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Dedico esta caminhada, este relato, esta escrita, aos seres humanos que se 

reconhecem como “interes...”, as lembranças, as memórias, que nas mais distintas 

formas, me ajudaram a despertar para novos entendimentos na educação. Dedico aos 

momentos de falas intensas, às reflexões profundas, às vivências verdadeiras, aos 

silêncios sublimes e a todas as possibilidades “interes...” que me re-arranjaram para 

entender o que são Alternativas para Nova Educação. 
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“ É preciso ter esperança, mas ter 
esperança do verbo esperançar; 

porque tem gente que tem 
esperança do verbo esperar. E esperança  

do verbo esperar não é 
esperança, é esperar. 

Esperançar é se levantar, 
Esperançar é ir atrás, esperançar é 
construir, esperançar é não desistir! 

Esperançar é levar adiante,  
esperançar é juntar-se com outros 

para fazer de outro modo...” 
Paulo Freire 
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RESUMO 
 

O estudo aqui exposto tem caráter vivencial, experiencial. Foram consultados alguns 
autores que de certa forma, auxiliaram na construção da base teórica dos escritos 
juntamente com a trajetória pessoal e profissional, por mim descritas neste compendio 
de aprendizados e conhecimentos, e que de maneira alguma esgotam ou possuem a 
pretensão de finalizar o que foi vivido. Acreditasse que nos edificamos nas mais 
distintas formas, por entre os diversos conceitos, entre olhares e silêncios, entre idas 
e vindas, entre opostos e dispostos a fazer uma educação de verdade. Apresenta um 
memorial pessoal, educacional e profissional, refletido em contextos diversos no 
percurso da Educação Básica passando rapidamente pela formação Superior até 
chegarmos aos estudos que realmente oferecem significância para a trajetória 
docente. Este estudo reflete sobre a importância das relações e do respeito ao tempo, 
estado e espaço do aprender de educador e educando que conforme o caminho, o 
caminhar vai se fazendo distinto. Tem enfoque principal em trazer para a consciência 
o ato de aprender entre as diferentes metodologias. Ao final, não conclui suas 
percepções como um estudo convencional, mas diz do compromisso individual de 
cada um em buscar e não deixar morrer a educação que realmente traz e promove a 
emancipação, que está atrelada ao estar no coletivo e dele se apropria para poder 
assegurar a aprendizagem efetiva, em desenvolvimento pleno, independente de sua 
classe social, etnia, território, cultura, geração, instituição e o que mais possa existir. 
 
 
Palavras-chaves: Formação Docente. Mediação. Experiências. Vivências.  
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RESUMEN 
 

El estudio aquí expuesto tiene carácter vivencial, experiencial. Se consultó a algunos 
autores que en cierta forma ayudaron en la construcción de la base teórica de los 
escritos junto con la trayectoria personal y profesional, por mí descritos en este 
compendio de aprendizajes y conocimientos, y que de manera alguna agota o poseen 
la pretensión de finalizar lo que fue vivido. Creía que nos edificamos en las más 
distintas formas, entre los diversos conceptos, entre miradas y silencios, entre idas y 
venidas, entre opuestos y dispuestos a hacer una educación de verdad. Presenta un 
memorial personal educativo y profesional, reflejado en contextos diversos en el curso 
de la educación básica pasando rápidamente por la formación superior hasta llegar a 
los estudios que realmente ofrecen significancia para la trayectoria docente. Este 
estudio refleja sobre la importancia de las relaciones y del respeto al tiempo, estado y 
espacio del aprendizaje del educador y educando que conforme el camino, el caminar 
se va haciendo distinto. Tiene un enfoque principal en traer a la conciencia el acto de 
aprender entre las diferentes metodologías. Al final, no concluye sus percepciones 
como un estudio convencional, pero dice del compromiso individual de cada uno en 
buscar y no dejar morir la educación que realmente trae y promueve la emancipación, 
que está ligada al estar en el colectivo y de él se apropia para poder asegurar el 
aprendizaje efectivo, en desarrollo pleno, independiente de su clase social, etnia, 
territorio, cultura, generación, institución y lo que más pueda existir. 
 
 
Palavras claves: Formación Docente. Mediación. Experiencias. Vivencias. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A intenção deste estudo discorre informalmente sobre a importância das 
relações e das vivências nos caminhos trilhados por mim desde minha infância até 
minha docência. Neste percurso de aprendizagens distintas, percebe-se que muitos 
dos ensinamentos se perderam porque não estabeleciam conectividade nem com 
meu imaginário muito menos com minha realidade. Quando pensamos educação1, 
logo percebemos que a aprendizagem se consolida quando as práticas pedagógicas 
permitem diferentes formas de pensar, sentir, agir, relacionar-se de viver estas 
aprendizagens. Educar por este prisma é ato de humanizar e de humanizar-se no 
processo de desenvolvimento pertinente a cada sujeito dentro de cada universo.  

A educação traz consigo ideias inerentes a desenvolvimento, crescimento, 
melhoria da qualidade de vida para que o sujeito aprendente conquiste capacidade de 
fazer escolhas e, por conseguinte participe ativamente e com atitude de sua 
comunidade. Educar se constitui no processo de estar e conviver com o outro de 
maneira que seu modo de viver se faz mais congruente no espaço de convivência.  

A educação se reconhece num processo contínuo que perdura para a vida 
toda e que faz da comunidade onde vivemos um mundo de aquisições que nos 
fortalece. Como vivemos é como educaremos, e conservaremos neste viver o mundo 
que vivemos como educandos que fomos e com certeza educaremos desta mesma 
forma. Com isso se faz emergente pensarmos que mundo queremos?  Com certeza 
queremos um mundo onde todos se respeitem desprovidos de preconceitos e 
determinações, e para isso necessitamos urgentemente modificar nossa maneira de 
entender e fazer educação. Deixar de lado a hegemonia em prol de um conviver para 
poder aprender. Muitas vezes falamos como se não houvesse amanhã. Como se 
devêssemos preparar nossos educandos para um mundo de extrema competição.  

Este pensamento nos remete a um gigante engano. Não é a agressão o que 
move e define o ser humano, mas o amor, a coexistência na aceitação do outro, pois 
o modo fundamental de relação humana e a colaboração e a partilha, são as 
experiências. Para isso precisamos aprender a olhar, a escutar sem medo de ser, sem 
medo de deixar o outro ser, sem qualquer forma de submissão. É o que buscaremos 
saber, o modo como se faz. 

 
 

1 Educação. Ato ou efeito de educar(se). 2. Processo de desenvolvimento da capacidade física, 
intelectual e moral do ser humano. 3. Civilidade, polidez. (Ferreira, Aurélio Buarque de Holanda, 2008). 
Para a autora, educação é algo que o ser humano se apropria ao longo de sua existência, pelos mais 
diversos caminhos, e que fornece o real sentido ao estar no mundo, com o mundo e para o mundo 
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2 MEMÓRIA DE VIDA 
 

Eu, Josililian Alberton, apresento este memorial no qual pretendo descrever a 

minha vida profissional atrelada ao contínuo processo de meu ensino e aprendizagem, 

qual esteve sempre direcionado por fatos e escolhas pessoais e de vivências.  

Difícil escrever, mesmo sabendo que tudo já foi vivido, já foi trilhado, já fez 

história; se deparar com questões que nos constituíram e que deixaram cicatrizes 

mais do que apenas marcas... isso se torna antes de mais nada, um grande desafio 

porque tenho certeza que o discurso será repleto de valores emocionais que ao longo 

do caminho foram se construindo, desconstruindo, se refazendo conforme o 

experienciado, conforme as novas atitudes entraram em cena. 

Inicio minha trajetória acadêmica, na Educação Básica, década de 702, 

sempre em escolas públicas, as quais me forneceram grande repertório para que eu 

pudesse entender, hoje, que aqueles espaços, desenvolveriam em mim, 

sistematicamente e impositivamente, o que já havia experienciado e aprendido em 

meu dia a dia. O “primário, 1º, 2º,3º e 4º anos, foi um tempo feliz, estava descobrindo 

o mundo fora dos meus laços familiares, onde as flores do caminho iam formando 

pouco a pouco um lindo buque para a professora que nos conduzia diariamente por 

um mundo de descobertas e novos desafios.  

