento: Por se tratar de uma pesquisa não interventiva, não estão 
previstas indenizações ou ressarcimento de nenhuma ordem. 
 
Em caso de dúvida ou informações adicionais: Para qualquer outra informação, o (a) Sr (a) 
poderá entrar em contato com o pesquisador no endereço acima ou poderá entrar em contato 
com o Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do Instituto de Psicologia da USP 
Av. Prof. Mello Moraes, 1.721 - Bloco G,  2º andar, sala 27 CEP 05508-030  Cidade 
Universitária - São Paulo/SP  E-mail: ceph.ip@usp.br       Tel. (11) 3091-4182 

Ciência e de acordo do participante (sujeito da pesquisa): 
 
Ciente e de acordo com o que foi anteriormente exposto pelo(a) pesquisador(a), eu 
_______________________________, RG: ______________, estou de acordo em participar 
desta pesquisa, assinando este consentimento em duas vias, ficando com a posse de uma 
delas. 
São Paulo, _____/_____/_____                   
                                            
____________________________________________ 
Assinatura do sujeito de pesquisa ou 
Representante legal 
 
Ciência e de acordo do pesquisador responsável: 
 
Asseguro ter cumprido as exigências da resolução 466/2012 CNS/MS e complementares na elaboração 
do protocolo e na obtenção deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Asseguro, também, ter 
explicado e fornecido uma cópia deste documento ao participante. Informo que o estudo foi aprovado 
pelo CEP perante o qual o projeto foi apresentado e pela CONEP, quando pertinente. Comprometo-me 
a utilizar o material e os dados obtidos nesta pesquisa exclusivamente para as finalidades previstas 
neste documento ou conforme o consentimento dado pelo participante. 
Declaro que assinei 2 vias deste termo, ficando com 1 via em meu poder. 
 

__________________________________________________ 
Assinatura do responsável pelo projeto 
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Paratodos  (Chico Buarque, 1993) 
 
O meu pai era paulista 
Meu avô, pernambucano 
O meu bisavô, mineiro 
Meu tataravô, baiano 
Meu maestro soberano 
Foi Antonio Brasileiro 
 
Foi Antonio Brasileiro 
Quem soprou esta toada 
Que cobri de redondilhas 
Pra seguir minha jornada 
E com a vista enevoada 
Ver o inferno e maravilhas 
 
Nessas tortuosas trilhas 
A viola me redime 
Creia, ilustre cavalheiro 
Contra fel, moléstia, crime 
Use Dorival Caymmi 
Vá de Jackson do Pandeiro 
 
Vi cidades, vi dinheiro 
Bandoleiros, vi hospícios 
Moças feito passarinho 
Avoando de edifícios 
Fume Ari, cheire Vinícius 
Beba Nelson Cavaquinho 
 
Para um coração mesquinho 
Contra a solidão agreste 
Luiz Gonzaga é tiro certo 
Pixinguinha é inconteste 
Tome Noel, Cartola, Orestes 
Caetano e João Gilberto 
 
Viva Erasmo, Ben, Roberto 
Gil e Hermeto, palmas para 
Todos os instrumentistas 
Salve Edu, Bituca, Nara 
Gal, Bethania, Rita, Clara 
Evoé, jovens à vista 
 
O meu pai era paulista 
Meu avô, pernambucano 
O meu bisavô, mineiro 
Meu tataravô, baiano 
Vou na estrada há muitos anos 
Sou um artista brasileiro 

 
1993 © - Marola Edições Musicais Ltda.  
Todos os direitos reservados 
Direitos de Execução Pública controlados pelo ECAD (AMAR) Internacional Copyright Secured 
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Eu 

Palavra cantada (Sandra Perez e Paulo Tatit) 

Perguntei pra minha mãe: "Mãe, onde é que ocê nasceu?" 
Ela então me respondeu que nasceu em Curitiba 
Mas que sua mãe que é minha avó 
Era filha de um gaúcho que gostava de churrasco 
E andava de bombacha e trabalhava no rancho 
E um dia bem cedinho foi caçar atrás do morro 
Quando ouviu alguém gritando: "Socorro, socorro!" 
Era uma voz de mulher 
Então o meu bisavô, um gaúcho destemido 
Foi correndo, galopando, imaginando o inimigo 
E chegando no ranchinho, já entrou de supetão 
Derrubando tudo em volta, com o seu facão na mão 
Para o alívio da donzela, que apontava estupefata, 
Para o saco de batata, onde havia uma barata 
E ele então se apaixonou 
E marcaram casamento com churrasco e chimarrão 
E tiveram seus três filhos, minha avó e seus irmãos 
E eu fico imaginando, fico mesmo intrigado 
Se não fosse uma barata ninguém teria gritado 
Meu bisavô nada ouviria e seguiria na caçada 
Eu não teria bisavô, bisavó, avô, avó, pai, mãe, não teria nada 
Nem sequer existiria 

Perguntei para o meu pai: "Pai, onde é que ocê nasceu?" 
Ele então me respondeu que nasceu lá em Recife 
Mas seu pai que é o meu avô 
Era filho de um baiano que viajava no sertão 
E vendia coisas como roupa, panela e sabão 
E que um dia foi caçado pelo bando do Lampião 
Que achava que ele era da polícia um espião 
E se fez a confusão 
E amarraram ele num pau pra matar depois do almoço 
E ele então desesperado gritava: "Socorro!" 
E uma moça apareceu bem no último instante 
E gritou pra aquele bando: "Esse rapaz é comerciante!" 
E com muita habilidade ela desfez a confusão 
E ele então deu-lhe um presente, um vestido de algodão 
E ela então se apaixonou 
Se aquela moça esperta não tivesse ali passado 
Ou se não se apaixonasse por aquele condenado 
Eu não teria bisavô, nem bisavó, nem avô, nem avó, nem pai pra casar com a minha mãe 
Então eu não contaria essa história familiar 
Pois eu nem existiria pra poder cantar 
Nem pra tocar violão 

 
 


