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Resumo
No presente trabalho, analiso as histórias de vida e de formação de quatro professoras,
atuantes no ciclo I (1a a 4a séries) da rede municipal de ensino, no município de São Carlos,
identificadas por desenvolverem práticas pedagógicas intermulticulturais. Para me subsidiar
teoricamente, procurei estudos relacionados à história de vida, formação docente e perspectiva
intermulticultural em educação. Este trabalho possibilitou lançar luz e produzir
conhecimentos sobre: as experiências de vida e de formação que contribuíram para as suas
atuações de caráter intermulticultural; as razões que as fizeram aderir a esta orientação de
trabalho; suas características pessoais e profissionais; as maneiras como vêm buscando efetuar
mudanças e inovações dentro do tipo de organização escolar no qual atuam e as dificuldades e
possibilidades enfrentadas/criadas por elas no desenvolvimento de seus trabalhos. Os dados
analisados demonstram que as professoras foram se constituindo enquanto professoras que
desenvolvem práticas pedagógicas intermulticulturais em várias instâncias e momentos de
suas trajetórias de vida. As quatro professoras passaram por experiências formativas —
experiências de vida, formação formal e no trabalho — e desenvolveram saberes e atitudes
que impactam seus trabalhos pedagógicos na direção das idéias intermulticulturais em
educação. O impacto dessas aprendizagens em seus trabalhos pode ser percebido já que
passaram a nortear a escolha de novos conteúdos de ensino, a adoção de novos procedimentos
e o estabelecimento de novas relações na escola e na sala de aula. Acredito que,
compreendendo como as professoras foram se constituindo enquanto profissionais que
desenvolvem práticas pedagógicas intermulticulturais, seja possível pensar em modelos e
práticas de formação docente mais adequadas para atingir mentes e corações.

Palavras-chave: Educação Intermulticultural. História de Vida. Formação de Professores.

Abstract
In this work, I analyze the life story and education of four elementary school teachers,
working in cycle I (Grade 1 to 4) of the São Carlos Municipal education system, selected
because of their implementation of inter-multicultural teaching. To substantiate my theory, I
researched studies related to life story, teaching graduation and inter-multicultural perspective
in education. This work clarified and generated new knowledge in: life and educational
background that contributed to the inter-multicultural initiative; the reasons behind this choice
of work-orientation; their personal and professional characteristics; their continuous search
for change and innovation inside their present school organization system and the difficulties
found and the opportunities created by them during their work development. The analyzed
results show the progress of the teachers towards the development in the inter-multicultural
educational practices in many moments of their life and careers. The four teachers – via life
experience, formal education and practical work – acquired and developed knowledge and
approaches that influenced their pedagogic work towards the inter-multicultural education
ideas. The result of this learning in their work, could have been noticed when it started to
guide the choice of new teaching contents, adoption of news procedures and in the
establishment of new relationships at school and in the classroom. I believe that
understanding how the teachers were constituted as professionals that apply intermulticultural teaching practices, it will be possible to think about models and teaching
application in teachers more adequate to reach hearts and minds.

Keywords: Inter-multicultural Education. Life Story. Teachers Training.
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Introdução

A experiência de reconstruir com as professoras suas histórias de vida foi um evento
único, daqueles que tem o tom de uma experiência estética. Participar dela implicou envolverme nas tramas das personagens, em suas maneiras de viver e significar e implicou também
perceber as consonâncias entre as nossas vivências, o que fez com que eu relembrasse
momentos da minha própria história de vida.
Nesse movimento de reconstruir experiências passadas vou tentando identificar as
razões que fizeram com que eu buscasse a área da Educação, e dentro dela a perspectiva da
educação intermulticultural. Trilhei um caminho tortuoso para chegar até aqui. O curso de
Pedagogia não foi a minha primeira opção, pois quando terminei o colegial eu queria sim ser
professora, mas professora de História. Havia tido aulas com dois fascinantes professores de
História, e passava a vê-la não como um conjunto de feitos “mumificados”, mas como
processo em construção, atravessado por conflitos. Um desses professores era negro, e rever
com ele a história da colonização e da escravidão no Brasil, na perspectiva dos dominados (do
índio, do negro, entre outros), foi uma experiência formativa das mais marcantes. Pela
primeira vez eu tomava contato com a voz do “outro” (o índio, o negro), com suas razões e
sentidos, e não com as visões estereotipadas tão propaladas pela cultura hegemônica.
Até aquele momento eu não havia percebido com tanta clareza as atrocidades
cometidas, em nome do progresso (?), da civilização (?), de Deus (?), e que ainda hoje se
desenrolam, com outra roupagem. Esse aprendizado de ler a nossa história por outras
perspectivas e de fazer leitura crítica da realidade foi acompanhado por um forte sentimento
de indignação. Ao mesmo tempo em que eu ia conhecendo as dinâmicas de dominação,
material e simbólica, de um grupo que se tornou dominante sobre os outros, no passado e no
presente, ia tomando consciência de um mundo dividido, desigual, e ia também
desenvolvendo um senso de pertencimento a este tempo e espaço, e de comprometimento com
ideais de igualdade e justiça.
Nessa mesma época eu participava de um grupo de teatro e estávamos estudando o
período da ditadura militar no Brasil. Lembro-me de que os diretores convidaram intelectuais,
artistas e políticos que foram perseguidos politicamente na época, para conversar conosco e
contar suas histórias de luta e esperança. Com essas referências montamos a peça Simulacro:

12

uma História inventada, na qual representávamos situações de opressão e luta, vividas por
estudantes, trabalhadores no campo, artistas, entre outros, no contexto da ditadura militar. Ela
era destinada a estudantes do ensino fundamental de escolas públicas da cidade. Na primeira
cena um grupo de crianças encontra, numa sala que sempre permanecia fechada em sua
escola, uma caixa, a Caixa de Pandora, a qual foi aberta, e como na mitologia, deixou escapar
todos os males do mundo. Na cena final, um outro grupo de crianças encontra, em outro
tempo, novamente a mesma caixa, na mesma sala da mesma escola, a qual é aberta e faz
liberar o que ficou por último dentro dela: a esperança. Foi uma experiência muito marcante,
sobretudo por ter tido a oportunidade de, de algum modo, interferir na leitura de mundo
daquelas crianças e jovens.
Então veio a época do vestibular e eu estava dividida entre prestar História ou Ciências
Sociais. Acabei optando por este último curso, já que não havia o de História em São Carlos.
Fiz dois anos de graduação em Ciências Sociais na UNESP de Araraquara e um semestre na
UFSCar e pude aprofundar um pouco, sobretudo nas disciplinas de Antropologia, História e
Sociologia, o estudo das culturas e das dinâmicas relacionais entre grupos culturais diferentes.
Mas houve um momento em que me senti fraca, eu estava adquirindo conhecimento e visão
crítica dos processos e problemas sociais, culturais, históricos, mas não encontrava um canal
de possibilidade, uma forma de criar alguma coisa com aquilo tudo, como na experiência com
aquele grupo de teatro. Tudo se tornou tão pesado! Estudávamos assuntos complexos, e os
professores eram muito competentes em fazer leituras críticas da realidade, mas nenhum deles
lembrou de acender uma centelha, de abrir a Caixa, de acenar caminhos de possibilidade de
mudança. Eu tinha a impressão de que todos estavam (momentaneamente?) paralisados diante
da retórica do fim da História.
Cheguei a trancar o curso e nesse semestre comecei a trabalhar em uma escola
particular de educação infantil, como professora assistente, com uma turma de crianças de 4
anos. Foi uma experiência muito interessante, e acho que bem-sucedida, o que fez com que eu
pensasse em transferir o curso de Ciências Sociais para o de Pedagogia. Foi o que fiz.
No curso, houve pelo menos três disciplinas que mexeram muito comigo. A de
Sociologia da Educação, com o professor Valter Silvério; a de Didática, com a professora
Anete Abramowicz e a de Currículos e Programas, com a professora Emília Freitas de Lima.
Em Sociologia da Educação estudamos, entre outros, o livro Multiculturalismo Crítico, de
Peter McLaren e pela primeira vez falávamos do caráter monocultural da cultura escolar e do
ensino; das implicações desse tipo de ensino, assim como da necessidade de formar
trabalhadores culturais capazes de reescrever a cultura hegemônica e atuar de modo a
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contemplar as contribuições dos diversos grupos culturais. Na disciplina de Didática, dois
livros merecem destaque: Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire1 e A Menina Repetente, de
Anete Abramowicz2. O livro de Freire fala de uma pedagogia comprometida com a
aprendizagem crítica do mundo e com a emancipação dos educandos da “hospedagem” do
opressor, hospedagem essa que faz com que eles se considerem ignorantes e incapazes. O
livro de Abramowicz questiona a possibilidade de a escola se tornar democrática de fato, se
continuar excluindo de diversas formas aqueles alunos que não se encaixam nos seus restritos
e arbitrários padrões de “normalidade”.
Na disciplina de Currículos e Programas, estudamos textos de educadores de
perspectivas críticas e pós-estruturalistas, como Thomaz Tadeu da Silva, Mário Sérgio
Cortella, Peter McLaren, Júlio Groppa Aquino, Corinta Geraldi, entre outros e discutíamos,
entre outras coisas, sobre: as causas intra-escolares do fracasso e a responsabilidade do
professor frente ao “pedagocídio”; as concepções de currículo (ideal; formal; em ação;
percebido; experienciado e oculto); as formas pelas quais o currículo oculto funciona e produz
identidades sociais, assim como as possibilidades de desocultá-lo a fim de promover uma
educação mais emancipatória.
Grande parte das leituras feitas no curso até então enfatizavam os aspectos estruturais
e subestimavam o papel da escola na produção e reprodução das identidades culturais e
diferenças sociais. A partir dessas leituras eu tomava consciência de que os professores, na
tarefa de ensinar, ensinam não só o que intencionalmente se propõem. Tendo ou não
consciência disso, eles ensinam suas orientações gerais de vida, seus valores, suas
concepções, contribuindo para produzir determinados tipos de identidades sociais, mais ou
menos homogeneizadoras, ou mais ou menos emancipadoras.
Interessada em continuar um estudo nessa linha do currículo, procurei a professora
Emília e comecei a fazer parte de seu grupo de estudos, que tinha como foco, na época, a
formação de professores, o início da docência e os saberes docentes. Iniciei os estudos nessas
temáticas e apresentei um trabalho no XIV Congresso de Iniciação Científica da UFSCar em
2004, intitulado Saberes Docentes no Ensino Fundamental: Analisando um Caso, que tinha
como objetivo identificar os tipos de saberes construídos/acionados por uma professora a fim
de desempenhar suas tarefas profissionais, e de que fontes provinham.
Em 2005 a professora Emília passou a conjugar a pesquisa sobre formação de
professores com a perspectiva intermulticultural, linha na qual realizou seus estudos de pós1
2

Freire (1974).
Abramowicz (2000).
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doutorado na PUC-Rio. A partir daí iniciamos no grupo3, sob a sua orientação, uma série de
estudos sobre o multiculturalismo e sobre a perspectiva multicultural crítica em educação,
tomando por base autores como Stuart Hall, Andrea Semprini, Peter McLaren, Henry Giroux,
Luisa Cortesão, Vera Maria Candau, entre outros.
Neste mesmo período, em 2005, ao me preparar para a prova escrita do Mestrado
desta universidade, li um artigo intitulado O Buraco Negro entre o Conhecimento Científico e
o Mundo Real, de Maria Aparecida Affonso Moysés e Cecília Azevedo Lima Collares
(MOYSÉS; COLLARES, 2003).
O referido artigo é fruto de uma pesquisa realizada com todas as professoras (ao todo,
40) de primeira série da rede municipal de ensino de Campinas, pesquisa na qual ouviram as
explicações dessas professoras para os índices de reprovação e evasão de seus alunos a fim de
conhecer o que pensavam ser as causas do fracasso escolar. Nessa leitura, pude perceber as
concepções das professoras acerca do processo de ensino-aprendizagem e as visões
preconceituosas que têm de seus alunos e o quanto tudo isso pode contribuir para determinar o
fracasso escolar destes.
Nessa pesquisa foi realizada entrevista no primeiro bimestre do ano, na qual se
perguntava às professoras se já era possível apontar os alunos que seriam aprovados naquele
ano. Nenhuma professora considerou que não havia tempo suficiente de observação dos
alunos para fazer tal prognóstico.
Dos 1289 alunos, 559 foram apontados já no início do ano como os que não
“passariam” e destes, 526 efetivamente foram reprovados, o que corresponde a um índice de
acerto de 94,1%. As autoras afirmam que, “Com este valor, pode-se afirmar que estamos
perante um processo de determinação. Determinação de quem vai passar de ano e de quem
não vai” (MOYSÉS; COLLARES, 2003, p.109).
Ainda em relação à previsão/determinação, ouviram as opiniões das professoras sobre
as causas do não aprender para cada criança que apontaram. As pesquisadoras dividiram as
respostas em categorias: Em 541 respostas, o problema era localizado na própria criança; em
18, na família; em nenhuma, em aspectos pedagógicos ou educacionais.
Analisando estas respostas, as pesquisadoras dizem que no modo de ver das
professoras cada criança possui uma enormidade de causas que explicariam seu fracasso

3

Trata-se do Grupo de Estudos sobre Intermulticulturalidade e Formação de Professores (GEIFoP), coordenado
pela profa dra Emília Freitas de Lima, do qual participo desde 2005. Grupo cadastrado no CNPq.
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escolar, sendo que “Nessas falas, é possível identificar os preconceitos mais arraigados na
sociedade brasileira, com ênfase nos referentes a classe, gênero e raça”. (ibid, p.109) São
falas, por exemplo, que dizem que tal criança não aprende por um problema de caráter, de
índole. Falas que substituem o conceito de degradação da raça pelo de mentalidade primitiva
do homem brasileiro. Falas que afirmam que a criança não tem mentalidade ou que sua
mentalidade ainda não está pronta e falas do tipo “não aprendem porque têm verminose, têm
“xistose”, giárdia...”, entre outras. ( Ibid, p.110).
Compartilho o choque das pesquisadoras diante da mentalidade expressa pelas falas
das professoras:

O que nos chamou a atenção foi a intensidade, a atualidade de
discursos que tendemos, todos nós, na universidade, a considerar
ultrapassados. As teorias que consideramos ultrapassadas, no espaço da
ciência, persistem, subjacentes, embasando o discurso que, ainda hoje,
impera no espaço real, no mundo em que vivemos. No mundo real da escola,
as falas permitem entrever a percepção do deficiente mental como
despossuído de alma. Idéias de dois séculos atrás. Neste mundo, pobre,
negro e mulher são seres inferiores. A mentalidade que permeia o mundo
real ainda está lá atrás, em termos temporais.(Ibid, p.111).