O “Ginasial”, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª séries, um tempo de singularidades, professores 

que me construíram, e os trago na lembrança até hoje quando escrevo estas linhas, 

outros que me faziam pensar, já naquela época, sem entender ainda de Tendências 

Pedagógicas e Filosóficas, e absolutamente nada de leis, que aquilo tudo serviria para 

bem pouco em minha vida. Percebo que este tempo, mesmo sem muito entender de 

sociedade, país, economia, política vigente, me trouxe um despertar, entre o que 

precisa ser e o que a educação realmente me faria ser. 

 Esta época, a escola só tinha função e significado, em meu modo de pensar, 

para me colocar no mundo social, embora já  discordasse  do fazer docente de 

algumas professoras que se reportavam à alunos menos “inteligentes” ao gritos e com 

palavras humilhantes; não entendia muito o porquê daquele tratamento...mas os anos 

 
2 Ato ou efeito de educar(se). 2. Processo de desenvolvimento da capacidade física, intelectual e moral 
do ser humano. 3. Civilidade, polidez. (Ferreira, Aurélio Buarque de Holanda, 2008) Para a autora, 
educação é algo que o ser humano se apropria ao longo de sua existência, pelos mais diversos 
caminhos, e que fornece o real sentido ao estar no mundo, com o mundo e para o mundo 
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se seguiram... Hoje fazendo uma análise rápida do todo vivido nesta época percebo 

que os gritos e as humilhações faziam parte da formação do sujeito e da ideologia 

governamental que desejava seres submissos e desprovidos de qualquer 

autoconstrução. Hoje, reflito e me questiono, quantos de meus colegas e eu, deixamos 

de aprender coisas significativas com aquele contexto grotesco, arcaico e sem 

respeito pela construção pessoal. Isso me remete a pensamentos de que muitas mãos 

promissoras, atualmente, titubeiam em escrever... e que muitas bocas não falam com 

medo de errar sob aqueles ditos que se mostraram soberanos. 

O segundo grau, década de 803: o Magistério. Período este de muitas 

experiências, algumas positivas outras nem tanto, mas, um marco importante para 

que eu me construísse paulatinamente, uma nova fase, um novo ciclo. Um período 

que tentei me reconhecer como sujeito participante da sociedade, essa era a nova 

tentativa na educação. 

Um período que eu fui conforme a “maré”, porque não entendia a importância 

daquela formação, penso que os professores também não entendiam muito tudo 

aquilo; analisando friamente penso que cumpriam um protocolo; ainda na LDB de 71, 

mas com olhares para a nova Constituição, os caminhos educacionais tateavam 

avanços, mas ainda com ideais de que era importante formarmos sujeitos 

trabalhadores não sujeitos pensadores. Assim foi a minha formação Básica, um 

protocolo, um tatear no escuro. Que horror! 

 
3 A década de 80 no Brasil foi um período de significativas mudanças e de novos ordenamentos no 
quadro político da nossa sociedade. O início do processo de abertura política, após longo período de 
ditadura militar, possibilitou o surgimento de novas organizações da sociedade civil e da sociedade 
política e educacional. Desde o início dos anos 80 o objetivo das políticas educacionais no Brasil têm 
sido a de recolocar a educação no centro das preocupações políticas, devendo constituir-se num 
mecanismo propulsor para o exercício da cidadania e preparação para força de trabalho como simples 
forma de aliviar/conter a pobreza e com insistente discurso em torno da melhoria da qualidade de 
ensino. Neste quadro, surgem vários movimentos e organizações que através da educação formal e 
não formal, procuram conscientizar os indivíduos da sua condição enquanto sujeitos de direitos e 
consequentemente de deveres. Era imprescindível que os indivíduos se apropriassem do instrumental 
e de mecanismos básicos para fazer valer os seus direitos, tendo na educação o seu principal veículo, 
uma vez que a educação é um dos principais instrumentos de formação da cidadania. Propostas 
educacionais implementadas nas décadas de 80 e 90 aparecem o Currículo Básico para a Escola 
Pública do Estado do Paraná, que foi gestado a partir de 1987 e publicado em 1990 e os Parâmetros 
Curriculares Nacionais - PCNs, que foi publicado em 1997/1998. O Currículo Básico para a Escola 
Pública do Estado do Paraná, foi elaborado tendo em vista a continuidade da “Reorganização da Escola 
Pública Paranaense”, que teve início com a implementação do Ciclo Básico de Alfabetização – CBA. 
Tais propostas tinham como finalidade contribuir com o acesso e permanência da criança na escola, 
visando diminuir os altos índices de evasão e repetência. Os Parâmetros Curriculares Nacionais – 
PCNs, representam uma resposta às exigências impostas pela nova realidade emergente dos últimos 
vinte anos, e, portanto, está articulado ao processo de discussões internacionais que assinalaram a 
urgência da reforma educativa para o desenvolvimento dos indivíduos e das sociedades.  
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Na profissão docente, um novo tempo de descobertas, de incertezas, de 

tropeços, de passos contínuos e muitas vezes difíceis, de vivências por vezes 

encantadoras, de muita intuição, boa vontade e Fé. Na busca incessante pelo melhor 

fazer em educação, inicio Estudos Adicionais, assim chamados ainda na década de 

80, que me deram a possibilidade de complementar meus saberes docentes nas áreas 

da Deficiência Intelectual, Visual e da Áudio Comunicação, oportunizando-me desta 

forma o ingresso na Educação Especial a qual me desvendou para a Educação de 

Jovens e Adultos.  

Nesta época tão saudosa, encontrei educadores de muito valor onde aprendi 

que a educação realmente pode ser se desejarmos, um espaço para mudanças 

efetivas de paradigmas e experiências pessoais.   

Na contínua busca pelo melhor fazer, apresento-me à graduação, agora 

século XXI4, um tempo de transformação, e aproveito neste momento para entender 

melhor a construção da educação pela teoria, o que sustentaria de forma singular toda 

a prática vivida por mim nestes longos anos de Educação Especial para Jovens e 

Adultos. Descoberto este mundo novo pela graduação, parto para o alargar dos 

horizontes, busco as especializações. Primeiramente a Psicopedagogia para melhor 

entender esse sujeito da educação que é singular em sua forma de aprender e 

construir o seu conhecimento.  

Não satisfeita, outra especialização se apresenta em Questão Social pela 

perspectiva Interdisciplinar e eu agrego todos estes conhecimentos e vivências que 

foram fundantes5 para minha práxis acadêmica como docente na Faculdade do Litoral 

Paranaense Isepe - Guaratuba, dentro de contextos sociais, políticos, econômicos e 

principalmente culturais nas disciplinas ministradas por mim. Necessitando de novas 

abordagens teóricas para que eu possa afirmar que realmente me encontro em 

construção permanente dentro de um tempo e espaço voltada eternamente para 

aprender a aprender e aos valores do saber agir, sendo estes segmentos fundantes 

 
4 Em pleno século XXI, um ensino baseado somente na transmissão de informação já não atende aos 
anseios das novas gerações, que pedem por novos espaços, novos métodos e novas maneiras mais 
colaborativas de extrair conhecimentos relevantes da informação que nos cerca. Assim, conseguem 
potencializar competências e desenvolver novas habilidades. Na educação do século XXI, o 
conhecimento está fora da redoma. Eis o grande desafio dos professores e escolas dos novos tempos: 
assimilar as transformações; criar métodos para atrair a atenção dos estudantes; e agregar 
conhecimento a eles, oferecendo algo além do que eles poderiam obter na internet.  
5 Fundante. O mesmo que: essenciais, principais, primordiais, precisos, necessários, básicos, 
basilares, substanciais, fundamentais. Fundantes - Dicio, Dicionário Online de Português 
https://www.dicio.com.br/fundantes/ 
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para a minha identidade profissional, resolvo cursar uma Especialização em Educação 

de Jovens e Adultos do Campo. Como projeto de intervenção, um dos requisitos para 

a conclusão deste curso, foi desenvolver uma pesquisa informal com as comunidades 

rurais do litoral do Paraná, especificamente na comunidade de São Joãozinho, no 

Município de Guaratuba, com adultos e idosos analfabetos, tendo como objetivo maior 

propiciar condições para que esses cidadãos entendessem-se como transformadores 

de suas realidades bem como consciente de seu desenvolvimento pessoal por meio 

da importância da Alfabetização. Este processo acorreu informalmente e mesmo 

assim, deixa claro que os mesmos possuem enorme desejo do domínio da leitura e 

da escrita. 

Depois destas experiências6 acredito que NÓS é que efetivamos as 

mudanças independente daquilo que vivemos ou da ideologia que nos encontramos. 

Acredito que as situações não se modificam em detrimento de nossos desejos mas 

que serão diferente em prol daqueles que fizerem a sua parte. 

Esta auto-reflexão7 acerca de minhas experiências educacionais possibilitou-

me um conhecimento mais alargado sobre minhas indagações e aos poucos vêm 

consolidando minha atuação com maior consciência. Hoje reconheço minha trajetória 

contextualizada em minha práxis dentro de um dinamismo social, político, econômico 

e cultural em que me estabeleço. 

Entender que nós professores, somos sujeitos que necessitamos de 

abordagens teóricas e práticas é afirmar que estamos em permanente construção 

dentro de um tempo e espaço e que somos inacabados, porém eternamente voltados 

para o aprender a aprender e aos valores do saber agir, segmentos fundantes para a 

identidade profissional, tendo expressão clara nas interações e diversos contextos de 

atuação e em suas metodologias. Entendo desta forma que nossas atitudes vão sendo 

ressignificadas8 em prol das ações e as reflexões paulatinamente vão superando as 

dificuldades e aos poucos vamos recriando nossa vida pessoal e profissional. 

 
6 Significado de Experiência: substantivo feminino Conhecimento, ou aprendizado, obtido através da 
prática ou da vivência: experiência de vida; experiência de trabalho. Prova ou tentativa; teste feito de 
modo experimental: neste trabalho, seu contrato é de experiência. Modo de aprendizado obtido 
sistematicamente, sendo aprimorado com o passar do tempo: professor de grande 
experiência.[Filosofia].Todo conhecimento adquirido através da utilização dos sentidos. Etimologia 
(origem da palavra experiência). Do latim experientia.ae.  
7 Auto-reflexão: concentração da mente sobre si mesmo, para avaliar as próprias ideias, sentimentos, 
etc.; reflexão sobre si próprio https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/auto-reflexao 
8 Ressignificar é um verbo transitivo que caracteriza a ação de atribuir um novo significado a algo ou 
alguém, consequentemente novas ações pautadas nas experiências e vivências de cada ser.  
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Acredito que a prática educativa em sua intencionalidade como elemento 

definidor de sabres implica em nossas formações e, por conseguinte no 

desenvolvimento do trabalho educacional. Farias (1997) comenta que ensinar é uma 

atividade interativa mediada pelo entendimento entre professor, aluno e conhecimento 

e tem caráter explícito, intencional e organizado. Desta forma entendo que a educação 

coloca frente a frente sujeitos distintos e com intenções diferentes mas que as 

interações são fundamentais para que cada qual alcance com êxito seus objetivos. O 

espaço educacional onde quer que ele se encontre é um espaço que representa 

trocas, conflitos, expectativas e que permite conciliar ações para além do individual. 

Freire (2000) nos diz sem cerimônia que ensinar exige comprometimento.  

Minha preocupação atual é de aproximar cada vez mais o que digo do que 

faço, entre o que pareço ser e o que sou realmente. Não quero fazer parte deste roll 

de professores com falta de consciência porque é fácil dizer que a educação está em 

crise. Não me vejo mais como uma professora reduzida a um proletariado dentro de 

uma burocracia escolar cuja função é implantar ou administrar propostas curriculares 

obsoletas para defender a escola como instituição essencial para manutenção do 

pensamento ideológico. Educação não é neutra, desta forma acredito que tenho dever 

de não me embebedar desta neutralidade factual educacional que querem me 

empurrar goela a baixo. Acredito muito que poderemos sim chegar a um momento em 

que possamos dizer que nossa pedagogia será mais política e a política educacional 

mais pedagógica no sentido de concebermos uma educação emancipatória que trate 

de seus sujeitos não mais como alunos, seres sem luz, mais como seres críticos, 

reflexivos em prol de um mundo qualitativamente melhor onde todos possam ter voz 

e vez em suas aprendizagens e que possam promover desta forma, mudanças 

significativas em seus contextos. 

 

3 RELATO – PERÍODO DE VIVÊNCIA NA ANE9 
 

Educação não é neutra, desta forma acredito que tenho dever de não me 

embebedar desta neutralidade factual educacional que querem me empurrar goela a 

baixo. Acredito muito que poderemos sim chegar a um momento em que possamos 

 
 
9 ANE – Alternativas para Nova Educação Especialização UFPR – LITORAL  
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dizer que nossa pedagogia será mais política e a política educacional mais 

pedagógica no sentido de concebermos uma educação emancipatória que trate de 

seus sujeitos não mais como alunos, seres sem luz, mais como seres críticos, 

reflexivos em prol de um mundo qualitativamente melhor onde todos possam ter voz 

e vez em suas aprendizagens e que possam promover desta forma, mudanças 

significativas em seus contextos. 

Inicio meus relatos com o parágrafo final de meu memorial, porque este 

pensamento ou consciência, é que me impulsionaram a buscar novos horizontes para 

minha práxis. Poder entrar na ANE, foi sem dúvida um grande divisor de águas em 

meu fazer docente, foi entender paulatinamente o que representa uma formação 

hegemônica na vida do sujeito institucionalizado e foi vivenciar na mais intima ligação 

com o todo, o que realmente acontece numa proposta contra-hegemônica de 

educação que respeita cada ser aprendente dentro de suas singularidades, seus 

territórios e seus contextos sociais e culturais. Pensar educação nos imputa a todo 

momento, refletir sobre várias situações, e dentre elas, pensar um pouco o que 

significa ser educador hoje e o que é necessário para desempenharmos o papel de 

educador. Sabemos que a escola não é lugar abstrato ou neutro, sabemos que a 

escola cumpre função determinada ideologicamente e se organiza historicamente, e 

que em seu lugar de práxis determina sujeitos que ensinam e que aprendem, e tudo 

isso é resultado dos trabalhos e relações estabelecidas em seu interior. Rios (2011, 

p.50) nos diz que “o caráter contraditório da escola advém da contradição presente na 

prática desses sujeitos, que ao transmitirem o saber, ao estabelecerem certas 

relações mantém e transformam esse saber, essas relações.” Entendo desta forma, 

que para ser e fazer “diferente”, na educação, preciso entender o “diferente”. Isto só 

se torna possível se encontrarmos espaços que nos propiciem estas condições. Como 

nos diz Santos (2001, p. 26) “Se existem espaços vazios, já não existem espaços 

neutros.” 

Minhas vivências na ANE foram o que me abriram portas, janelas e paredes 

da minha mente. Foram o que me fizeram entender que uma educação que não é 

vivida não é aprendida; que uma educação que não é compartilhada, dividida não 

soma; que não existe aprendizado em textos prontos, que as teorias são apenas 

nuances de caminhos, mas que não são os caminhos, porque o caminho se faz 

caminhando junto. A partir deste momento, entendi a proposta desta educação 

emancipatória e dialógica. Entendi que emancipar o sujeito não é apenas oportunizá-
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lo escreve, interpretar e contar corretamente, mas é colocá-lo no mundo, com o mundo 

e para o mundo, e que dialogicidade não são conversar soltas, mas são escutas de 

mim para comigo mesmo, e de nós(eu + outro) para o todo, porque é isso que 

transforma, que se disforma que realmente nos forma. Entendi que a nossa mudança 

sai de nós e vai até onde nossos braços alcançam... os braços do outro, e que é dessa 

forma que vamos ao longe, que entendemos o distante, o perto, o início, o fim e o 

meio. Precisamos ser essa metamorfose, assim como sabiamente nos dizia o poeta. 