A literatura que vínhamos estudando no GEIFoP, a qual incluía autores de
perspectivas multiculturais críticas e intermulticulturais, considera este tipo de professor como
“daltônico cultural” (STOER e CORTESÃO 1999, p. 56), como professor monocultural. Faz
a crítica ao tipo de projeto cultural hegemônico marcadamente monocultural e “indiferente à
diferença” que ainda hoje é levado a cabo pela instituição escolar e pelos profissionais da
educação, e que tem contribuído para o desenvolvimento de uma baixa auto-estima dos
grupos que não se vêem representados e valorizados por este projeto e para a elevação dos
níveis de fracasso escolar e conseqüentes implicações sociais e econômicas deste.
Tal referencial faz a crítica a este modelo hegemônico e apresenta uma proposta de
educação intermulticultural como resposta ao caráter multicultural das sociedades
contemporâneas. O tipo de professor/a defendido por esta proposta recebe diversas
nomeações, entre elas, professor/a intercultural, professor/a culturalmente comprometido/a,
professores como intelectuais transformadores. Em síntese, este professor/a é um tipo de
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professor reflexivo que pauta seu pensamento e sua prática por um quadro teóricoepistemológico que condena a cumplicidade de processos educativos com situações de
marginalização e exclusão social de minorias. É um tipo de professor culturalmente
comprometido com a superação de linguagens e de práticas monoculturais, que se
estabelecem quando, por exemplo, se trata de forma acrítica os conhecimentos, aborda-se a
diversidade com um olhar etnocêntrico, constrói-se um tipo de ensino padronizado e concebese um padrão único de excelência a ser atingido por todos, sem levar em conta a diversidade e
as diferenças individuais dos alunos, entre outras.
A partir dessas referências, escrevi o projeto de pesquisa para ingressar no mestrado
em Educação na UFSCar. Meu interesse inicial era analisar, a partir de relatos de professoras,
estratégias pedagógicas apontadas por elas a fim de abordar conflitos envolvendo a presença
da diversidade/diferença em sala de aula. Esta primeira proposta foi amplamente debatida
durante a disciplina Seminários de Dissertações e recebi algumas sugestões de mudança.
Amadureci mais a questão de pesquisa nas discussões feitas nas disciplinas do
mestrado e também durante a ACIEPE4 intitulada Diversidade/Diferença em sala de aula:
Formando Profissionais da Educação, Coordenada pela Prof. Dra. Emília Freitas de Lima, da
qual participei na condição de monitora. Fiquei me questionando se seria possível encontrar
professores/as que se aproximassem de um tipo de atuação intermulticultural, na forma como
atualmente as escolas se organizam e apesar de serem tão poucas as iniciativas relacionadas à
formação deste tipo de professor/a intermulticultural5.
Inicialmente, supunha que a educação intermulticultural representava mais uma
intenção do que propriamente uma realidade, e que professores/as intermulticulturais
constituíam mais uma categoria, um “tipo ideal” no sentido Weberiano, construída pela teoria
Intermulticultural, do que propriamente pessoas de carne e osso. Fui tomando conhecimento
(sobretudo na rede de relacionamentos que foi se tecendo a partir da experiência na ACIEPE
referida) de professoras que vinham desenvolvendo, mesmo com dificuldade, práticas que se
aproximavam das idéias interculturais. Entrei em contato também com pesquisas feitas com
professoras que tinham uma atuação próxima às idéias daquele referencial, uma feita no
contexto brasileiro e outra no norte americano. No primeiro caso trata-se de pesquisa em que

4

Disponível em: http://www2.ufscar.br/interface_frames/index.php?link=http://www.proex.ufscar.br/cursos.php

5

Algumas iniciativas destacadas por Lima (2006) são: Projeto São Paulo: Educando pela Diferença para a
igualdade; Ciclo de Oficinas Pedagógicas para Professores/as-Multiculturalismo e Educação e a ACIEPEDiversidade/Diferença na Sala de Aula: Formando Profissionais da Educação(coordenada por Lima em 2006).
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Canen e Oliveira (2002) acompanharam uma experiência formal de ensino já comprometida
com pressupostos do multiculturalismo crítico; o segundo caso refere-se à pesquisa de
Ladson-Billings (1994), na qual acompanhou professores/as que desenvolviam práticas
culturalmente relevantes e eram bem sucedidos no ensino para estudantes africanoamericanos.
Tudo isso fez aumentar meu interesse em conhecer professoras que vinham
procurando desenvolver práticas que se aproximavam das idéias interculturais em educação e
realizar uma pesquisa na linha das desenvolvidas pelas autoras mencionadas. Conversando
com membros do GEIFoP, que conheciam as propostas teóricas da educação
intermulticultural e o trabalho de algumas professoras que vinham buscando uma orientação
de trabalho nessa perspectiva, recebi deles algumas indicações.
O desafio de como selecionar as/os professoras/es impôs a necessidade de delimitar
critérios de escolha. Conversando com a orientadora definimos os seguintes: 1. atuarem como
professoras dos anos iniciais do Ensino Fundamental em escolas públicas municipais; 2.
terem vivenciado alguma experiência formativa sistematizada com foco no trabalho com a
diversidade cultural; 3. serem consideradas por seus pares como desenvolvendo um trabalho
na perspectiva intermulticultural.
Eu quis investigar as formas pelas quais professores/as, que são apontados/as por seus
pares por desenvolverem práticas que vão ao encontro da perspectiva intermulticultural em
educação, se constituem como tal; as experiências de vida pessoal e profissional que
contribuíram para serem o que são e fazerem o que fazem em sala de aula; as concepções que
orientam suas práticas pedagógicas; as formas como vinham buscando atuar nessa perspectiva
em seus contextos reais de trabalho; as barreiras e as possibilidades que percebiam em um
trabalho nessa orientação.
Tais interesses foram sintetizados na seguinte questão central de pesquisa: Quem são e
como se constituem, como pessoas e como profissionais, professoras/es apontadas/os por
seus pares como desenvolvendo práticas pedagógicas que se aproximem das propostas
intermulticulturais em educação?
A pesquisa teve como objetivos: registrar e refletir sobre as experiências de vida e de
formação que contribuíram para que professoras desenvolvessem práticas de caráter
intermulticultural; conhecer e analisar suas características pessoais e profissionais, bem como
algumas práticas desenvolvidas nesta orientação e os saberes construídos por meio destas
práticas.
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A fim de melhor responder à questão de pesquisa e atingir os objetivos propostos,
optei por fazer uso de entrevistas em profundidade como instrumento de coleta de dados para
compor com as participantes suas Histórias de Vida.
Organizei o texto da presente pesquisa em sete capítulos. No capítulo 1, Referencial
Teórico, o texto está organizado em duas partes. Na primeira, discorro sobre a
indissociabilidade entre a pessoa professor e o seu ensino, assim como o papel de uma teoria
crítica que favoreça uma reflexão qualificada, de caráter emancipatório; na segunda parte
caminho no horizonte da educação multicultural como resposta ao caráter heterogêneo e
desigual das sociedades contemporâneas, dedicando especial atenção à perspectiva
intermulticultural na qual se situa essa pesquisa.
No capítulo 2, Metodologia da Pesquisa, traço um panorama geral sobre os
referenciais que fundamentaram a pesquisa com História de Vida e explicito o caminho
metodológico para a coleta, organização e análise dos dados.
Nos capítulos 3, 4, 5 e 6, apresento as histórias de vida das professoras da pesquisa.
No capítulo 7 os dados são discutidos com base no referencial teórico adotado.
Por fim, são tecidas considerações sobre o tema da pesquisa, respondidas as questões
de pesquisa e levantadas outras que possam inspirar futuros estudos.
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CAPÍTULO 1

REFERENCIAL TEÓRICO
Este capítulo está dividido em dois itens. No primeiro, discorro sobre a
indissociabilidade entre a pessoa professor e o seu ensino, assim como o papel de uma teoria
crítica que favoreça uma reflexão qualificada, de caráter emancipatório. No segundo item,
caminho no horizonte da educação multicultural como resposta ao caráter heterogêneo e
desigual das sociedades contemporâneas, dedicando especial atenção à perspectiva
intercultural na qual se situa essa pesquisa.

1.1. Ser Professor: perspectiva pessoal e profissional
As representações acerca do que é ser professor podem variar muito, de acordo com os
contextos sociais e históricos em que a ação educativa se desenvolve, e com os variados
paradigmas educativos. Assim, cada quadro teórico parte de uma visão de qual é o papel do
professor, e essa visão é profundamente marcada pelos imperativos, dilemas e relações de
força de um tempo e de um espaço, assim como está engajada e orientada por interesses mais
ou menos reprodutores, mais ou menos emancipatórios. Dessa forma, surgiram imagens
distintas de professor: como artesão, como tradutor do conhecimento científico, como
facilitador da aprendizagem, investigador, sujeito que toma decisões, intelectual
transformador, entre outros.
Protagonistas de antigo e singular ofício, os professores têm vivido no Brasil percursos
e experiências diversificadas, inseridos nas estruturas e processos históricos mais amplos da
formação social brasileira. Assim, ser professor no Brasil hoje é diferente, comparando-se ao
século passado, e também o será em tempos futuros. Além disso, como salienta Teixeira
(1996), o professorado é uma categoria social heterogênea, envolvendo pessoas vivas e reais
— com atributos de gênero, cor, idade, visões de mundo, dentre outros. São ainda pessoas
com múltiplas e comuns experiências, em vista de tais distinções e pelo fato de estarem em
uma rede educacional ou outra, em um ou outro tipo de escola, em determinadas regiões do
país ou de uma cidade ou nos vários níveis e modalidades de ensino. Tais atributos pessoais e
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as particularidades da instituição escolar são componentes que se combinam para singularizar
a experiência e a identidade docentes. (TEIXEIRA, 1996).
Embora com percursos e experiências diversificadas, como nos lembram
(MELLOUKI e GAUTHIER, 2004), os professores têm em comum, como categoria
profissional, a incumbência de proporcionar a aprendizagem cultural dos alunos, embora o
conteúdo cultural e as formas de torná-lo apreensível variem nos mais diversos contextos
espaço-temporais. O professor recebeu do estado e da sociedade civil o mandato de assumir,
para com as gerações mais jovens, um trabalho de difusão da cultura no sentido lato do termo:
os saberes, as maneiras de pensar e de ser, as ideologias. Dessa forma ele é, como analisam os
autores, “o único que possui o poder simbólico e institucional de moldar as atitudes e
percepções dos jovens e de, através delas, modelar o devir da coletividade” (ibid, p.552).
É por causa da importância do seu trabalho, e da potencialidade que tem de formar
subjetividades e intervir nos processos sociais que o professor pode representar uma ameaça
para os interesses econômicos, políticos ou ideológicos de certos grupos sociais. É por conta
disso que ele pode tornar-se motivo de controvérsia, que a interpretação da missão que lhe é
confiada pode constituir uma questão capital, que suas maneiras de ver, sua formação, suas
práticas, seus métodos e suas relações com os alunos podem ser contestados. (MELLOUKI e
GAUTHIER, 2004).
É também por conta de sua posição estratégica que o trabalho do professor é alvo de
tantas políticas de controle que de diversas formas cuidam de impedir vôos autônomos e fazer
dele pouco mais do que um implementador de currículos e métodos elaborados por
especialistas.
Assim, no Brasil, no período pós-1964 até meados da década de 1980, predominou o
"tecnicismo pedagógico", que orientou na área educacional as práticas pedagógicas, tanto nos
cursos de formação de professores quanto nas escolas. Segundo Contreras (2002), a idéia
básica do modelo da racionalidade técnica é que a prática profissional consiste na solução
instrumental de problemas mediante a aplicação de um conhecimento teórico e técnico,
previamente disponível, que procede da pesquisa científica. Tal enfoque vê o professor como
um instrumento de transmissão de saberes produzidos por outros, mantendo, assim, uma
relação linear entre conhecimento teórico e prático, como se bastasse ter passado por uma
formação teórica e técnica para realizar um ensino eficiente, e como se a aprendizagem fosse
produto direto do ensino programado.
Formado nesse paradigma, como nos lembra Contreras (2002), o professor fica em
uma posição de dependência, não só em relação a um conhecimento cientifico prévio, mas
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também às suas finalidades, o que constitui uma dependência intelectual e ideológica. Isso
ocorre, pois nesse modelo as instâncias da concepção e da execução estão separadas e em
posições assimétricas. Nessa hierarquia, de acordo com Contreras (2002), a pesquisa busca a
forma de desenvolver os meios para fins que vêm estabelecidos nas políticas educativas ou no
pensamento dominante na comunidade, cabendo ao professor apenas assumir a função de
aplicação dos métodos e da conquista dos objetivos. Não faz parte de seu exercício
profissional, portanto, o questionamento das pretensões do ensino, mas tão somente seu
cumprimento de forma eficaz.
Ainda nessa direção, a partir dos anos 1980, como destaca Nóvoa (1992b), observa-se
uma multiplicação das instâncias de controle dos professores, em paralelo com o
desenvolvimento de práticas institucionais de avaliação.
Tais práticas de controle fazem diminuir o espaço de atuação propriamente
profissional (que implica responsabilidade diante do próprio ensino, autonomia e atitudes
reflexivas) e forçam a proletarização do trabalho docente. Ginsburg (citado por NÓVOA,
1992) sublinha quatro elementos característicos do processo de proletarização: “a separação
entre a concepção e a execução, a estandardização das tarefas, a redução dos custos
necessários à aquisição da força de trabalho e a intensificação das exigências em relação à
atividade laboral”. O professorado vem vivendo as tensões desses dois processos
(profissionalização e proletarização), mas a tendência à proletarização tem atingido com mais
força seu trabalho. Uma das razões disso é a proliferação de materiais e procedimentos
padronizados, “à revelia de professor”, os quais contribuem para o enfraquecimento de seu
desenvolvimento profissional, já que fazem diminuir as suas capacidades de deliberação,
reflexão e juízo.
Embora o modelo da racionalidade técnica e as estratégias de controle prezem por
expurgar tudo o que parece subjetivo na atuação docente e reduzam a profissão a um conjunto
de competências e de capacidades, realçando essencialmente a dimensão técnica da ação
pedagógica, o professor de fato, em sua prática, escapa dos planos dos modelos racionalistas
do ensino. Isso ocorre principalmente por duas razões: primeiro porque o professor é uma
pessoa e não um sistema programável e, segundo, por que em sua atividade lida com a
complexidade, incerteza, instabilidade, singularidade e conflitos de valores (PÉREZ
GÓMEZ, 1992) dos fenômenos práticos que são impossíveis de serem equacionados pelos
esquemas preestabelecidos da racionalidade técnica.
A concepção do professor como pessoa é uma resposta à visão reducionista do
professor como um técnico. Tal concepção é coerente com a visão dos professores como