Foi assim, que entendi que o que deveria fazer não poderia estar longe de mim, e que 

todas as mudanças deveriam estar ao alcance de meus braços, que deveria iniciar a 

mudança primeiramente dentro de mim para que ela pudesse se efetivar ao longo de 

mim.  

Despertei para essa atitude ao final do primeiro semestre de participação da 

ANE, quando entendi que se eu não fizesse o movimento nada aconteceria. Seis 

meses haviam se passado e nenhuma bibliografia absurda para ler, nenhuma aula 

com infindáveis teorias foram ministradas; apenas algumas falas que eu em minha 

formação estritamente hegemônica não conseguia ligação alguma, confesso até que 

tive ímpetos de desistir porque não conseguia entender onde tudo aquilo ou nada 

daquilo iria chegar. O que consegui gravar, nos seis meses que transcorreram, foram 

frases isoladas que fui anotando e que somente tempos depois fizeram real sentido, 

porque entendi que não eram isoladas, eram estreitamente conectadas com tudo o 

que eu precisava viver para poder realmente aprender, o que fizeram que eu 

acordasse para um novo tempo. Abaixo algumas das reflexões ao findar o primeiro 

semestre: 

“...que para entender a educação não podemos ficar sentados escutando 

vômitos de conhecimento erudito (e eu que achava isso o máximo!!!); que 

precisávamos olhar nosso entorno, que a diversidade era muito importante; que este 

curso não era comum e que quem estava ali era porque tinha militância forte na 

educação ( eu nem sabia o que era militância direito!!!); que nossa educação deveria 

ter compromisso social; que não precisamos ser chamados de professor( aí eu pensei: 

como assim?!?!?); que nossos exemplos é que educam; que o mundo é dos normais 

mas que são os loucos é que educam( aí quase pirei!!!!); que a emancipação se dá 

em territórios muito diferentes e que respeita culturas e experiências; que 

precisávamos ter compromisso e disciplina( pensei: sem carteiras, livros para ler, que 

disciplina era essa????);que eu deveria fazer sempre meu melhor que fazer o possível 
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era mediocridade ( affff!!! E eu achando que estava abafando); que uma ação sempre 

tem muitos objetivos; que não estávamos lá para assistir aula, estávamos para sermos 

protagonistas e que a base do curso era Autonomia, Solidariedade e 

Responsabilidade( na real eu não sabia como pensar tudo isso junto!!!); que a escola 

precisa perguntar antes de qualquer coisa o que o aluno deseja; que precisamos 

exercitar a escutatória (e nos mandaram ler Ruben Alves); as pessoas que querem 

tomar o mundo com suas idéias não tiram uma hora de folga(????); o que nos mata 

é o método porque nos tolhe a criatividade mas muitos métodos nos edificam( isso 

achei muito louco, mas gostei); a escola busca alto desempenho para quê?; 

precisamos nos perguntar: o que estamos fazendo????; uma escola que nos separa 

por idade constrói conhecimento?; escolas não são paredes, construções, são 

pessoas, valores( isso mexeu comigo); para reconstruir não precisamos destruir, 

precisamos achar os rombos para que possamos fazer alguma coisa; como as 

crianças irão pensar o mundo se não estiverem juntos de todos? Como vão entender 

a vida que se transforma? Como vão entender as relações se limitamos as relações?; 

não mudamos o mundo mas com certeza melhoramos nosso entorno; a educação 

tradicional é algo que nos ensina agir no mundo, a educação para a autonomia é a 

educação que nos identifica no mundo em que agimos.  

Aí estava o resumo do semestre. Quando reli, percebi que havia passado por 

uma reflexão sobre educação em seis meses, que em toda a minha formação não 

havia refletido. Quê fazer? Ou era tomar consciência ou abandonar o barco por falta 

de atitude. Resolvi ter atitude, e é por isso que hoje estou escrevendo esta minha nova 

história. 

Iniciei minhas vivências.  

Interdisciplinar10  

Interinstitucional11 

 
10 Interdisciplinar é um adjetivo que qualifica o que é comum a duas ou mais disciplinas ou outros ramos 
do conhecimento. É o processo de ligação entre as disciplinas. Significado de Interdisciplinar - O que 
é, Conceito e Definição. https://www.significados.com.br/interdisciplinar/  interdisciplinaridade pode ser 
traduzida em tentativa do homem conhecer as interações entre mundo natural e a sociedade, criação 
humana e natureza, e em formas e maneiras de captura da totalidade social, incluindo a relação 
indivíduo/sociedade e a relação entre indivíduos. Consiste, portanto, em processos de interação entre 
conhecimento racional e conhecimento sensível, e de integração entre saberes tão diferentes, e, ao 
mesmo tempo, indissociáveis na produção de sentido da vida. http://www.sites.epsjv.fiocruz. 
br/dicionario/verbetes/int.html 
 
11 INTERINSTITUCIONAL termo é um conceito complexo que TEM sua origem na ideia de instituição 
como uma criação exclusiva da vida em sociedade. Entende-se por instituição a uma estrutura 
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Interterritorial12  

Intercultural13  

Intergeracional14  

Interexperencial, o que realmente modificaram minha condição de entender 

as Alternativas para Nova Educação em meu fazer docente 

 

3.1 PRIMEIRAMENTE, UMA VISITA SOLITÁRIA A, ALDEIA ARAÇAÍ, INVERNO DE 

2017. 

 

Lugar este onde as bocas falam pouco, mas os olhares dizem tudo. 

Um dia todo, num território e numa cultura, onde eu havia apenas aprendido 

em livros ou por outras falas extremamente formais e ideologicamente partidárias; não  

 
complexa de funcionamento que pode ser incorporada a um edifício particular (como uma escola, 
empresa) assim como em um grupo de pessoas (como uma família) ou em um vínculo social (como o 
casamento). As instituições são criações históricas do ser humano que tem como objetivo principal o 
estabelecimento da ordem social e de certas normas de convivência que tendem a organizar os 
vínculos desenvolvidos entre os indivíduos. Assim, as redes interinstitucionais são aquelas que se 
formam da união e da conjunção de várias instituições entre si com um objetivo similar. ... Artigo 
http://queconceito.com.br/redes-interinstitucionais. 
12 INTERTERRITORIAL O território é usualmente definido como uma área do espaço delimitada por 
fronteiras a partir de uma relação de posse ou propriedade, seja essa animal ou humana. Essa última 
apresenta versões políticas, culturais, econômicas, regionais, entre outras. O termo território vem do 
latim “territorium”, expressão que se referia a uma terra delimitada ou sob uma dada jurisdição. 
Apesar dessa definição simples, o conceito de território é polissêmico e transformou-se muito ao longo 
do tempo, o que torna difícil a sua elaboração, haja vista que, conforme a abordagem empregada, o 
território passa a ser visto com uma nova roupagem. https://brasilescola.uol.com.br/o-que-
e/geografia/o-que-e-territorio.htm. Para a educação interterritorial é a possibilidade de transitar em 
novos espaços e desta forma apropriar-se de forma significativa de novos saberes. 
13 INTERCULTURAL - Interculturalidade é, no entanto, um conceito polêmico. E, segundo alguns 
estudiosos do tema, ganha contornos diferentes quando aparece como reivindicação dos movimentos 
sociais e como política de Estado. A educação intercultural, no contexto das lutas sociais contra os 
processos crescentes de exclusão social inerentes à globalização econômica, propõe o 
desenvolvimento de estratégias que promovam a construção de identidades particulares e o 
reconhecimento das diferenças, ao mesmo tempo em que sustentem a inter-relação ... 
14 Intergeracional Que se realiza entre duas ou mais gerações; relacionado com o que se estabelece 
entre duas ou mais gerações. www.epsjv.fiocruz.br/noticias/dicionario-jornalistico/interculturalidade 
De um modo geral, o conceito de geração destaca o papel da experiência na formação da subjetividade. 
Ao falar geração, Debert (1998) afirma que “não se refere a pessoas que compartilham a mesma idade, 
mas às que vivenciaram determinados eventos que definem trajetórias passadas e futuras” (p. 60). A 
geração reúne pessoas que, nascidas numa mesma época, viveram os mesmos acontecimentos 
históricos e partilham de uma mesma experiência histórica. Essa experiência comum dá origem a uma 
consciência que permanece presente ao longo do curso de suas vidas, influenciando a forma como os 
indivíduos percebem e experimentam novos acontecimentos. as diferenças intergeracionais são 
inerentes à estrutura social, uma vez que os indivíduos, posicionados nas suas respectivas gerações, 
estariam mais ou menos predestinados a verem o mundo de uma forma própria e distinta daqueles que 
pertencem a outras gerações. Assim, existiria uma distância insuperável entre as pessoas de diferentes 
gerações, a qual legitimaria as diferenças intergeracionais.http://www.scielo.br/pdf/epsic/v16n2/ 
v16n2a08.pdf 
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tinha noção alguma de como aquela atividade poderia me ensinar além do que já 

havia aprendido nos livros. Pretensiosamente pensei ser mais um passeio infindável 

e que ao final do dia meu corpo estaria cansado e minha mente repleta de nada... 