22

profissionais reflexivos e concebe a prática como espaço privilegiado para a construção do
conhecimento docente. Entende que o “eu pessoal” e o “eu profissional” são indissociáveis e
que, portanto, a maneira como cada professor ensina está diretamente dependente daquilo que
ele é como pessoa. (NÓVOA, 1992a). O que os professores são como pessoa, as suas
identificações, apreciações gerais de mundo, valores, saberes e aspirações, orientam a sua
maneira de ensinar. Dessa forma, em sua prática, não acessam exclusivamente técnicas e
conhecimentos científicos aprendidos nos cursos de formação inicial e continuada (saberes
disciplinares e curriculares), acessam diversos saberes (saber; saber fazer e saber ser) e
também constroem saberes em suas trajetórias de vida e durante a carreira profissional.
Mas o que é como pessoa um professor? Parafraseando Jennifer Nias6, Teixeira (1996)
considera que “o professor é um sujeito sócio-cultural e parte desse sujeito é o
professor.”(ibid, p.181). Seguindo a perspectiva de análise da autora, os professores são um
“dado-dando-se”, ou seja, estão permanentemente se fazendo, se constituindo, em contextos
sociais e históricos. Em decorrência dessa idéia:

Seu fazer e pensar, seus saberes e representações não emergem no vazio,
mas em espaços macro e microssociais, fluentes em tempos históricos de
curta média e longa duração. Realidades fundadas em dimensões materiais e
simbólicas, presentes como matrizes de significação e como ressignificação,
construídas nas práticas instituídas e instituintes de sujeitos individuais e
coletivos, no cotidiano de suas vidas. Experiências tecidas no mundo vivido,
marcadas pela temporalidade. (TEIXEIRA, 1996, p.180).

Tais experiências são tecidas no decorrer de uma trajetória de vida e em interação com
os outros, nos mais diferentes espaços (casa, rua, escola, igreja, movimentos sociais, entre
outros) e momentos e recebem as marcas das dinâmicas sócio-culturais de seu tempo.
Para Teixeira (1996), o corpo é a primeira dimensão constitutiva desses sujeitos sócioculturais individuais e coletivos, já que “Sua possibilidade de experienciar o mundo da vida se
dá a partir dessa existência corpórea.” (ibid, p.182). Assim, pode viver e significar o mundo
de formas bastante diversas, conforme seja um homem, uma mulher, um adulto, uma criança,
membro dos grupos minoritários7 ou do grupo hegemônico. É a partir dessa existência

6

A formulação original de Jennifer Nias, citada por Nóvoa na apresentação do livro Vida de Professores, é: O
professor é uma pessoa, e uma parte importante da pessoa é o professor.”
7
Aqui entendidos como os grupos diferentes do hegemônico, que não são minoritários numericamente, mas em
termos de poder.
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corpórea que os sujeitos “comunicam-se, aproximam-se, afastam-se, conflitam uns com os
outros, numa convivência que, significada pela cultura, torna signo o corpo: algo que fala para
além do que se vê, prenhe de visíveis e invisíveis sentidos.” (ibid, p.182).
Isso nos leva a pensar que aquilo que um sujeito sócio-cultural é — individual ou
coletivamente —, não é definido exclusivamente por ele mesmo. Aprendemos o que somos
em meio às relações que estabelecemos tanto com nossos “semelhantes” quanto com os que
diferem de nós. Nossas identidades se formam mediante os elos (reais ou imaginários)
estabelecidos com pessoas, grupos, personalidades famosas, personagens de obras literárias,
personagens da mídia. (MOREIRA & CÂMARA, 2008). Nesta direção, Cuche (2002) analisa
que somos resultantes de processos de identificação que se dão sempre no interior de
situações relacionais que muitas vezes envolvem relações de força, e assim “a (nossa)
identidade é sempre uma concessão, uma negociação entre uma ‘auto-identidade’ definida por
si mesmo e uma ‘hetero-identidade’ ou uma ‘exo-identidade’ definida pelos outros.”
(SIMON, apud CUCHE, 2002, p.184). Dependendo da situação relacional e do jogo de forças
(que pode ser uma relação de forças simbólicas) entre os indivíduos em contato, a autoidentidade terá maior ou menor legitimidade que a hetero-identidade. Esse processo “envolve
tanto recepção passiva quanto resposta ativa” (ANYON, citado por CATANI et al, 1997,
p.39-40), gerando muitas formas de acomodação e resistência diante das expectativas
estereotipadas (atribuições8) de papéis de gênero, classe, raça, profissão, religião, entre
outros.
Para Moreira e Câmera (2008) a identidade se cria também por certos atos de
linguagem, “particularmente por enunciados que ‘fazem com que alguma coisa aconteça.’”
(ibid, p.42), que são os enunciados de tipo performativos. Portanto, segundo os autores,
quando proferimos enunciados desse tipo estamos contribuindo para criar e/ou reforçar uma
identidade que, em muitos casos, pensaríamos estar apenas descrevendo. Eles dão alguns
exemplos:

Tanto se tem dito que os assaltantes costumam ser negros ( como se
transgredir a lei fosse algo decorrente da cor da pele), que os motoristas
negros tendem a ser parados pela polícia em blitz. Vejamos outro exemplo,
familiar aos/às professores/as. Quando dizemos que ‘Renata é uma menina
esperta’, podemos estar favorecendo — em um sentido amplo — a produção
de um ‘fato’ que pensávamos estar simplesmente descrevendo. Podemos, por
8

Convergente às noções de hetero-identidade e auto-identidade, Dubar (2005) elabora as de atribuição e
pertença.
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conseguinte, concorrer para a definição e para a preservação de aspectos
identitários do/a estudante. Os elos entre identidade e o processo pedagógico
configuram-se, por conseguinte, evidentes. (ibid, p.43).

Penso então que o sujeito sócio-cultural professor leva para o seu ensino as marcas de
suas experiências vividas em suas relações com os outros, no interior de contextos históricos e
culturais, marcas estas que configuram formas de ser e de pensar, de se relacionar, e de
comprometimento com determinadas causas e valores.
Essa concepção do professor como pessoa chama a atenção para o fato de que, em sua
prática, os professores não acessam exclusivamente técnicas e conhecimentos científicos
aprendidos nos cursos de formação inicial e continuada, acessam diversos saberes (saber;
saber-fazer; saber-ser) construídos em suas trajetórias de vida pessoal e profissional. Ela nos
autoriza a pensar a formação de professores em um espectro mais amplo, como um
continuum, um processo permanente, que se inicia bem antes da formação inicial e que
continua por toda a carreira profissional. Como uma “ação vital de construção de si próprio”
(PINEAU, apud MOITA 1992), na qual a relação entre os vários pólos de identificação é
fundamental. Tal formação não se encerraria, portanto, nos cursos sistematizados (formação
inicial e continuada), embora eles constituam momentos imprescindíveis na formação
profissional dos professores.
Isso porque os conhecimentos advindos dos cursos (saberes curriculares e
disciplinares) só ganham “existência” quando apropriados pela pessoa-professor, e essa
apropriação acontece quando conseguem estabelecer relações significativas entre suas
identificações, aspirações e saberes (que são dinâmicos, estão em constante processo de
elaboração-reelaboração) e os novos conhecimentos. Como analisa Nóvoa (1992b), “o adulto
apenas retém como saber de referência o que está ligado à sua identidade.” (ibid, p.25). O que
puder reter, fará parte de si, compondo, como analisam Connely e Clandinin (1998), o seu
conhecimento prático pessoal. Apenas quando isso acontece, quando incorporamos a teoria,
ou o novo conhecimento, como conhecimento significativo, pois encontra ressonância naquilo
que somos, é que podemos agir de uma maneira que seja coerente com essa teoria, ou novo
conhecimento. Como consideram os autores, quando incorporamos uma idéia, teoria, ou novo
conhecimento, por que faz sentido para nós, podemos dizer que a idéia não é mais uma idéia
em si, mas uma idéia na prática, na nossa prática. Isso acontece porque “trabalhamos a idéia
em nós. Nós a ruminamos. Pensamos sobre o que ela significa nas coisas que fazemos” (ibid,
p.*). A idéia, ou novo conhecimento nos habita, integra-se em nosso ser e se torna operativa
no conjunto de nosso conhecimento prático pessoal, funcionando como um filtro por meio do
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qual avaliamos as situações práticas, e como uma orientação para a nossa ação. Em
contrapartida, como salientam Connely e Clandinin (1998), algumas idéias sempre
permanecerão teóricas para nós, elas nunca se tornarão parte do nosso conhecimento prático
pessoal, por que não ressoam naquilo que somos, e assim nunca agiremos em coerência com
elas.
Nesse sentido os professores atuam de fato não como técnicos, aplicando princípios
teóricos elaborados por especialistas, mas como pessoas que detém e que constantemente
elaboram um conhecimento prático pessoal.
Como nos lembra Peréz Gómez (1992), os professores desenvolvem os seus trabalhos
em contextos específicos, marcados por uma complexidade social e cultural, e em interação
com pessoas concretas e diversas. Nesses contextos de múltiplas interações surgem
condicionantes que não são problemas abstratos, passíveis de serem resolvidos mediante a
aplicação de princípios gerais e conhecimentos científicos derivados da investigação. Ao
contrário, nas situações concretas da prática, mais do que problemas, surgem situações
problemáticas, que se apresentam freqüentemente como “casos únicos” que “requerem um
tratamento singular, na medida em que se encontram fortemente determinados pelas
características situacionais do contexto e pela própria história da turma enquanto grupo
social” (PERÉZ GÓMEZ, 1992, p.102). Atuando em contextos em que o elemento humano é
determinante e onde estão presentes símbolos, valores, sentimentos, e atitudes, são desafiados
a enfrentar situações de grande complexidade e incerteza o que lhes exige improvisação e
habilidade pessoal, assim como a capacidade de interpretar e agir na urgência. (TARDIF,
2002).
Diante de situações singulares e variadas o professor se coloca como pessoa inteira,
envolvendo-se afetiva e cognitivamente, e avalia tais situações, pensa estratégias de ação e
age “na urgência”, mobilizando um amálgama de saberes (saber, saber-fazer e saber ser)
incorporados, que compõe o seu conhecimento prático pessoal. Pérez Gómez analisa, com
base em Zeichner (1987) e Clandinin & Connely (1986) que “Ainda que possam ser
explicitados e consciencializados mediante um exercício de meta-análise, a maioria dos
recursos intelectuais que se ativam na ação são de caráter tácito e implícito.” (ibid, p.103)
Mas se essa concepção que prevê a indissociabilidade entre a pessoa e o professor
representa um grande avanço em relação à visão do professor como um técnico, nos coloca
também diante de um problema candente que não pode deixar de ser considerado: vivendo e
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se formando em uma cultura, entendida como uma “teia de significados”9, em que se
cristalizaram “vieses culturais”10, ou seja, preconceitos, estereótipos, etnocentrismo, entre
outros, não devemos considerar a possibilidade de que estes tenham sido incorporados pelos
professores e atinjam também o seu ensino? Diante disso, não deveríamos considerar as
implicações no ensino de toda uma série de representações carregadas de preconceitos e
visões estereotipadas em relação às diversidades de gênero, raça, classe social, sexo, religião,
implicações estas tão bem representadas e discutidas na pesquisa de Moysés e Collares
(1996)11 ?
Ainda sobre esta problemática, Tardif (2002) chama a atenção para o fato de que:

... uma boa parte do que os professores sabem sobre o ensino, sobre os
papéis de professor e sobre como ensinar provém de sua própria história de
vida, e sobretudo de sua história de vida escolar. Os professores são
trabalhadores que foram mergulhados em seu espaço de trabalho durante
aproximadamente 16 anos, antes mesmo de começarem a trabalhar. Essa
imersão se manifesta através de toda uma bagagem de crenças, de
representações e de certezas sobre a prática docente. Esses fenômenos
permanecem fortes e estáveis através do tempo. (ibid, p.260-261)

Portanto a imersão no ambiente escolar é formativa e contribui para a constituição, em
certo nível, da maneira de ser professor. Isso se torna ainda mais problemático quando muitas
pesquisas indicam sobre o caráter padronizador, homogeneizador e monocultural que
predomina na cultura escolar e na cultura da escola12. (CANDAU, 2008). Segundo a autora,
a cultura escolar, em geral, ignora a realidade social multicultural e apresenta um caráter
monocultural, e isso se expressa não apenas pelo que seleciona (textos da cultura dominante),
mas também pelo que deixa de selecionar. Nessa direção, Gimeno Sacristán (1995) observa
que:

9

Expressão de Geertz (1989) para designar a cultura.
Mellouki e Gauthier (2004) se utilizam dessa expressão para designar os preconceitos, estereótipos,
etnocentrismos etc.
11
Essa pesquisa foi abordada na introdução desta dissertação.
12
Cultura escolar para Forquin (1993) está referida aos conhecimentos intencionalmente trabalhados na escola e,
particularmente na sala de aula. Cultura da escola diz respeito às suas dinâmicas enquanto “mundo social”, que
têm suas características e vida próprias, seus ritmos e seus ritos, sua linguagem, seu imaginário, seus modos
próprios de regulação e de transgressão, seu regime próprio de produção e de gestão de símbolos.
10
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A cultura dominante nas salas de aula é a que corresponde à visão de
determinados grupos sociais: nos conteúdos escolares e nos textos aparecem
poucas vezes a cultura popular, as subculturas dos jovens, as contribuições
das mulheres à sociedade, as formas de vida rurais, e dos povos
desfavorecidos (exceto os elementos de exotismo), o problema da fome, do
desemprego ou dos maus tratos, o racismo e a xenofobia, as conseqüências
do consumismo e muitos outros temas que parecem “incômodos”.
Consciente e inconscientemente se produz um primeiro velamento que afeta
os conflitos sociais que nos rodeiam cotidianamente.” (ibid, p.95)

Essa seleção de determinados conteúdos em detrimento de outros (considerados menos
importantes) e a abordagem desses como elementos isolados, descolados de seu processo
social de construção, ensinam, entre outras coisas, a aceitar as versões e perspectivas
dominantes como as únicas existentes e como verdades inquestionáveis. Mais do que isso, por
traz dessa noção hegemônica de conhecimento que embasa o currículo, move-se um discurso
que corporifica narrativas particulares e tal discurso atua fortemente no processo de
constituição dos sujeitos.
Estariam, então, os professores enredados em uma teia da qual não se pode escapar?
Penso que levar em conta a força dessas influências (da cultura hegemônica, da cultura
escolar e da cultura da escola, marcadamente monoculturais) não supõe pensar que elas sejam
as únicas em jogo, ou que sejam onipresentes e funcionem como um mecanismo inescapável
de reprodução. É certo que algumas pessoas, mesmo sentindo o peso dessas linhas de
influência, tiveram contato com outras, mais carregadas de sentido para si, o que fez com que
desenvolvessem certa resistência ao seu poder uniformizante.
Diante disso caberia perguntar: haveria então a possibilidade de uma tomada de
consciência de que tais influências incidem sobre si e sobre seu ensino, assim como a criação
de novos marcos de referência, novas perspectivas de perceber e agir? Se sim, o que poderia
favorecer tal ocorrência?
Nesse ponto, cabe destacar o relevante papel desempenhado pelo conhecimento das
teorias. Como Contreras (2002), penso que é necessário recolocar as teorias em seu patamar
de importância na formação de professores, valorando o papel do conhecimento teórico para a
ação e a reflexão, mas de um conhecimento teórico de caráter crítico13, que possa favorecer a
desnaturalização daquelas linhas de influência mencionadas. Penso que se em sua base de
conhecimentos os professores não puderem dispor de elementos teóricos que lhes auxiliem a
compreender de forma crítica a realidade em que atuam, assim como as suas próprias
concepções e valores, não terão como perceber as múltiplas implicações de seu ensino.
13

Essa questão foi muito bem discutida por Mariano (2006).
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Tenderão a continuar reproduzindo esquemas de pensamento e ação apreendidos em suas
trajetórias de vida pessoal e profissional, os quais, como vimos, nem sempre implicam
conseqüências educativas positivas para a formação dos alunos, e sendo dependentes
intelectuais e ideológicos das influências exógenas. Nessa situação, serão mais provavelmente
conduzidos a práticas educativas injustas e alienantes do que a práticas que buscam como
finalidade a eqüidade e a emancipação cultural e social dos sujeitos envolvidos nas dinâmicas
educativas.
Em relação à pergunta anteriormente feita, penso como Contreras (2002), que uma
tomada de consciência, assim como a possibilidade de criação de novas perspectivas de
perceber e agir, só será possível se os professores puderem lançar mão, de forma significativa,
de uma teoria crítica que possibilite matizar sua reflexão com questionamentos críticos da
realidade e de suas próprias representações. Ou seja, se puderem conduzir uma reflexão
qualificada, com conteúdo e objetivo, uma reflexão que possua uma finalidade explícita, de
caráter emancipatório. (LIMA, 2004).
Considero que a perspectiva de educação intermulticultural pode ajudar os professores
nessa tarefa, pois une a análise crítica à linguagem da possibilidade14, oferecendo bases
teóricas para que estes encarem e desenvolvam seu trabalho docente de maneira crítica e
potencialmente transformadora.
No item a seguir discorrerei sobre o caráter multicultural de nossas sociedades; sobre
as implicações do modelo de escola monocultural, assim como a perspectiva de formação e de
educação intermulticultural.

1.2. Multiculturalidade e perspectiva intercultural em Educação

Há no mundo contemporâneo sociedades multiculturais, que embora se constituam de
formas distintas, possuem pelo menos uma característica em comum: são culturalmente
heterogêneas e “suas diferentes comunidades culturais convivem e tentam construir uma vida
em comum, ao mesmo tempo em que retêm algo de sua identidade ‘original’” (HALL, 2003,
p.52). Apesar das diferentes comunidades15 culturais manterem algumas características
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Giroux (1997) procurando superar o pessimismo e o imobilismo sugeridos pelo núcleo “duro” das teorias
críticas da reprodução, pensa em uma “pedagogia da possibilidade”.
15
O termo comunidade (como em “comunidades de minorias étnicas”) reflete precisamente o forte senso de
identidade grupal que existe entre esses grupos. (HALL, 2003, p.65).
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específicas, não são sistemas fechados e não estão congeladas em uma tradição imutável, pelo
contrário, a situação de contato faz verter grandes modificações. (HALL, 2003). Como nos
lembra este autor, “as nações modernas são, todas, híbridos culturais.”(ibid, p.62), no sentido
de que suas comunidades já não podem mais ser vistas como puras, unificadas ou
homogêneas. Em contato, essas diversas comunidades interagem, de forma mais ou menos
conflitiva, e se co-influenciam, se hibridizam. O termo hibridismo tem a ver com os processos
de tradução cultural movimentados nessas dinâmicas de contato, (HALL, 2003) e não se
reduz simplesmente à apropriação ou adaptação, mas expressa “um processo através do qual
se demanda das culturas uma revisão de seus próprios sistemas de referência, normas e
valores...”.
Esses processos de hibridismo podem se dar em condições relacionais muito diversas,
das mais harmônicas às mais conflitivas, dependendo dos interesses em jogos, das relações de
força entre os grupos, das representações que tenham uns dos outros e das vontades de
perpetuar ou de modificar seus regimes de verdade. Em função disso, o negociar com a
diferença do outro, tanto pode provocar a emergência de sínteses culturais novas, se
constituindo mesmo na forma “como a novidade entra no mundo” (RUSHDIE, 1991, apud,
HALL, 2003, p.75), como também pode intensificar processos de fechamento em torno das
próprias referências grupais.
O multiculturalismo16 não é um fenômeno novo, embora tenha se intensificado no
mundo contemporâneo mais e mais globalizado, impelido, sobretudo, pelo aumento dos
fluxos migratórios e pelo desenvolvimento de tecnologias da informação e da comunicação
que intensificaram a velocidade e o alcance da interação entre as pessoas ao redor do
mundo17.
No Brasil, sua gênese pode ser situada desde os primeiros contatos entre índios,
portugueses, africanos, e imigrantes advindos de diversos países. Mas a história da nossa
formação cultural, longe de ser a expressão de uma multiculturalidade harmônica e
celebrativa, é marcada por intensos processos de dominação de um grupo que se considerava
civilizado e superior, sobre outros, considerados primitivos e inferiores. Como nos lembra
Candau (2002), toda a nossa história tem sido marcada por relações interétnicas, “uma história

16

Entendido como: 1. a complexa diversidade cultural que marca o mundo de hoje; 2. e como maneira de atuar,
um modo de se trabalhar as relações culturais numa determinada sociedade, de conceber políticas públicas na
perspectiva da radicalização da democracia, assim como de construir estratégias pedagógicas nesta
perspectiva.(CANDAU, 2008, p.07)
17
Sobre a globalização ver Giddens (2000)
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dolorosa e trágica principalmente no que diz respeito aos grupos indígenas e afrodescendentes.” (ibid, p.126). A nossa formação histórica está marcada pela eliminação física
desses grupos, ou sua escravização, que também é uma forma violenta de negação de sua
alteridade. Neste sentido, a mesma autora enfatiza que:

(...) o debate multicultural na América Latina coloca-nos diante desses
sujeitos históricos que foram massacrados, que souberam resistir e
continuam hoje afirmando suas identidades fortemente na nova sociedade,
mas numa situação de relações de poder assimétricas, de subordinação e
acentuada exclusão ( Ibid, p.126).

Entretanto, como destaca Corsi (2007), esta marca que nos caracteriza do ponto de
vista cultural não advém somente da presença de pessoas de diferentes etnias em nosso país,
mas compreende também as que decorrem das diferenças de gênero, classe social, religião
etc.
Não somos fruto de relações culturais harmônicas, não conflitivas. Todas essas
dinâmicas culturais que estiveram e estão presentes na nossa formação histórica não se
desenvolvem apartadas de processos de desigualdade e de exclusão. Stoer e Cortesão (1999)
analisam esses dois processos com base em um artigo de Boaventura Sousa Santos18. De
acordo com os autores desigualdade e exclusão, enquanto “sistemas de pertença
hierarquizadas”, manifestam-se na sociedade de diferentes maneiras: no caso das situações de
desigualdade, pela integração subordinada dos grupos subalternizados; no caso das situações
de exclusão, por meio do afastamento, da expulsão ou da eliminação dos grupos minoritários.
Eles analisam que numa situação de desigualdade esses grupos são tolerados e
mantidos na sociedade dominante, desde que se submetam, e mantenham uma postura dócil,
já que são funcionais ao sistema. Portanto, nessas situações, quem está em baixo está dentro.
Exemplos disso é o caso de trabalhadores indiferenciados que constituem a mão-de-obra
barata, ou dos trabalhadores migrantes. O grau extremo de desigualdade se traduz em
escravidão. No caso da exclusão, a relação da sociedade dominante com o grupo que é objeto
18

Texto policopiado a partir da palestra “Construção Multicultural da Igualdade e da Diferença” no VII
Congresso Brasileiro de Sociologia no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, ocorrido na UFRJ em 1995.
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dessa situação é diferente. De acordo com os autores, nessas situações, a presença desses
grupos já não é tolerada e considera-se mesmo impossível a convivência com eles, razão pela
qual serão afastados ou eliminados. Nesse caso, quem está em baixo está fora. Exemplos
dessa situação em nosso contexto, passado e presente, ocorrem com os índios, homossexuais e
com todas as pessoas que não operam dentro do modelo cultural hegemônico. Os autores
destacam:

A exclusão vai sendo construída através do estabelecimento de limites e de
regras que não poderão ser transgredidas e a partir das quais, arbitrariamente,
será estabelecido o que é normal e o que é aceitável e também o que é
desviante, portanto proibido. O que é considerado interdito, irá decidir quem
irá ser, arbitrariamente, objeto de eliminação: será assim eliminado quem
não se situe dentro do estabelecido como sendo normal, e quem transgride os
limites do aceitável. (STOER & CORTESÃO, 1999, p.15).

Apesar de ambos serem sistemas de hierarquização social, apresentam algumas
características

distintas.

Os

autores

destacam

que,

enquanto

a

desigualdade

é

predominantemente um fenômeno sócio-econômico, a exclusão é frequentemente informada
por características sócio-culturais. Pessoas que são excluídas por esse sistema classificatório
de exclusão, além de todo sofrimento sentido, têm mais problemas para a ascensão sócioeconômica, porque as marcas (características físicas e culturais) pesam no sistema de
desigualdade. Além disso, mesmo quando pessoas dos grupos minoritários conseguem chegar
a posições econômicas mais favorecidas, nem por isso deixam de sofrer discriminações.
A nossa formação histórica é marcada por uma profunda desigualdade e por situações
de exclusão, movimentadas por um grupo dominante (homem, branco, cristão, rico,
heterossexual) sobre os grupos diferentes do dominante (mulheres, indígenas, afrodescendentes, pobres, homossexuais), que mesmo constituindo a maioria numérica, são
minorias no sentido do acesso a uma vida digna e a cidadania. Estes grupos são constituídos
pelos “outros”.
Por seu interesse de manter e alargar a sua dominação social, política e econômica
esse grupo cuida de estender e sobrepor as suas representações de mundo às dos outros
grupos, e faz isso com tal engenho que até pode fazer crer aos outros que apenas as suas
representações são dignas de significar a realidade. É dessa forma que, como analisa Cortella
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(1998), “Por imposição ou convencimento, a maior parte dos valores e conhecimentos
oriundos do escopo mais exclusivo daqueles que detêm o poder sócio-político-econômico é
seguida e acatada como tendo extensão globalizante e sempre verdadeira.”(ibid, p.49). É por
que detêm as posições de poder e decisão na sociedade, incluídas aí aquelas mais diretamente
ligadas à veiculação dos significados, valores e normas (meios de comunicação, escolas, entre
outros) que conseguem disseminar as suas versões.
O problema é que estes valores e conhecimentos, que querem representar toda a
realidade, e falar pelos “outros”, estão constituídos por uma perspectiva única, etnocêntrica,
que vê a si mesmos como referente absoluto, como norma, verdade, grau máximo de
desenvolvimento humano, e aos outros como inferiores, incapazes, anormais. Essa visão de
mundo etnocêntrica é em grande medida aceita tacitamente pela maioria das pessoas. Elas
aderem aos significados hegemônicos sem levarem em conta os mecanismos de poder que
fazem com que os elementos de uma cultura prevaleçam sobre as outras, ao mesmo tempo em
que provocam uma desqualificação dos conhecimentos e valores, das formas de ser e de ver a
realidade dos outros grupos culturais. Não levam em conta que esses sinais, esses marcadores
valorativos que constituem as diferenças, não são naturais, mas produzidos em relações
sociais de poder. Seguindo o raciocínio de Silva (1999):

(...) é-se diferente relativamente a alguma outra coisa, considerada
precisamente ‘não-diferente’. Mas essa ‘outra coisa’ não é um referente
absoluto, que exista fora do processo discursivo de significação: essa ‘outra
coisa’, o ‘não-diferente’, também só faz sentido, só existe, na ‘relação da
diferença’ que a opõe ao diferente.(...) Assim são relações de poder que
fazem com que a ‘diferença’ adquira um sinal, que o ‘diferente’ seja
avaliado negativamente relativamente ao ‘não-diferente’. Inversamente se há
sinal, se um dos termos da diferença é avaliado positivamente (o ‘não–
diferente’) e o outro negativamente (o ‘diferente’), é porque há poder. (ibid,
p.87)

Portanto, nessa configuração os conflitos não se resumem (se é que algum dia já se
resumiu) à luta pelo controle dos bens materiais e do poder político, mas são também a
expressão de conflitos identitários que se dão em torno da produção e da distribuição dos
significados e dos símbolos sociais. (SEMPRINI, 1999).
Essas dinâmicas que se expressam por meio de discursos e práticas sociais, se fazem
presentes nas mais variadas instâncias (escola, rua, locais de trabalho etc.) e influenciam
fortemente a construção e reconstrução das nossas identidades. Cuche (2002), já havia
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chamado a nossa atenção para o fato de que nossas identidades são construídas em situações
relacionais nas quais estão envolvidas relações de força, e que dependendo da situação
relacional e do jogo de forças (que pode ser uma relação de forças simbólicas) entre os
indivíduos em contato, a auto-identidade teria maior ou menor legitimidade que a heteroidentidade. O autor analisa que:

Em uma situação de dominação caracterizada, a hetero-identidade se traduz
pela estigmatização dos grupos minoritários. Ela leva frequentemente neste
caso ao que chamamos de uma “identidade negativa”. Definidos como
diferentes em relação à referência que os majoritários constituem, os
minoritários reconhecem para si apenas uma diferença negativa. Também
pode-se ver o desenvolvimento entre eles dos fenômenos de desprezo por si
mesmos. Estes fenômenos são freqüentes entre os dominados e são ligados à
aceitação e à interiorização de uma imagem de si mesmos construída pelos
outros. A identidade negativa aparece então como uma identidade
vergonhosa e rejeitada em maior ou menor grau, o que se traduzirá muitas
vezes como tentativa para eliminar, na medida do possível, os sinais
exteriores da diferença negativa. (ibid, p.184/185).

O autor salienta, ainda, que todo o esforço das minorias consiste em se reapropriar dos
meios de definir sua identidade, segundo seus próprios critérios, e transformar a heteroidentidade, que é frequentemente uma identidade negativa, em uma identidade positiva. A
perspectiva de educação intermulticultural, a qual embasa esta pesquisa e que tratarei a seguir,
ao contrário das outras abordagens multiculturais, leva em conta essas dinâmicas e se propõe
a problematizar esses relacionamentos a fim de emancipar os sujeitos das classificações
estereotipadas impostas e do sofrimento emocional pelo qual tem passado as minorias de
classe, cor, entre outras19.
Esses processos culturais mais amplos presentes na sociedade também atingem a
escola. Como nos lembra Candau (2008), toda educação está imersa nos processos culturais
do contexto em que se situa. De fato, embora a diversidade cultural presente na sociedade
adentre a escola e esta receba crianças com saberes, tradições, gostos e sonhos bastante
diversos, grande parte das escolas continua trabalhando com currículos monoculturais e sendo
palco de cenas que envolvem preconceitos e discriminações contra aqueles percebidos como
diferentes.
Por conta dessa situação ocorrem todos os dias em salas de aulas de escolas
brasileiras, de forma velada ou explícita, cenas de discriminação e de exclusão de muitos
19

Ver Giroux (1997), p.51)
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estudantes de grupos subalternizados. Isso ocorre quando, por exemplo, os professores dão
atenção desigual e desenvolvem baixas expectativas frente a crianças advindas de meios
econômicos menos favorecidos, a crianças negras, a crianças de famílias tidas como
desestruturadas; quando os professores silenciam diante de discursos e práticas que
inferiorizam aqueles percebidos como diferentes ou desviantes de um arbitrário padrão de
normalidade; quando a escola trabalha com currículos monoculturais que não contemplam os
saberes e tradições de grupos minoritários, negando-lhes a possibilidade de contar com
referências que legitimem ou afirmem positivamente seu pertencimento cultural e
contribuindo para sua baixa auto-estima e para o seu fracasso escolar.
Como Moreira (2001), entendo que o multiculturalismo20 é condição inescapável do
mundo contemporâneo e compartilho com ele a idéia da necessidade de se pensar em
respostas adequadas a esta condição em ambientes educacionais. A educação multicultural se
situa nesse horizonte de preocupações, no entanto, são inúmeras e diversificadas as
concepções e vertentes multiculturais, abarcando posturas epistemologicamente diversas, e
mesmo conflitantes. Candau (2008) refere-se a três abordagens por considerar que estão na
base de diversas propostas: o multiculturalismo assimilacionista, o multiculturalismo
diferencialista ou monoculturalismo plural e o multiculturalismo interativo, ou intercultural.
Mas se a educação é um elemento chave na mudança social, não é, contudo, qualquer
educação que tem esse poder de provocar mudanças, no sentido de uma maior equidade de
sucesso escolar e da justiça social. A perspectiva de educação intercultural tem essa proposta
explícita.
A abordagem assimilacionista admite que vivemos em uma sociedade multicultural
em que não existe igualdade de oportunidade para todos. Uma política assimilacionista
procura favorecer que todos se integrem na sociedade, ou seja, que os grupos marginalizados
também sejam “cultivados” nos valores, mentalidades, conhecimentos socialmente
valorizados pela cultura hegemônica, sem que se abale, contudo, o status-quo. No âmbito da
educação, promove-se uma política de universalização da educação. Todos são chamados a
participar do sistema escolar, mas sem que se coloque em questão seu caráter monocultural e
homogeneizador, que se expressa não só nos conteúdos do currículo, mas nas interações entre
os diferentes atores, nas estratégias utilizadas em sala de aula, nos valores privilegiados, entre
outros. Estratégias de caráter compensatório são criadas, a fim de regularizar “déficits
culturais”. A diferença é vista aqui como desvio, como falta, algo que é necessário corrigir. O
20

Entendido como a complexa diversidade cultural que marca o mundo de hoje. (CANDAU, 2008, p.07)
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objetivo é garantir a apropriação de uma “cultura comum”, que é expressão, no entanto, da
cultura de um grupo específico, o grupo dominante. Em função desse objetivo deslegitima
dialetos, saberes, línguas, crenças, valores “diferentes” do modelo hegemônico, considerados
inferiores. (CANDAU, 2008).
A

segunda

concepção,

denominada

multiculturalismo

diferencialista,

ou

monoculturalismo plural, parte da suposição de que quando se enfatiza a assimilação terminase por negar a diferença, ou por silenciá-la. Ressalta, então, a necessidade do reconhecimento
das diferenças, porém propõem espaços próprios para que estas se expressem, acreditando que
somente assim os diferentes grupos socioculturais poderão manter suas matrizes culturais. Tal
proposta deixa entrever uma visão estática e essencialista da formação das identidades
culturais e pode favorecer, na prática, a criação de apartheids socioculturais. (CANDAU,
2008). O que essa concepção ignora é que as comunidades culturais em contato se hibridizam
de formas próprias, portanto são dinâmicas, e é um erro continuar vendo-as de forma
congelada, fixando e essencializando suas características. Procedendo assim caímos em uma
armadilha e não podemos ultrapassar uma visão folclórica e estereotipada das diferenças.
Em uma vertente mais crítica, denominada multiculturalismo crítico ou perspectiva
intercultural crítica, trata-se, de acordo com Canen e Oliveira (2002):

(...) de ir além da valorização da diversidade cultural em termos folclóricos
ou exóticos, para questionar a própria construção das diferenças e, por
conseguinte, dos estereótipos e preconceitos contra aqueles percebidos como
diferentes no seio de sociedades desiguais e excludentes. No caso da
educação e da formação de professores em sociedades multiculturais e
desiguais como o Brasil, adotar o multiculturalismo crítico como horizonte
norteador significa incorporar, nos discursos curriculares e nas práticas
discursivas, desafios à noções que tendem à essencialização das identidades,
entendendo-as, ao contrário, como construções, sempre provisórias,
contingentes e inacabadas. (Ibid, p.61-62).

As autoras argumentam que a valorização da diversidade cultural sem que se questione
a construção das diferenças e estereótipos, pouco pode contribuir para a transformação da
sociedade desigual e preconceituosa em que vivemos:
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Embora o conhecimento de ritos, tradições e formas de pensar de grupos
possa, sem dúvida, contribuir para uma valorização da pluralidade cultural e
um eventual desafio a preconceitos, essa abordagem, por si só, tende a
desconhecer mecanismos históricos, políticos e sociais pelos quais são
construídos discursos que reforçam o silenciamento de identidades e a
marginalização de grupos. Identificar tais mecanismos e lutar por sua
superação passa a ser, justamente, o cerne das preocupações de uma
postura multicultural mais crítica, também chamada de perspectiva
intercultural crítica. (ibid, p.63)

Portanto, o ponto central da perspectiva intercultural é fazer conhecer ⎯ e também
desenvolver capacidades para enfrentar ⎯ mecanismos (discursivos e práticos) opressivos
que fazem perpetuar situações de desigualdade e de exclusão, já que constroem ou perpetuam
posições de inferioridade e de superioridade entre as pessoas com base em marcadores de
gênero, raça, etnia, sexualidade, religião, entre outros.
No contexto brasileiro, a entrada da diversidade cultural na escola implicou uma
resposta multicultural condizente com os dois primeiros enfoques apontados anteriormente
por Candau (2008), como procuro mostrar a seguir. Na seqüência, apresento algumas
propostas educativas de autores ligados à perspectiva intercultural.
A partir da década de 1930 a demanda das classes populares força a expansão do
ensino no Brasil. As mudanças introduzidas nas relações de produção, provocadas pela
revolução industrial no país, tornaram imperiosa a necessidade de se eliminar o analfabetismo
e dar um mínimo de qualificação para o trabalho a um máximo de pessoas, e de fato, nesta
nova configuração, as aspirações sociais por educação adquirem uma pressão cada vez mais
forte, segundo ROMANELLI (2000).
Na tentativa de apressadamente atender à demanda social o Estado toma a frente na
expansão do ensino, empenhando-se, sobretudo, em resolver os problemas de escassez
crônica de recursos materiais e humanos nas escolas. No entanto, embora tenha afluído à
escola, pouco a pouco, todo um grupo de pessoas que possuía características bastante
divergentes em relação ao grupo sociocultural para o qual a escola havia sido concebida, o
tipo de escola que o Estado passou a expandir foi ainda aquela que estava habituada a
trabalhar para um público pouco numeroso e relativamente homogêneo, majoritariamente
constituído por alunos brancos, oriundos das classes mais favorecidas econômica e
socialmente.
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Com o advento da escola de massa, muitos professores não sabem o que fazer com a
diversidade cultural do novo público, já que não receberam formação que os
instrumentalizassem para o acolhimento desta. Por conta disso continuam agindo da mesma
forma, tendo como norte um modelo de aluno ideal, explicando as lições de forma
descontextualizada, tentando manter a ordem e avaliando os alunos de acordo com as metas
estabelecidas.
Esse novo público, por ser socializado noutros valores e por possuir outros interesses,
freqüentemente entra em choque com as regras de comportamento, os valores, os níveis de
aprendizagem exigidos e vigiados pela avaliação e as hierarquias de organização
característicos da racionalidade técnica que modela esta escola marcadamente monocultural21.
Essa situação de inadequação, que se configura em uma incapacidade da escola para trabalhar
com as diferenças culturais dos alunos, provoca o que Cortesão (2002) denomina de mal-estar
educativo. Obrigados a freqüentar uma escola que não foi concebida para eles e que é
indiferente à diferença, os alunos se sentem mal e reagem, muitas vezes, de forma violenta.
Os professores também se sentem mal e se interrogam sobre o seu papel. Apesar disso, o
currículo permanece monocultural, representação única e exclusiva da cultura hegemônica e
nessa perspectiva curricular, os saberes, histórias e contribuições dos diversos grupos não são
contemplados. Isso porque a epistemologia monocultural concebe como conhecimento apenas
aquele que é construído pela elite, considerando que este reflete a totalidade da experiência
social22.
Configura-se,

assim,

uma

inadequação

do

modelo

de

ensino

monocultural/meritocrático frente às novas dinâmicas sociais.
Neste modelo o professor recorre a manuais e apontamentos para realizar um ensino
expositivo. Dedica-se simplesmente em traduzir, simplificar, clarificar os conhecimentos sem
a preocupação com os significados e sentidos atribuídos pelos alunos a tais conceitos. Trata-se
de um tipo de ensino ‘de cima para baixo’ no qual, quem detém o conhecimento é o educador,
cabendo a este, enquanto sujeito, depositar tal conhecimento na mente dos educandos,
enquanto objeto. Segundo Cortesão o quadro teórico de formação docente deste professor
caracteriza-se pela:

21

Cortesão (2002)
Em Fontenele e Lima (2006) abordamos as concepções de cultura para os universalistas e para os
particularistas.
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(...) preocupação de uma busca de neutralidade no ato educativo,
pela idéia de que se conseguirá proporcionar igualdade de oportunidade aos
alunos (que são vistos como iguais em diferentes aspectos) proporcionandolhes o acesso ao sistema educativo e oferecendo um ensino idêntico a todos.
Deste ensino terão proveito os que forem, naturalmente, mais dotados e/ou
os que se esforçarem mais. E uma das funções do professor será a de garantir
que a seleção, que irá forçosamente ter que acontecer, se processará de uma
forma “justa”, eliminando os “menos trabalhadores”, os “menos
persistentes”, os “menos dotados”. Trata-se pois de um professor cujo perfil
se enquadra bem na escola meritocrática-monocultural que, como se sabe, é
concebida de acordo com perspectivas de consenso, das teorias
funcionalistas e estruturais-funcionalistas. (CORTESÃO, 2002, p.55-56).