Mas... foi um divisor de águas em minha vida pessoal e profissão docente.  

Um legado15 se assim posso dizer. 

Estar na Aldeia e entender aquilo a qual denominamos outra cultura: é saber 

que somente entendemos realmente as realidades de nosso entorno quando 

participamos, mesmo que em breves momentos, de suas vidas. Félix Guattari, 

pensador francês (1930-1992) nos fala de diferentes tipos de cultura e dentre eles 

cultura alma-coletiva que é sinônimo de “civilização” e que expressa a ideia que todos 

as pessoas, povos, grupos possuem identidade cultural; segundo a Antropologia 

cultura seria o conjunto complexo de conhecimentos que representa a totalidade da 

vida social humana, seus sistemas funcionais equilibradas personalidades, 

homogeneidade entre outros aspectos. Enfim, várias teorias para tentar explicar o que 

somente as vivências podem realmente dizer. 

O dia todo se passou e poucas palavras proferi..., porque aquele lugar era 

feito de tanto silêncio em meio a sons de vozes caladas, expressões, gestos, olhares, 

que as minhas palavras perderam o sentido. Passei o dia a observar como 

funcionavam todas as coisas e percebi que tudo se voltava para o bem-estar coletivo, 

nada tinha sentido se não fosse com essa intenção. 

 Aprendi que o saber possui um espaço reservado não para oprimir ou para 

se “endeusar” ou ser opressor, mas para criar ou gerar possibilidades de bem-estar 

para todos. Que os ensinamentos fazem história, e constroem o sujeito para que o 

mesmo esteja solidificado em raízes profundas de amor, respeito e aceitação. Que eu 

não preciso de palavras para expressar meus sentimentos, mas que eu preciso de 

atitude e cuidado com o outro. Que eu preciso estar perto para que o outro não se 

perca mas que eu não posso trilhar seu caminho, e que as descobertas são pessoais 

e intransferíveis acondicionadas ao tempo de descoberta de cada um. Que todos 

temos nossa cultura, e que desmerecer o saber do outro é negar sua existência, sua 

ancestralidade. Aprendi que somente podemos falar do que vivemos, o restante é 

 
15 Legado é uma disposição feita em um testamento para benefício de outra pessoa, é deixar algo, de 
valor ou não, para outra pessoa, e vem do latim, legatus.  
https://www.significados.com.br/legado/ 
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apenas protocolo de uma viagem sem referência. Refleti sobre a brutalidade de nossa 

cultura colonial, retirando dos povos indígenas e suas nações, a cultura, o direito a 

terra, a água, o alimento, a sua religiosidade, a vida digna dentro de seus saberes, e 

escrevendo nos anais da história hegemônica com muita soberba, que este mesmo 

povo, que foi lhe retirado tudo, é insolente porque não aceitam a nossa condição de 

viver bem, o nosso trabalho, o nosso pão ou melhor dizendo: nossas migalhas. Estar 

um dia apenas na Aldeia, me fez entender o que há muito eu falava em minhas classes 

por formalidades educacionais. Entendi que para aprendermos de verdade não 

necessitamos de infinitas teorias, mas que precisamos de incontáveis experiências 

que nos construam ao longo de nossas vidas. E como nos diz Jostein Gaarder “ o que 

importa para mim,..., é que você não esteja entre aqueles que consideram o mundo 

uma evidência.” 

Bem,... depois desta experiência acho que entendi a proposta do curso e o 

primeiro pensamento que me surge foi ler coisas que fundamentassem toda esta 

experiência e me balizassem para que eu não perdesse as forças na caminhada. 

Paulo Freire e a Pedagogia da Autonomia fundamentaram esta vivência, e agora 

poderia entender a grandeza destes caminhos, que dizem: que ensinar exige respeito 

aos saberes, que exige ética, exemplo, reflexão crítica e reconhecimento da 

identidade cultural, que exige risco, aceitação do novo e rejeição de qualquer forma 

de discriminação, que para ensinar precisamos reconhecer a autonomia do outro, e 

que precisamos ter bom senso, humildade, tolerância, conhecimento das realidades, 

convicção na mudança, e que além de tudo ainda precisamos cultivar generosidade, 

o comprometimento, a escuta, o diálogo e querer bem aos nossos educando, e que 

para isso ocorra precisamos estar abertos para a situação gnosiológica de cada ser. 

A partir deste momento percebi que não poderia estar mais sozinha em 

minhas conquistas educacionais, que viver e descobrir tudo isso sozinha não faria 

mais sentido, que minha prática docente não se resumia mais apenas em belíssimas 

aulas dialógicas e aplausos que retumbavam pela faculdade. Tudo isso já era pouco 

e aí aquelas frases que no início pareciam soltas agora faziam sentido:  

“...para entender a educação não podemos ficar sentados escutando vômitos 

de conhecimento erudito; que nossa educação deveria ter compromisso social; que a 

emancipação se dá em territórios muito diferentes e que respeita culturas e 

experiências; que eu deveria fazer sempre meu melhor que fazer o possível era 

mediocridade; que a escola precisa perguntar antes de qualquer coisa o que o aluno 



23 

deseja; que precisamos exercitar a escutatória; a escola busca alto desempenho para 

quê?; precisamos nos perguntar: o que estamos fazendo????; a educação tradicional 

é algo que nos ensina agir no mundo, a educação para a autonomia é a educação 

que nos identifica no mundo em que agimos. Foi então que entendi que a partir 

daquele momento a aula seria dialógica e vivencial, porque somente assim faria 

sentido na vida de meus educandos que fariam, por sua vez, sentido na vida de seus 

educandos, porque é vivendo que se vive, é convivendo que se aprende a aprender o 

outro. 

É isso! 

 
FIGURA 1: OLHAR O MUNDO... 

 
FONTE: elaborada pela autora, a partir das vivências na Aldeia Araçaí, 2017. 
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FIGURA 2: LUZ QUE ILUMINA O OLHAR... 

 
FONTE: elaborada pela autora, a partir das vivências na Aldeia Araçaí, 2017. 

 
FIGURA 3: O OLHAR DA EXPECTATIVA... 

 
FONTE: elaborada pela autora, a partir das vivências na Aldeia Araçaí, 2017 

 



25 

FIGURA 4: JUNTOS SOMOS MAIS FORTES. 

 
FONTE: elaborada pela autora, a partir das vivências na Aldeia Araçaí, 2017 

 

 
FIGURA 5: RESPEITO À DIVERSIDADE DE APRENDER. 

 
FONTE: elaborada pela autora, a partir das vivências na Aldeia Araçaí, 2017. 
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FIGURA 6: PARTILHA DOS SABERES. 

 
FONTE: elaborada pela autora, a partir das vivências na Aldeia Araçaí, 2017. 

 

FIGURA 7: RE-APRENDENDO A SOBREVIVER... 

 
FONTE: elaborada pela autora, a partir das vivências na Aldeia Araçaí, 2017 
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FIGURA 8: DIZENDO DOS SABERES. 

FONTE: 

elaborada pela autora, a partir das vivências na Aldeia Araçaí, 2017. 

 

FIGURA 9: O SAGRADO SE CONSTRÓI NO COLETIVO. 