Dentro desse modelo de ensino parece haver uma suposição de que se transmite bem
os conteúdos e alguns alunos não aprendem é por que estes não se esforçam, ou porque são
indolentes, ou porque são menos dotados. O fracasso escolar é explicado aqui pelas teorias do
handcap biológico (como sendo um problema exclusivo do aluno, que é naturalmente menos
capaz) e handcap sociocultural (porque vêm de grupos socioculturais menos valorizados,
considerados naturalmente menos capazes de elaborar raciocínios de tipo científico). Os
alunos são tratados de forma homogênea, pois entende-se que todos devem aprender tudo o
que é ensinado, e da mesma forma, e no mesmo tempo. Parte-se da suposição errônea “de que
todos os estudantes podem aprender a partir dos mesmos materiais, técnicas de ensino em sala
de aula e modos de avaliação”(GIROUX, 1997, p.161). De acordo com Giroux os princípios
subjacentes a este modelo de ensino estão “em desacordo com a premissa de que os
professores deveriam estar ativamente envolvidos na produção de materiais curriculares
adequados aos contextos culturais e sociais nos quais ensinam”(ibid, p.160).
Pautado na racionalidade técnica o professor tem aqui o papel de executar um ensino
planejado, “eficiente”, que, no entanto, não foi concebido por ele próprio, mas por
especialistas um tanto afastados da realidade cotidiana da vida em sala de aula. É um ensino
padronizado que não leva em conta as características dos alunos reais, pois organiza-se em
função de um aluno genérico. Este enquadramento não favorece o desenvolvimento da
investigação na prática pedagógica dos professores23.
Mas a idéia veiculada pelos teóricos tradicionalistas de que se conseguirá democratizar
a escola e proporcionar igualdade de oportunidades aos alunos dos diferentes grupos
socioculturais pelo simples fato de garantir-lhes o acesso ao sistema educativo e de oferecer a
todos o mesmo ensino, vai progressivamente caindo por terra, como analisa Cortesão (2002):

23

Sobre essa questão ver Cortesão (1999, p. 75).
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O fato de o sistema se limitar a oferecer a um público de alunos
crescentemente heterogêneo uma igualdade de oportunidade de acesso,
acompanhada de uma semelhança de tratamento dentro da escola e de
idênticas propostas de ensino/aprendizagem, significa, pelo contrário, muito
provavelmente, a obtenção de uma desigualdade ao nível de distribuição de
sucessos/insucessos. (Cortesão, 2002, p.65-66.)

Diversas pesquisas desenvolvidas no quadro da teoria da reprodução revelaram a forte
relação entre a classe social e a cultura dos grupos que frequentam a escola e a distribuição
dos níveis de sucesso e insucesso. Tais pesquisas chamaram a atenção para o fato de que os
grupos de alunos não socializados dentro do padrão cultural dominante, ao ingressarem nesta
escola, estavam já em situação de desigualdade em relação aos alunos socializados neste
padrão cultural, visto que a cultura escolar toma como norma e ideal a serem atingidos os
conhecimentos objetivados da cultura hegemônica. (FONTENELE & LIMA, 2006). Dessa
forma penaliza, através da avaliação, a dificuldade ou a incapacidade de atingir os níveis de
aprendizagem impostos, bem como o desinteresse pelo que o currículo oficial considera
importante adquirir. (STOER & CORTESÃO, 1999). Agindo dessa forma a escola confirma e
privilegia os estudantes da classe dominante ao passo que, invalidando as histórias e saberes
dos grupos subordinados, agrava as situações de insucesso e abandono escolar destes,
contribuindo mesmo para o não cumprimento da escolarização obrigatória.
Tendo em vista essa tendência nada natural da cultura escolar de pairar em um
universo monocultural, discriminando, assim, parte de sua clientela é possível re-significar o
que se convencionou chamar de fracasso escolar: “Em última instância, o fracasso pode
corresponder à inabilidade de um determinado aluno ou aluna, ou de um grupo de alunos/as
em corresponder aos objetivos estabelecidos nos currículos escolares”. (Candau, 2003, p.26).
Assim os que não conseguirem corresponder às expectativas desta escola, fracassam.
Os que não derem uma resposta convincente de que se despiram de suas referências
identitárias e aprenderam adequadamente as representações da cultura dominante não tem
sucesso nesta escola.
Provocando uma inversão de perspectiva de análise, inúmeros autores passam a
considerar que não é o contexto social e cultural dos alunos que se constitui como maior
problema e sim o caráter em geral padronizador, homogeneizador e monocultural da
educação, especialmente presente no que se denomina como cultura escolar e cultura da
escola.
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Neste

sentido,

Candau

multi/interculturalismo,

defende

(2002),
que

de

acordo

“tratamento

igual

com
não

as

perspectivas

significa

do

tratamento

uniformizante, que desrespeita, padroniza e apaga as diferenças” (Ibid, p.70). Para ela
igualdade não se opõe à diferença e sim à desigualdade, e diferença não se opõe à igualdade, e
sim à padronização. Dessa forma, igualdade e diferença são desejáveis e padronização e
desigualdade não o são. O que se quer então “é uma igualdade que se constitua num diálogo
entre os diferentes, capaz de explorar a riqueza que vem da pluralidade de tradições e de
culturas”. ( Ibid, p.70). Ela acrescenta que “Enquanto a diversidade cultural for um obstáculo
para o êxito escolar, não haverá respeito às diferenças, mas produção e reprodução das
desigualdades”. ( Ibid, p.70).
Movidos por uma preocupação quanto às possibilidades reais de a escola tornar-se
democrática de fato24, desenvolve-se a idéia de que isso só será possível se ela passar a
acolher as diferenças ao invés de excluir, e puder contribuir para uma maior semelhança de
resultados de sucesso escolar. Isso será possível à medida que a escola consiga oferecer aos
diferentes grupos de alunos situações de ensino-aprendizagem que lhes sejam mais
adequadas. Vai-se pouco a pouco falando da necessidade de “despadronizar”, “desenrigecer”,
“desomogeneizar” o ensino25, de se reinventar a educação escolar, “para que se possa oferecer
espaços e tempos de ensino-aprendizagem significativos e desafiantes para os contextos
sócio-políticos e culturais atuais e as inquietudes de crianças e jovens.” (CANDAU, 2008,
p.13).
Diversos autores que pensam a partir da perspectiva do multi/interculturalismo
desenvolveram referenciais próprios que dialogam e convergem em vários aspectos.
Canen e Moreira (2001) entendem que tal perspectiva, além de visar a promoção do
respeito à diversidade, preocupa-se também em preparar os alunos para o trabalho coletivo em
prol da justiça social. Destacam que:

No primeiro caso trata-se de reduzir preconceitos, de estimular
atitudes positivas em relação ao “diferente”, de promover a capacidade de
assumir outras perspectivas, de propiciar o desenvolvimento da empatia. No
segundo, trata-se de evidenciar as relações de poder envolvidas na
construção da diferença, de criar oportunidades de sucesso escolar para todos
os alunos, de incentivar habilidades e atitudes necessárias ao fortalecimento
24

Aqui entendida não apenas como a garantia do acesso de TODOS/AS à escola, o que pouco vale sem que se
ofereçam oportunidades para que TODO/AS aprendam.
25
Sobre o assunto ver Cortesão (2002)
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do poder individual e coletivo bem como de desenvolver habilidades de
pensamento crítico. (ibid, p.30)

Giroux (1997), enquanto teórico crítico, não entende as escolas como simples locais de
instrução, mas como “esferas controversas que incorporam e expressam uma disputa acerca
de que formas de autoridade, tipos de conhecimento, formas de regulação moral e versões do
passado e do futuro devem ser legitimadas e transmitidas aos estudantes” (ibid, p.162). De
acordo com a orientação filosófica que lhe serve de modelo, as escolas podem preparar os
estudantes ou para adaptarem-se à sociedade atual ou para comprometerem-se com o seu
aperfeiçoamento no sentido de busca da justiça social.
Contrariamente à ideologia fatalista neoliberal, a qual apregoa que a prática educativa
deve se dirigir à adaptação do educando a esta realidade que não pode ser mudada, a
perspectiva de Giroux apregoa que a ação educativa deve fomentar a crítica às pautas injustas
da sociedade capitalista e fazer desenvolver conhecimentos e habilidades para que os
educandos possam viver em uma democracia autêntica.
A fim de atingir esta meta que se traduz em um compromisso político com a eqüidade,
a justiça e a emancipação, os professores devem agir como intelectuais transformadores,
como herdeiros, mediadores, interpretes e críticos da cultura (MELLOUKI e GAUTHIER,
2004), assumindo responsabilidade ativa na concepção e execução da ação docente. Assumir
tal responsabilidade implica transformar as condições em que trabalham.
Crítico do currículo oculto da escola tradicional que se caracteriza pela “classificação
e seleção social, relações sociais hierárquicas, correspondência entre avaliação e poder e
dinâmica interpessoal fragmentada e isolada do encontro em sala de aula”, Giroux (1997,
p.74) considera que este promove a competitividade, o individualismo e o autoritarismo, e
contribui mais para a submissão do que para a aprendizagem dos educandos.
A fim de promover valores e crenças que estimulem modos críticos e democráticos de
participação e interação entre professores e alunos, Giroux propõe novos modos de organizar
o tempo, o espaço, as relações sociais e o conhecimento no cotidiano da escola. Em linhas
gerais, propõe um trabalho com turmas heterogêneas, onde os alunos mais hábeis possam
liderar pequenos grupos no direcionamento do trabalho; o rompimento dos papéis e regras
hierárquicas rígidas para explorar relacionamentos democráticos; compartilhamento e exame
coletivo da teoria e prática pedagógica entre os professores e com os alunos; avaliação
dialógica; oportunidades de trabalho em grupo para o aprendizado da dinâmica da democracia
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participativa, valorização do capital cultural do estudante; ritmo de aprendizagem agradável,
entre outros.
O desenvolvimento desse trabalho demanda que os professores se dirijam a cada um
dos seus alunos não como sujeitos genéricos, ao contrário, “O ponto de partida desses
intelectuais não é o estudante isolado, e sim indivíduos e grupos em seus diversos ambientes
culturais, raciais, históricos e de classe e gênero, juntamente com a particularidade de seus
diversos problemas, esperanças e sonhos” (ibid, p.163).
Nessa perspectiva, o ensino deixa de ser padronizado e busca implicar os alunos
(contemplando-os em suas diferenças) em processos de construção do conhecimento de forma
mais democrática e crítica, favorecendo a estes o estabelecimento de nexos entre os conteúdos
curriculares e seus sistemas de referências culturais.
Luiza Cortesão (2002) é uma autora que, como Giroux, pensa a escola dentro de um
quadro teórico que condena a cumplicidade de processos educativos com situações de
marginalização e exclusão social de minorias. Diante de populações educativas cada vez mais
diversificadas ela considera crucial: 1. que os professores se apercebam do arbitrário cultural
a que constantemente recorrem (por vezes de forma não consciente) “na imposição das
normas que aplicam, na escolha de conteúdos que desenvolvem e nas formas de avaliação a
que recorrem” (ibid, p.16); 2. que atuem no campo educativo “numa postura que questione
um etnocentrismo geralmente hegemônico e que deverá ser informada por uma consciência da
incompletude de qualquer cultura com que contactem. (cf. S. Santos, ibid, p.16)”; 3. que os
professores impregnem seu cotidiano com atitudes reflexivas e de pesquisa.
Ela admite que no campo do discurso oficial vem surgindo uma série de preocupações
que vão ao encontro do respeito e valorização das diferenças, no entanto, pondera que o que
muito freqüentemente se pratica é fruto de um entendimento superficial da questão das
diferenças. Segundo ela, “essas situações decorrem de se encarar a diversidade somente
através das manifestações mais visíveis, enfatizadas pelo que poderá designar-se por
folclorização das diferenças” (STOER, citado por CORTESÃO, 2002). Nesse plano, portanto,
as diferenças culturais não podem ser apreendidas em suas características imanentes, mas
apenas em imagens mais ou menos folclorizadas.
Para que se ultrapasse esse nível de consideração das diferenças é necessário, segundo
a autora, ocorrer certas mudanças significativas:
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Terá de se conseguir a compreensão da necessidade de encontrar respostas
variadas mais adequadas a aspectos socioculturais e aos problemas sentidos
por cada um desses grupos. Terá sobretudo de fazer com que se esteja atento
às relações de poder, sempre complexas, que se estabelecem entre grupos
dominantes e minoritários. E, em conseqüência, acarretará a existência de
preocupações de reorganização/recriação de conteúdos e/ou de metodologias
e/ou de materiais. Estes serão os que se admite poderem contribuir não só
para que as propostas de aprendizagem sejam mais adequadas a
características, necessidades e interesses daqueles grupos de alunos mas
também da sua afirmação como cidadãos”. (CORTESÃO, 2002, p.68).

Este processo exige que os professores conheçam seus alunos. Portanto, o primeiro
passo desse professor não-daltônico cultural26, que tem consciência da diversidade cultural
presente na escola, é produzir conhecimento sobre as características grupais, socioculturais e
até idiossincráticas de seus alunos. Ela defende que tal conhecimento deva ser usado para:

repensar formas (e até conteúdos) de trabalho que possam ir ao encontro dos
interesses, que valorizem os saberes, que não desrespeitem os valores, que
aproveitem as competências que os alunos sempre têm, seja qual for sua
origem social e étnica, mas que a sociedade e a escola atuais nem aproveitam
nem valorizam, nem aceitam. (ibid, p.69).