 
FONTE: elaborada pela autora, a partir das vivências na Aldeia Araçaí, 2017. 
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FIGURA 10: E O SAGRADO SE FAZ... 

 
FONTE: elaborada pela autora, a partir das vivências na Aldeia Araçaí, 2017. 

 

FIGURA 11: O SAGRADO SUSTENTA LAÇOS. 

 
FONTE: elaborada pela autora, a partir das vivências na Aldeia Araçaí, 2017. 
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FIGURA 12: A ESCUTA RE-ORGANIZA O SABER. 

 
FONTE: elaborada pela autora, a partir das vivências na Aldeia Araçaí, 2017. 

 

3.2 PRIMEIRA VEZ, DO NOVO SENTIDO, DE MINHA PRÁXIS EDUCATIVA: ILHA 

DE SÃO MIGUEL – 2017, FINAL DA PRIMAVERA... 

 

Muito além mar! 

As melodias já ouvidas são doces, mas aquelas jamais ouvidas são mais 

doces. J. Keats 
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Esta morta, embora muitos não saibam, a escola que prepara para testes. Do 
trabalhador espera-se não apenas agudez técnica, espera-se intuição, 
flexibilidade, criatividade, capacidade de trabalhar em conjunto, inteligência 
para tratar as emoções, preparo para se atualizar permanentemente. São 
ingredientes que municiam o indivíduo para que ele possa lidar com os 
conflitos, e nada têm a ver com a repetição mecânica de dados, o domínio de 
computadores(FAZENDA, 1999, p. 137). 

 

Inicio esta fala sobre esta vivência, com as citações acima, porque as mesmas 

dizem da construção do educando entrelaçando-se, pelas distintas culturas, territórios, 

gerações, instituições, experiências, na interdisciplinaridade do aprendizado efetivo e 

coletivo. 

Muito além-mar, é assim que desejo chamar esta vivência! 

São quatro horas da manhã quando o relógio desperta anunciando um novo 

tempo; uma ansiedade se instala, é a primeira vez que coloco em prática e seu real 

sentido emancipatório na educação que faço. Tudo é novo, e metade de mim são 

alegria e metade de mim medo. Alegria, por ter conseguido achar os “rombos” para 

poder fazer uma educação diferente, significativa, para levar em lócus o educando 

trancafiado no erudito que corrói o corpo e não alimenta a alma. E com medo, do novo 

que traz consigo tanta esperança de mudança, e também o infortúnio do futuro que 

desconhecemos. Um dia cinzento, mas um mar sereno. Lá vou eu e algumas de 

minhas educandas. Já penso ter conquistado a primeira vitória, retirar das paredes a 

educação que somente em teorias meus educandos conheciam. Cada qual com seu 

objetivo, com certeza não tinham a mesma complexidade de que os meus, não 

importava. O real sentido estava além de qualquer explicação ou conclusão, porque 

como diz Fazenda (1999, p.154) “assumir uma atitude interdisciplinar é viver cada 

instante da vida sob questionamento e reflexão, cuidando para não precipitar 

conclusões sobre realidades.” E foi isso que fiz. Fui sem conclusões. E levei comigo 

mais do que bagagens, levei sonhos e esperanças porque aquele dia seria o início 

nas minhas novas atitudes educacionais; tinha uma certeza dentro de mim, que 

retumbava, que após aquele dia meus voos seriam mais altos no sentido de libertação 

e um fazer docente com real sentido, mais leve, mais verdadeiro. Foi um percurso 

longo, literalmente um mar de emoções, onde o fascínio e o encantamento tomaram 

conta de todos. Um momento raro, único, um misto de sentimentos. Muitos 

aprendizados, muitas emoções. Um sentimento gigante de missão cumprida foi o que 

tive desta minha atitude, deu certo, dá certo é só ter coragem para mudar, de fazer 

diferente. Somente após esta experiência tive compreensão real do que Morin nos 
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fala sobre os saberes do futuro: ou alçamos voo e nos libertamos das cegueiras do 

conhecimento ou nossos educandos serão eternos prisioneiros de saberes 

desnecessários; ou mostramos que a vida se apresenta no complexo, no contexto, no 

multidimensional, no inter ou nosso educando viverá num mundo de faz de conta e 

um dia quando nossos atos povoarem seus pensamentos mais remotos, o que restará 

para lembrarem-se de nós? Ensinar a condição e a compreensão humana se faz 

emergente em nossa práxis educacional ou ao nosso educando daremos apenas 

fragmentos de sua construção histórica, e de que isso o servirá? 

Consegui entender nesta vivência atitudinal, o significado que tão sabiamente 

Basarab Nicolescu fala sobre o crescimento sem precedentes dos conhecimentos em 

nossa época, desde que estejamos abertos à isso evidentemente(grifo meu), 

principalmente quando ele nos diz da necessidade indispensável de pontes entre os 

diferentes conhecimentos pela disciplinaridade, multidisciplinaridade, 

interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, apontando as mesmas para uma única 

direção: o conhecimento, acredito eu, o que realmente a educação deve realizar, 

saindo de apenas protocolos em DCN’s para a realidade factual da vida de cada 

sujeito aprendente.  

E nos diz assim Nicolescu (2000, p.139): 

 
A prática da transdisciplinaridade significa a encarnação, em cada ação, da 
metodologia transdisciplinar, através de um conjunto de métodos adaptados 
a cada situação específica.A metodologia define as leis para inventar vários 
métodos. Decorre daí que um grande número de métodos são compatíveis 
com uma única metodologia, formulada em termos de Níveis de Realidade, 
lógica do Terceiro Incluído e Complexidade.A formulação de métodos e ações 
transdisciplinares tem de estar de acordo com as novas definições do Sujeito 
e do Objeto que emergem da metodologia da transdiciplinaridade 
(NICOLESCU, 2000, p.139). 

 

Paulo Freire, sabiamente também nos alerta na leitura da Pedagogia do 

Oprimido, que nosso método precisa estar encharcado de metodologia, só assim 

entenderemos a escola como espaço plural de relações e aprendizados, e mais uma 

vês se concretiza o aprendizado do primeiro semestre: o que nos mata é o método 

porque nos tolhe a criatividade, mas muitos métodos nos edificam. E para findar esta 

vivência preciso deixar registrado a fala de minha educanda: 

“ ...professora!!! Hoje entendi, o que você tanto nos fala: que a educação deve 

estar a nosso serviço e não ao contrário, que deve ter significado nossos aprendizados 

além das paredes da escola... que o nosso saber precisa nos transformar e a nosso 
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entorno. Sabe prof: eu entendia de um jeito suas falas, hoje depois da Ilha de São 

Miguel, entendo de verdade...”(A.L., 3º período de Pedagogia).É isso! 

 
FIGURA 13: NOVAS EXPECTATIVAS... 

 
FONTE: elaborada pela autora, a partir das vivências na Ilha de São Miguel, 2017. 

 
FIGURA 14: NOVAS EXPERIÊNCIAS... 

 
FONTE: elaborada pela autora, a partir das vivências na Ilha de São Miguel, 2017. 

FIGURA 15: ...MUITO ALÉM-MAR. 



33 

 
FONTE: elaborada pela autora, a partir das vivências na Ilha de São Miguel, 2017. 

 

FIGURA 16: ...NOVOS OLHARES. 

 
FONTE: elaborada pela autora, a partir das vivências na Ilha de São Miguel, 2 
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FIGURA 17: ...MUITOS LUGARES... 

 
FONTE: elaborada pela autora, a partir das vivências na Ilha de São Miguel, 2017. 

 

FIGURA 18: ...UM LUGAR CHAMADO IHA DE SÃO MIGUEL. 

 
FONTE: elaborada pela autora, a partir das vivências na Ilha de São Miguel, 2017. 
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FIGURA 19: ...O MUNDO DE CAMINHOS NO OLHAR. 

 
FONTE: elaborada pela autora, a partir das vivências na Ilha de São Miguel, 2017. 

 

FIGURA 20: ... CAMINHOS QUE JÁ EXISTEM. 

 
FONTE: elaborada pela autora, a partir das vivências na Ilha de São Miguel, 2017. 
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FIGURA 21: ... CAMINHOS QUE SEGUIMOS. 

 
FONTE: elaborada pela autora, a partir das vivências na Ilha de São Miguel, 2017. 

 

FIGURA 22: ...CAMINHOS QUE APONTAMOS. 

 
FONTE: elaborada pela autora, a partir das vivências na Ilha de São Miguel, 2017. 
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FIGURA 23: ... MÃOS QUE TRAÇAM CAMINHOS... 

 
FONTE: elaborada pela autora, a partir das vivências na Ilha de São Miguel, 2017. 

 

FIGURA 24: ... MÃOS QUE DIZEM DE SABRES... 

 
FONTE: elaborada pela autora, a partir das vivências na Ilha de São Miguel, 2017. 
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FIGURA 25: ... MÃOS QUE FAZEM O FUTURO... 

 
FONTE: elaborada pela autora, a partir das vivências na Ilha de São Miguel, 2017 

FIGURA 26: ...MÃOS DIVERSAS... 

 
FONTE: elaborada pela autora, a partir das vivências na Ilha de São Miguel, 2017. 
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FIGURA 27:... MÃOS QUE APRENDEM JUNTAS... 

 
FONTE: elaborada pela autora, a partir das vivências na Ilha de São Miguel, 2017. 

 

FIGURA 28:...ATITUDES QUE APROXIMAM. 

 
FONTE: elaborada pela autora, a partir das vivências na Ilha de São Miguel, 2017. 
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FIGURA 29: ...ATITUDES QUE ENLAÇAM... 

 
FONTE: elaborada pela autora, a partir das vivências na Ilha de São Miguel, 2017. 

 

FIGURA 30: ...LAÇOS QUE TRANSFORMAM ATITUDES. 

 
FONTE: elaborada pela autora, a partir das vivências na Ilha de São Miguel, 2017. 
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3.3 PRIMEIRA VEZ, DO REAL SENTIDO, DE FAZER EDUCAÇÃO 

EMANCIPATÓRIA:  

 

Caminhada da Paz – Heliópolis – 2018, início do inverno... 

 
Conduzir meus pensamentos por ordem, começando pelos assuntos mais 
simples e mais fáceis de conhecer, para atingir, pouco a pouco, como que 
degrau por degrau, o conhecimento dos assuntos mais 
complexos[...](DESCARTES apud MORIN, 2015, p.87). 

 

Falar de uma educação que faça sentido num tempo de contradições, não é 

algo simples de se entender e colocar em prática. A educação está reduzida em 

termos quantitativos embora a lei garanta qualidade sobre a quantidade; ambiguidade 

de valores e de falas que de modo significativo abalam as estruturas de nossas 

mentes formadas para as especialidades fechadas e não para entender sobre a vida 

e o mundo que se apresenta diverso. E Morin (2015, p. 99) nos diz: “ não se pode 

reformar a instituição sem uma prévia reforma das mentes, mas não se podem 

reformar as mentes sem uma prévia reforma das instituições”. 

Esta condição nos garante impasse, não derrota, mas impasse, pois a 

máquina da educação ideológica é inflexível, caótica, é reduzente16 de mentes. 

Normalmente quando alguns poucos tentam sair da caverna são soterrados pelos 

obstáculos da máquina estadista, e aí como fazer acontecer essa representatividade 

sociedade-escola e vice-versa?  

Fazer junto para se fortalecer! Essa é a resposta primeira. 

Karl Marx já dizia: quem educará os educadores? Será a minoria educadora 

que tem fé e acredita em mudança? Ou serão educadores que trazem em si a chama 

e o sentido de sua missão? 

Morin apud Freud nos diz: 

 
Freud dizia que há três funções impossíveis por definição: educar, governar, 
psicanalisar. É que são mais do que funções ou profissões. O caráter 
funcional do ensino leva a reduzir o professor ao funcionário. O caráter 
profissional do ensino leva a reduzir ao especialista. O ensino deve voltar a 
ser não apenas uma função, uma especialização, uma profissão, mas 
também uma tarefa de saúde pública: uma missão. ... que exige competência, 
mas também requer além da técnica, uma arte. ... exige algo que não é 

 
16 REDUZENTE: Advérbio de Intensidade, utilizado pela autora para enfatizar a redução da capacidade 
das mentes de pensar. 
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mencionado em nenhum manual, mas que Platão já havia acusado como 
condição indispensável a todo ensino: ... desejo, prazer e amor (MORIN apud 
FREUD, 2015, p. 101). 

 

Para entendermos esta condição só se for junto. Foi mais uma lição que 

aprendi daquelas frases nos primeiros seis meses: Inter 

Não pode sozinho, junte-se a quem lhe possibilita crescimento e condições, e 

foi desta forma que mais uma vez possibilitei a minhas educandas oportunidade ímpar 

de construção pessoal frente aos ensinamentos eruditos. 

Caminhada da Paz! 

Que caminho era esse? 

Que condição de entendimento se fazia para este momento? 

Para que ir tão longe para caminhar? 

Caminhar por onde? 

Em que tempo? 

Sob qual reflexão? 

Esses e muitos outros foram os questionamentos que me fiz e que me fizeram. 

Só fazemos o caminho caminhando, já nos dizia o pensador. Para este 

momento só me restava seguir. Seguir por uma estrada já percorrida até o amanhecer 

e após por caminhos nunca trilhados. Nas primeiras luzes do dia a anunciação de 

muito à viver, de muitas descobertas de muitas emoções, agora junto, de minhas 

educandas que são a razão de meu fazer docente. Eu realmente tinha entendido o 

que é educar para a emancipação. Fazer uma educação que se consolida nas 

vivências e experiências é trazer o sentido mais íntimo da educação aliados a 

competência e a arte assim como nos falava Freud, e entender de prazer e desejo 

como nos esclareceu Platão. Estar no meio do povo literalmente, é entender sem 

barreiras que educação devemos propiciar aos nossos aprendizes. Caminhar com o 

povo é percorrer caminhos que se fazem ao caminhar juntamente com suas lutas, 

suas conquistas, suas esperanças, seus sonhos. É saber que é o fazer que faz sentido 

na vida de cada um. É entender que quando existe problema precisamos nos 

aproximar dele para poder fazer algo por ele, é não se calar frente a injustiça, mas ter 

conteúdo para poder enfrentá-la e não deixar que o nosso imaginário nos paralise 

diante dos fatos, pois é o fazer que faz sentido na vida de cada um. Estar junto, 

comunidade e escola, pela responsabilidade da educação que transforma e que diz 

das singularidades e do verdadeiro aprender e ensinar. Estas foram algumas das 
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lições que aprendemos por estarmos junto do povo, literalmente caminhando com eles 

e percebendo ao longo desse tempo, que quando caminham para chegar logo ali, nós 

já chegamos sem se quer sair do lugar e nem entendemos o real valor. Muitas 

reflexões, sem conclusões, só com a certeza de que jamais seremos os mesmos, que 

jamais faremos ou pensaremos educação trancafiados nas masmorras das teorias e 

paredes sufocantes. Já nos dizia Heráclito (540-480 a.C.) que constantes 

transformações eram justamente a característica mais fundamental da natureza 

humana e dizia sabiamente: “ Tudo flui. Tudo está em movimento e nada dura para 

sempre. Por esta razão, não podemos entrar duas vezes no mesmo rio”. 

Ver as lágrimas nos olhos de minhas educandas a cada passagem pelas ruas 

estreitas e pelas casas sobrepostas... e os sorrisos também, recebido de pessoas 

muito distante de suas realidades me fez acreditar sem dúvida alguma estar 

caminhando no caminho certo para minha emancipação e de meus educandos. 

É isso! 

 
FIGURA 31: ...O NOVO CAMINHO SE FAZ. 

 
FONTE: elaborada pela autora, a partir das vivências na Comunidade de Heliópolis- SP, 2018. 
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FIGURA 32: UM JEITO DIFERENTE DE PENSAR NA DOR... 

 
FONTE: elaborada pela autora, a partir das vivências na Comunidade de Heliópolis- SP, 2018. 

 
FIGURA 33: ...A VIDA TAMBÉM É ASSIM. 