Este tipo de trabalho exige que os professores sejam mais do que meros aplicadores de
materiais didáticos. Trata-se, antes, de produzir, enquanto professor-investigador, dispositivos
de diferenciação pedagógica. Cortesão (ibid, p.70) considera que através do recurso a estes
dispositivos se terá uma maior possibilidade de “oferecer aos alunos o domínio de
competências curricularmente consideradas relevantes e, simultaneamente, oferecer também a
valorização da imagem do seu grupo de origem”, favorecendo o desenvolvimento de um
bilingüismo cultural nos alunos, ou seja, uma capacidade destes para se movimentar em mais
de um campo cultural — no âmbito de suas culturas e na cultura escolar. Chama, ainda, a
atenção para o fato de que esta capacidade pode possibilitar o acesso a algumas situações de
aquisição de poder, de usufruto de cidadania por parte de grupos minoritários.
26

Stoer e Cortesão (1999, p. 56), partindo da noção de Boaventura Sousa Santos, para quem o mundo é um
“arco-íris de culturas”, constroem a analogia do “daltonismo cultural”. Assim como os daltônicos não são
capazes de discernir toda uma gama de tonalidades que compõem o arco-íris, a não conscientização da
diversidade cultural que nos rodeia constituiria uma espécie de “daltonismo cultural”. Dessa forma diferenciam o
tipo de professor daltônico-cultural ou monocultural (que percebe apenas alguns grupos culturais) do professor
não-daltônico cultural ou multicultural.

44

Como Cortesão, acredito que quando os professores pautam suas ações por
preocupações dessa natureza terão muito provavelmente uma maior possibilidade de implicar
os alunos na construção do seu próprio saber. Os professores, ao recorrerem a dispositivos de
diferenciação pedagógica, caracterizados por relacionar os saberes curriculares com
problemas sentidos, com valores e com conhecimentos que os alunos possuem, podem mais
facilmente implicá-los na construção de aprendizagens mais significativas. Eles estariam,
entre outras coisas, respondendo de forma aproximada a problemas e indo ao encontro de
interesses, de características socioculturais e etárias dos diferentes tipos de alunos. Dessa
forma, podemos esperar que um trabalho educativo realizado com base nessas preocupações
possa contribuir para o enfrentamento do mal-estar educativo existente na escola, visto que
ele parece ser, em grande parte, decorrente do fosso que aí existe entre as propostas
educativas oficialmente estabelecidas e problemas, desejos e saberes dos alunos.
Mas, ao mesmo tempo em que defendem a formação de uma atitude multicultural
entre os professores, formação esta que poderia capacitá-los a tirar partido da heterogeneidade
social e cultural para ensinar, Stoer e Cortesão (1999) chamam a atenção, citando Reis (1995),
para alguns perigos inerentes ao processo de construção de dispositivos pedagógicos:

A dificuldade, ou talvez o risco, parece residir na forma como a escola se
apropria da ‘cultura de origem’ dos aprendizes, devolvendo-a depois em
enunciados que, ou testemunham a sua marginalidade face à ‘cultura
legítima’, ou a folclorizam, num processo de nobilitação que reformula a
escala de prestígio das culturas em presença. (REIS, citado por STOER e
CORTESÃO 1999, p.53).

Um dos desafios parece consistir então em se aproximar do “outro” procurando
conhecê-lo em suas características imanentes. Seria algo parecido com incentivar traduções
culturais operando dentro de uma racionalidade transcultural, “racionalidade esta que é, ao
mesmo tempo, antipositivista, rejeitando a universalidade da razão do iluminismo, e antiidealista, rejeitando o idealismo cultural de muitas teorias pós-modernistas”. (ARCHER,
citado por, STOER e CORTESÃO, 1999, p.52-53).
Nessa direção, Candau (2008) sugere que os cursos de formação favoreçam a
identificação e a desconstrução pelos professores de representações enviesadas dos “outros”,
daqueles que consideram diferentes, representações estas predominantemente construídas a
partir de uma perspectiva etnocêntrica. Como nos lembra Moita (1992),
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a imagem que nós temos de outros povos ou de nós mesmos, está associada à
História que nos contaram em crianças. Sobre essas representações do
mundo, do passado das sociedades humanas se construíram e se constroem
as opiniões, as idéias mais ou menos fugidias ou duráveis (...) tal como os
traços das nossas primeiras emoções, essencialmente estruturantes.

Tal perspectiva vem dominando os imaginários sociais sobre a alteridade, fazendo
com que a encaremos ou como fonte de todo mal, ou como sujeito pleno de um grupo
cultural, ou como alguém a tolerar. (SKLIAR e DUSCHATZKY, apud CANDAU, 2008).
Tais visões não nos permitem uma aproximação aberta e empática com a realidade dos
“outros”. Na perspectiva intercultural dessa autora, o educador teria o papel de mediador na
construção de relações interculturais positivas, assumindo os conflitos e desafios que isso
supõe. Esse trabalho suporia “promover processos sistemáticos de interação com os outros,
sem caricaturas nem estereótipos.” (ibid, p.32), com vistas a facilitar o reconhecimento entre
os diferentes. Um dos objetivos disso é favorecer que se coloquem no ponto de vista, no lugar
sociocultural do outro, a fim de descentrar visões e estilos de afrontar as situações como os
melhores, os verdadeiros, os únicos válidos, ao mesmo tempo em que os tornam mais
permeáveis à visão do outro a respeito de seus próprios sentimentos e impressões, o que os
permite avaliá-los desde outra perspectiva. (CANDAU, 2008).
Também como Giroux e Cortesão, essa autora, chama a atenção para a necessidade de
questionar um currículo escolar que se organiza em torno de conhecimentos arbitrariamente
considerados universais. Nesse sentido, alguns dos desafios para a perspectiva intercultural
parecem ser: 1. pensar um currículo cujo texto explora as interdependências entre as culturas e
se abre aos saberes dos diversos grupos, não se limitando, portanto, aos referentes da cultura
hegemônica; 2. abordagem do currículo que prevê a contextualização das contribuições dos
diversos grupos culturais, tomando-o como texto interpretável.
A orientação quanto ao trabalho docente defendida por estes autores parece convergir
para um tipo de professor reflexivo intermulticultural. Mizukami et al (2002, p.56-7) utilizam
em seu livro uma tipologia dos professores práticos reflexivos de acordo com níveis de
reflexão que vão de 1 a 627. O que diferencia professores que atuam majoritariamente no nível
reflexivo 6 é que estes refletem sobre “as implicações sociais e políticas do ensino e da
escolarização” (ibid, p.57). Professores desse tipo têm a capacidade de colocar para si
27

Níveis de reflexão: 1. comportamental; 2. tomada técnica de decisões; 3. reflexão-na-ação; 4. deliberativo;
5.personalista; 6.crítico. As autoras salientam, no entanto, que um mesmo professor pode apresentar
características do nível 4 em certas situações e do nível 6 em outras situações.
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próprios questões como: “se uso esse processo ou conteúdo, qual efeito a longo prazo terei em
relação aos valores de meus alunos e da sociedade?” (ZEICHNER, citado por MIZUKAMI,
2002).

Os

processos

reflexivos

movimentados

por

professores

com

práticas

intermulticulturais estão embasados por pressupostos éticos e políticos que orientam a prática
docente na direção dos ideais de emancipação, igualdade e justiça. (MOREIRA e MACEDO,
2001). Nessa ótica, o professor, mais do que um ‘conhecedor cultural’, atua como um
‘trabalhador cultural’, ou seja, como um agente cultural, que busca transformar relações
desiguais e que cruza fronteiras culturais em seus discursos e práticas. (CANEN e
OLIVEIRA, 2002).
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CAPÍTULO 2

METODOLOGIA DA PESQUISA

Este capítulo está dividido em dois itens. No item 2.1 tratarei do referencial teórico
metodológico sobre Histórias de Vida e no item 2.2, descreverei o percurso metodológico da
pesquisa.

2.1. Método Biográfico e História de Vida
Se até pouco tempo atrás, as investigações pedagógicas insistiam em estudar a
educação, a escola e o ensino ignorando o professor, hoje tentam colocá-lo no centro do
debate, e isso decorre do reconhecimento de uma questão óbvia: não há educação nem ensino
sem professor, e o professor é uma pessoa. (FONSECA, 2006).
Esse interesse pelo estudo dos aspectos subjetivos dos atores sociais vai pouco a pouco
se expandindo nas mais diversas áreas do conhecimento, em especial nas ciências humanas,
como expressão de um movimento mais amplo que diz respeito às mudanças paradigmáticas e
às rupturas que se operam no âmbito das ciências sociais no decorrer do século XX. Tal
movimento se inicia devido à insatisfação com o modo de fazer ciência inspirado pela
racionalidade positivista o que gera uma busca por novos métodos de investigação, ou mais
do que isso, a busca por um novo modo de conceber a própria ciência (BUENO, 2002). Para
Nóvoa (1992a) esse processo adquiriu tamanha dimensão que constituiu um tipo de mutação
cultural “que, pouco a pouco, faz reaparecer os sujeitos face às estruturas e aos sistemas, a
qualidade face à quantidade, a vivência face ao instituído”. (ibid, p. 18).
O início dessa virada subjetiva no campo da educação, segundo Nóvoa (1992), se dá
com o livro de Ada Abraham — O professor é uma pessoa — publicado em 1984, pois, como
observa Nóvoa (1992, p.15), “Desde então, a literatura pedagógica foi invadida por obras e
estudos sobre a vida dos professores, as carreiras e os percursos profissionais, as biografias e
autobiografias docentes ou o desenvolvimento pessoal dos professores”.
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Na contramão das outras linhas de investigação pedagógicas, até então dominantes28,
vai-se construindo uma nova que está interessada em explorar aspectos da subjetividade do
professor, em conhecer a pessoa-professor, a sua trajetória de vida e de desenvolvimento
profissional, as suas orientações, saberes, valores e gostos, pois acredita que tudo isso
atravessa sua forma de ensinar. Essa idéia está em desacordo, portanto, com a redução da
profissão docente a um conjunto de competências e de capacidades que realçam
essencialmente a dimensão técnica da ação pedagógica, como se o professor fosse um mero
aplicador de idéias e materiais científicos elaborados por especialistas.
Mais do que um executor, o professor é visto como autor da sua obra, ou seja, a sua
prática, a maneira como ensina, é idiossincrática. Interessa então para esta vertente de
pesquisa pedagógica conhecer a pessoa-professor, pois se entende que o conhecimento de sua
história de vida29 pode revelar muito sobre sua forma de ensinar, sobre suas escolhas e
tomadas de decisão, assim como permite compreender melhor o porquê faz o que faz em sala
de aula, ou seja, permite lançar luz sobre as razões de suas atitudes e posturas.
Goodson (2002) é um entusiasta da investigação sobre as histórias de vida e considera
surpreendente que durante tanto tempo os investigadores tenham considerado as narrativas
dos professores como dados irrelevantes. Ao contrário, ele considera que esta vertente de
estudo pode contribuir muito para a análise do currículo e da escolaridade. O autor revela que
o estudo do etnólogo Pegg e de Robin Morton, (s.d., apud GOODSON, 1992) sobre música
popular reforçou seu interesse na linha de investigação sobre histórias de vida. As citações
dos dois estudiosos nos farão entender por quê:

Comecei a refletir que, para mim, as pessoas que cantavam as canções eram
mais importantes do que as próprias canções. A canção é apenas uma parte
da vida do cantor e a vida foi sempre algo de fascinante. Não poderia
compreender as canções sem saber alguma coisa sobre a vida do cantor. (...)
Eu necessitava de saber o que as pessoas pensavam acerca das canções, que
papel desempenhavam na sua vida e na da comunidade. (PEGG, s.d., citado
por GOODSON, 1992)

Goodson traz um depoimento de Robin Morton (s.d) que vai nessa mesma direção:
28

Nóvoa (1992, p.14-15) menciona três grandes fases no percurso evolutivo da investigação pedagógica: 1. a
que se caracteriza pela procura das características intrínsecas ao “bom professor”; 2. a que se define pela
tentativa de encontrar o melhor método de ensino; 3. aquela que concede grande importância à análise do ensino
no contexto real de sala de aula.
29
De seus ambientes sócio-culturais de vida, das pessoas marcantes, dos incidentes críticos, das experiências
formativas que se deram nos vários contextos e momentos de suas trajetórias pessoais, entre outros.
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Apoderou-se de mim a convicção de que era no cantor que a canção se
tornava relevante. Analisar a canção em termos de tema, ou de estrutura
rítmica, ou de variações de compasso, torna-se, em minha opinião,
irrelevante, se se esquecer a pessoa que nos transmite a canção. Já todos nos
temos cruzado com o especialista que é capaz de falar, horas à fio,
eruditamente, sobre canções populares e folclore, de um modo geral, sem
mencionar o cantor. Já é mal bastante esquecer-se o contexto social, mas,
quando se trata de esquecer o contexto individual, castra-se a canção. (citado
por GOODSON, 1992).