 
FONTE: elaborada pela autora, a partir das vivências na Comunidade de Heliópolis- SP, 2018. 
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FIGURA 34: NUANCES DA VIDA QUE TAMBÉM É ASSIM... 

 
FONTE: elaborada pela autora, a partir das vivências na Comunidade de Heliópolis- SP,  2018. 

 
FIGURA 35: ...E ASSIM SE FAZEM OS CAMINHOS... 
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FONTE: elaborada pela autora, a partir das vivências na Comunidade de Heliópolis- SP, 2018. 

FIGURA 36: ...CAMINHOS DE ESPERANÇA. 

 
FONTE: elaborada pela autora, a partir das vivências na Comunidade de Heliópolis- SP, 2018. 

 
FIGURA 37: ...CAMINHOS DE SURPRESAS... 
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FONTE: elaborada pela autora, a partir das vivências na Comunidade de Heliópolis- SP, 2018. 

FIGURA 38: ..CAMINHOS DIVERSOS... 

 
FONTE: elaborada pela autora, a partir das vivências na Comunidade de Heliópolis- SP, 2018. 

 

FIGURA 39:..CAMINHOS INTERES... 
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FONTE: elaborada pela autora, a partir das vivências na Comunidade de Heliópolis- SP, 2018. 

FIGURA 40: ...ENCONTROS... 

 
FONTE: elaborada pela autora, a partir das vivências na Comunidade de Heliópolis- SP, 2018. 

 
FIGURA 41: LUTAS DE CORAGEM... 
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FONTE: elaborada pela autora, a partir das vivências na Comunidade de Heliópolis- SP, 2018. 

FIGURA 42:  LUTAS SOLIDÁRIAS. 

 
FONTE: elaborada pela autora, a partir das vivências na Comunidade de Heliópolis- SP, 2018. 

 
FIGURA 43: SORRISOS DE CHEGADAS... 
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Fonte: elaborada pela autora, a partir das vivências na Comunidade de Heliópolis- SP, inverno 2018. 

FIGURA 44:..SORRISO ENCONTRADO. 

 
FONTE: elaborada pela autora, a partir das vivências na Comunidade de Heliópolis- SP, 2018. 

 
FIGURA 45: LUGAR DE FAZER PARTE... 

 
 

FONTE: elaborada pela autora, a partir das vivências na Comunidade de Heliópolis- SP, 2018. 
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FIGURA 46: LUGAR  PARA RESSIGNIFICAR LUGARES... 

 
FONTE: elaborada pela autora, a partir das vivências na Comunidade de Heliópolis- SP, 2018. 

FIGURA 47: LUGAR DE SER FELIZ. 

 
Fonte: elaborada pela autora, a partir das vivências na Comunidade de Heliópolis- SP, inverno 2018. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Educação óbvia 

Escolhi a sombra desta árvore para  

repousar do muito que farei, 

enquanto esperarei por ti. 

Quem espera na pura esfera  

vive um tempo de espera vã. 

Por isto, enquanto te espero  

trabalharei os campos e  

conversarei com os homens 

Suarei meu corpo, que o sol queimará, 

minhas mãos ficarão calejadas; 

meus pés aprenderão o mistério do caminho; 

meus ouvidos ouvirão mais; 

meus olhos verão o que antes não viam, 

enquanto esperarei por ti. 

Não te esperarei na mais pura esfera 

 porque o meu tempo de espera é um  

tempo de quefazer. 

Desconfiarei daqueles que virão dizer-me: 

em voz baixa e precavidos: 

É perigoso agir 

É perigoso falar 

É perigoso andar 

É perigoso esperar, na forma em que esperas, 

Porque êsses recusam a alegria de tua chegada. 

Desconfiarei também daqueles que virão dizer-me, 

com palavras fáceis, que já chegaste, 

porque êsses, ao anunciar-te inadequadamente,  

antes te denunciam. 

Estarei preparando a tua chegada como o jardineiro prepara o jardim para a 

rosa que se abrira na primavera. 

 Paulo Freire  
Gêneve – março – 1971 

 

Minha real vontade era findar esta escrita apenas com este poema que você 

acaba ler, se emocionar, se encantar, entre outros... mas seria quebrar muito o 

protocolo. Desta forma que: concluir não sei se consigo, mesmo porque o tempo 
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estipulado para a especialização terminou, mas as intervenções e atitudes e as 

participações só começaram.  

Com isso posso dizer, que as experiências moveram-me no tempo-espaço 

submetidas à inúmeras intervenções coletivas, dentro de projetos, no despertar para 

novas capacidades, em revelar-me à novas possibilidades, de colocar-me frente a um 

mundo que nos cerca e que com nossas atitudes modifica socialmente a História 

consciente, e que desta forma, me colocou como presença no mundo, isto tudo posso 

dizer efetivamente.  

Tornar-me capaz de ter consciência frente aos nossos atos, comparar, avaliar, 

optar, romper, decidir, aprender a aprender, mediar, escolher fazer ou não coisas, 

idear, isso revelou indiscutivelmente a capacidade de me tornar consciente não 

apenas para mim mesma, mas para o outro que me edifica paulatinamente dentro de 

suas existências culturais, pessoais, territoriais, geracionais, entre outras. Ter domínio 

de decidir, por estar aprendendo no coletivo, possibilitou-me restaurar a 

responsabilidade ética que se instaura na opção, na ruptura, na transformação da fala 

do que se faz e também no sonho que se tem. Isto significou reconhecer que somos 

condicionados e não determinados, significou reconhecer que o futuro é problemático 

e não inexorável.  

A proposta do curso foi de mudança. Mudar é difícil, mas é possível. Intervir, 

é o que nos cabe para deixar o legado de menos injustiças e mais docência decente. 

Entendi que o amanhã não pode ser a manutenção do hoje, e que nossa vontade 

apenas de mudar, não é suficiente para fazê-lo, o que realmente precisamos é atuar 

coerentemente dentro dos espaços por onde transitamos.  

A visão de liberdade tem uma posição de relevo dentro deste fazer docente, 

onde só encontrará sentido, se nós juntamente com nossos educandos participarmos 

efetivamente para a substituição da escola tradicional. Hoje penso, que a educação 

necessite colocar o sujeito protagonista de suas problemáticas, que o advirta dos 

problemas de seu tempo, que os possibilite força e coragem de lutar, ao invés de ser 

arrastado pelas ideias e ideais alheios; uma educação que o coloque em diálogo 

constante com o outro, que o predisponha a revisões pessoais e conceituais, análises 

críticas de suas conquistas, uma certa rebeldia para tudo o que se apresenta posto e 

determinado. Precisamos de uma teoria que nos coloque e à eles, na realidade 

contextual da vida.  
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A educação, entendo agora, deva ser uma constante tentativa de mudança 

de atitude.  Nada ou quase nada dentro da educação, como se apresenta atualmente, 

nos coloca e a nossos educandos para a constatação do que lhe propicia o 

desenvolvimento crítico, quase tudo lhe permite, quando consegue, conclusões 

ingênuas sobre a s realidades inclusive para as suas próprias. A educação é sem 

dúvida um ato de amor, por isso um ato de coragem, muitos pensadores nos falam 

deste propósito, por isso não podemos temer o debate, a análise da realidade, a 

discussão criadora. 

Penso que o maior legado destes estudos, esteja às voltas da 

conscientização. 

Pretender acredito eu, ser, não ficar mais de braços cruzados vislumbrando 

uma educação que reduz o fazer e mata pouco a pouco a alegria da alma; acredito 

eu, fazer bem feito até onde meus braços alcancem os braços do outro para que juntos 

tenhamos ímpeto, coragem, forças, e porque não até utopias de mudança. 

A formação docente, é onde meus braços alcançam, é por onde continuarei 

com meus alcances, permitindo-me uma educação mais leve, porém, não menos 

carregada de valores que realmente estruturem meus educandos à um fazer docente 

mais consciente e possibilitante, militante de verdadeira Alternativas para Nova 

Educação. 

“... não te esperarei na pura esfera, porque o meu tempo de espera é um 

tempo de quefazer...” 

É isso! 
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