É nesse sentido que Goodson vai defender um projeto de reconceitualização da
investigação educacional, para que esta se preocupe mais com “o cantor, e não com a
canção”, de modo a assegurar que “a voz do professor seja ouvida, ouvida em voz alta e
ouvida articuladamente”. (ibid, p.67).
Teixeira (2004) também pensa na mesma direção. Tratando dos pressupostos teóricoepistemólogicos da História de Vida, a autora destaca que os sujeitos ou atores sociais são
“seres de memória, de cultura e de história (...) criadores e criaturas das circunstâncias em que
se inserem, inscritos em temporalidades, inseridos em territorialidades, em redes de
sociabilidade, os sujeitos sociais têm e sabem o que dizer sobre si mesmos e sobre o mundo”
(ibid, p.154). A autora destaca que a História oral está centrada nos sujeitos, em suas
narrativas, na forma como interpretam, nos sentidos atribuídos e nos conhecimentos gerados.
Tal metodologia reúne esses registros e os reconhece e legitima como conhecimento.
Esta concepção nos autoriza a pensar, então, que os conhecimentos que dizem respeito
à prática pedagógica, ao currículo e a escolaridade também procedem da experiência pessoal e
social dos sujeitos, não estando encerrados, portanto, exclusivamente na teoria educacional.
Há um saber importante, e há muito tempo ignorado por esta teoria, como analisa Goodson
(1992), que advém da experiência dos professores, e que só pode vir à tona por meio de sua
voz, de sua narrativa. O trabalho com histórias de vida pode propiciar a emergência desses
registros, ao mesmo tempo em que garante o direito dos professores de falarem e de serem
representados por si mesmos. (GOODSON, citado por BUENO, 2002, p.24-25).
Connelly & Clandinin (1995) entendem que as histórias de vida são tanto as narrativas
(orais ou escritas) produzidas pelos sujeitos em situação de interação com o pesquisador,
quanto o método de investigação. De acordo com Denzin (citado por MINAYO, 2004, p.126)
“A história de vida apresenta as experiências e as definições vividas por uma pessoa, um
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grupo, uma organização, como esta pessoa, esta organização ou este grupo interpretam sua
experiência”.
Na construção das histórias de vida dos sujeitos da pesquisa, o investigador faz
entrevistas intensivas, em profundidade, tendo como base um roteiro previamente elaborado
(ou não) a fim de conduzir a narrativa do sujeito sem, contudo, cerceá-la, a fim de obter
detalhes de suas trajetórias de vida na forma como são significadas pelos próprios sujeitos.
Vários autores, entre eles Connelly & Clandinin (1995), Minayo (2004) e Moita
(1992), enfatizam a importância da interação sujeito-investigador nessa modalidade
investigativa. De acordo com Moita (1992), o tipo de relação a manter com os narradores
deve ter o tom da colaboração, da partilha e da escuta empática, de forma a garantir que se
estabeleça uma situação de paridade. Como nos lembra a autora, esta atitude não é uma
estratégia para se obter informações com mais facilidade, mas decorre de um posicionamento
de princípio e de correção metodológica. Com base em Gaulejac, Moita (1992) nos lembra
que “a qualidade do material produzido depende do grau de implicação de cada participante,
do desejo e capacidade de fazer memória da sua vida para a encontrar, exprimir e analisar”.
Esta implicação gera-se também a partir de um “contrato de confiança” que é favorecido
quando a negociação em torno dos objetivos do trabalho e do que se espera de cada um dos
participantes é feita de forma clara. Esta clarificação também diz respeito ao destino do
material recolhido e ao eventual anonimato dos intervenientes.
Para Minayo (2004) estudos de história de vida têm o potencial de conseguir dados
quase inacessíveis através da observação ou dos surveys, o que permite abrir caminhos de
investigação em áreas que pareciam resolvidas. (ibid, p.127). Para a autora a história de vida é
ainda instrumento privilegiado para se interpretar o processo social a partir das pessoas
envolvidas, na medida em que se consideram as experiências subjetivas como dados
importantes que falam além e através delas. Quando se concebe, como Ferrarotti (citado por
BUENO, 2002), o indivíduo como sujeito ativo em seu processo de apropriação do mundo

social, e a subjetividade não apenas em sua dimensão intrapessoal, mas como produto
dinâmico produzido em relações sociais, então é possível compreender que:

O nosso sistema social encontra-se integralmente em cada um dos nossos
atos, em cada um dos nossos sonhos, delírios, obras, comportamentos. E a
história desse sistema está contida por inteiro na história da nossa vida
individual. (FERRAROTTI, citado por BUENO, 2002, p.19).
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É nesse sentido que a subjetividade pode se constituir uma via de acesso ao
conhecimento científico do sistema social, pois, como entende Ferrarotti “[...] Se nós somos,
se todo o indivíduo é a reapropriação singular do universal social e histórico que o rodeia,
podemos conhecer o social a partir da especificidade irredutível de uma práxis individual.”
(citado por Nóvoa, 1992a, p.18).
A opção pelo método biográfico, construído a partir de relatos de vida, de histórias de
vida, deve-se a esta possibilidade dele abrir o acesso à realidade, sem a exclusão do particular.
Além das vantagens já referidas, diversos autores, entre eles Catani (1997) e Cunha
(1997), vêm chamando atenção para o fato de que o trabalho com as narrativas, e logo, com
histórias de vida, é profundamente formativo, e isso por que:

Ao mesmo tempo em que o sujeito organiza suas idéias para o relato — quer
escrito, quer oral — ele reconstrói sua experiência de forma reflexiva e,
portanto, acaba fazendo uma auto-análise que lhe cria novas bases de
compreensão de sua própria prática. (CUNHA, 1997)

Narrando suas vivências e em seguida lendo esses escritos, os sujeitos não apenas têm
a oportunidade de trazer à consciência e tornar vivíveis, para si e para os outros, as maneiras
como foram se constituindo enquanto pessoas e enquanto professores, mais do que isso, “ao ‘
ouvir’ a si mesmo ou ao ‘ler’ seu escrito (é possível) que o produtor da narrativa seja capaz,
inclusive, de ir teorizando a própria experiência.” (CUNHA, 1997). Ao narrar suas
experiências produzem discursos, ao produzirem discursos passam a dispor de um material
mais organizado sobre o qual refletir, e refletindo sobre ele, podem rever concepções, refazer
identidades e reorientar o curso de suas ações. Cunha (1997) considera que este pode ser um
processo profundamente emancipatório, já que o sujeito pode encontrar um canal para
conduzir a sua própria formação, autodeterminando a sua trajetória.
Indo ao encontro desta linha de análise, Nóvoa (1992b) entende que “a formação não
se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos ou de técnicas), mas sim através de
um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas, e de (re)construção permanente de uma
identidade pessoal.”(ibid, p.25). Para ele a formação, “está indissociavelmente ligada à
produção de sentidos sobre as vivências e sobre as experiências de vida” (ibid, p.26).
Portanto, o envolvimento nesse processo de rever a vida, de perceber/refletir sobre as próprias
concepções e valores, assim como sobre a forma como vêm conduzindo a própria prática
pedagógica, que é favorecido pelo trabalho com histórias de vida, pode implicar os narradores
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em processos formativos individuais e coletivos. Cunha (1997) pondera, no entanto, que essa
possibilidade requer algumas condições, entre elas, a de que o sujeito esteja realmente
disposto a analisar criticamente a si próprio e a pôr em dúvida crenças e preconceitos.
Além disso, um outro aspecto revela-se de especial importância para o que esta
pesquisa tem em vista. Como destaca Goodson (citado por BUENO, 2002), ao assegurar que
os professores sejam ouvidos, ao se abrir um canal para a sua voz, a historia de vida pode
possibilitar a produção de uma contra-cultura, à medida que essa voz pode se constituir em
um mecanismo que atue contra o poder institucionalizado. (GOODSON, citado por BUENO,
2002, p.24-25).
Nessa mesma direção, como destaca Bueno, estudos de histórias de vida relacionados
às experiências de ensino e de vida profissional específicas das mulheres30, vêm chamando a
atenção para a importância de estudos nessa direção. Tais estudos argumentam que “ a
história pública frequentemente ignora a visão das minorias e nesse contexto a vida das
mulheres

é

ainda

mais

oculta,

porque

informações

importantes

são

ignoradas,

conscientemente evitadas ou distorcidas” (NELSON, citado por BUENO, 2002, p. 25).
Quanto a este aspecto, Bueno refere-se ainda ao trabalho da socióloga Sue Middleton (1992),
que afirma que “escrever a própria biografia equivale em parte a um processo de
desconstrução das práticas discursivas, por meio da qual a subjetividade tem sido
constituída”. (MIDDLETON, citado por BUENO, 2002, p. 26). Parece, portanto, que a
história de vida oferece um canal para que a auto-identidade dos narradores ganhe mais força
que a hetero-identidade atribuída pelos outros.
Dessa forma, entendo que os estudos de história de vida, ao lançarem um foco de luz
nos discursos e significados produzidos por sujeitos que têm frequentemente estado à margem
da produção discursiva hegemônica, ajudam a tornar visíveis esses sujeitos, suas idéias e seus
movimentos. Mas apesar disso, concordo com Goodson (citado por PEREIRA, 2006) quando
este autor entende que essa metodologia não é inerentemente emancipadora e capaz de
transferir poder para os participantes dessas pesquisas pertencentes a grupos minoritários,
pois, como ele, acredito que os movimentos sociais e culturais (e eu acrescento, educacionais)
progressistas dos quais a maioria dos participantes desse tipo de pesquisa está ativamente
envolvida, é que na verdade são transformadores, emancipadores e revitalizadores. Como
Pereira (2006), acredito que uma das grandes vantagens da história de vida é “ajudar a fazer
esses movimentos, suas lutas e principalmente, as vidas de seus protagonistas, mais visíveis,

30

Alguns desses estudos estão na coletânea de Goodson (1992b)
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enfatizando-se a capacidade dos seres humanos de responderem a todos os tipos de opressão,
ao mesmo tempo que se mantém a esperança na construção de uma sociedade
verdadeiramente justa e não-discriminadora”. (ibid, p.7).
Apesar de vivermos atualmente sob a força da ideologia fatalista neoliberal que quer
nos fazer acreditar, como aponta Freire (1996), que “só há uma saída para a prática educativa:
adaptar o educando a esta realidade que não pode ser mudada”, e de assistirmos à
proliferação, em nome do “profissionalismo”, de diversas reformas educativas que vêm se
impondo sobre o trabalho docente e expropriando o professor da condição de sujeito do
próprio oficio (CONTRERAS, 2002), com a finalidade de melhor controlá-lo para que
cumpra os objetivos daquela ideologia, considero, sem negar sua hegemonia atual, que esta
força não é intransponível e muito menos definitiva.
O estudo das histórias de vida das professoras da pesquisa me fez ver que há ações que
vêm sendo empreendidas em outra direção e estão sendo bem sucedidas. Como Apple (2003),
penso que é importante “mostrar lutas vitoriosas para construir uma educação crítica e
democrática em escolas reais e em comunidades reais com professores e alunos reais hoje”, na
medida em que “tornar públicas essas histórias faz com que a educação crítica pareça
realmente factível, e não apenas uma visão utópica sonhada pelos “teóricos críticos” da
educação”. (ibid, p.281).
Tenho a esperança de que o presente estudo sobre histórias de vida de professoras que
desenvolvem práticas pedagógicas interculturais cumpra também, dentro de seu alcance, o
papel de tornar visíveis práticas emancipadoras, não como receitas a serem seguidas, mas
como modelos críticos capazes de mostrar que as coisas podem ser feitas de outro jeito.

2.2. Percurso Metodológico
Após ter recebido a indicação de sete professoras e um professor eu me sentia
fascinada com a possibilidade dessa experiência de contato, e de trazer para o centro do
debate vozes de diferentes professores/as, mas ao mesmo tempo não me julgava em condições
teóricas e emocionais para enfrentar tal desafio. Então, a partir daí, iniciei um trabalho de
levantamento bibliográfico sobre histórias de vida, sobre a preparação para a realização das
entrevistas e sobre os procedimentos para a classificação e análise dos dados.
Nessa etapa entrei em contato com o livro Ser Professor no Brasil - História Oral de
Vida, de Selva Guimarães Fonseca (1997), o qual se apresentou para mim não apenas como
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uma referência de como trabalhar, já que ela traça com detalhes toda a sua trajetória de
pesquisa, mas também como um modelo de como proceder de forma ética e sensível no
trabalho de pesquisa.
Após fazer essas leituras, eu me senti mais capaz de realizar a pesquisa. Elaborei então
— tendo em mente algumas hipóteses iniciais, a questão de pesquisa e os objetivos — um
roteiro para as entrevistas. Em seguida tratei de iniciar os contatos com as sete professoras e o
professor indicados, com alguns pessoalmente e com outros por telefone. Nesses contatos eu
me apresentava como mestranda que estava realizando uma pesquisa; dizia em que consistia a
pesquisa; informava que seu nome havia sido indicado por uma pessoa (ou mais, e revelava
quem o/a havia indicado) que identificava suas práticas como aproximadas das idéias
intermulticulturais em educação; falava brevemente de algumas dessas idéias e finalmente
lhes perguntava se tinham interesse e disponibilidade para participar da pesquisa, informandolhes sobre sua forma de participação, a saber: responder a perguntas de uma entrevista em
profundidade para compor suas histórias de vida.
Nesse primeiro contato quatro professoras e um professor manifestaram interesse em
participar. Tive de abrir mão, com pesar, das outras três pessoas já que, no momento, duas
delas não estavam atuando em sala de aula e sim na direção de escolas e a outra estava
afastada para realizar sua pesquisa de doutorado. Destaco também que tive de abrir mão de
entrevistar o professor indicado, pois apesar de ter manifestado interesse em participar da
pesquisa seus horários disponíveis eram inviáveis para mim.
Em um segundo contato com as professoras, agora pessoal, nas escolas em que
trabalhavam, apresentei mais detalhadamente a proposta de pesquisa, fizemos as últimas
combinações de horários e locais em que se realizariam as entrevistas e entreguei-lhes
também, por escrito, um termo de consentimento31 no qual constavam as seguintes
informações: que ela estava sendo convidada a participar da pesquisa por ter sido indicada;
alguns elementos importantes das propostas de educação intermulticultural; objetivos da
pesquisa; justificativa da pesquisa; procedimentos utilizados na pesquisa; explicitação dos
cuidados que seriam tomados a fim de evitar possíveis riscos relacionados com a sua
participação na pesquisa; benefícios da sua participação na pesquisa. Definimos que as
entrevistas aconteceriam nas escolas em que trabalhavam, nos horários de educação física das
crianças ou em horários de HTPC32.

31

Tal termo foi um dos documentos exigidos para o processo de submissão do projeto de pesquisa no Comitê de
Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de São Carlos.
32
Horários de Trabalho Pedagógico Coletivo.
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O roteiro contemplava questões relativas: aos dados de identificação pessoal e
profissional; a seu ambiente sócio-cultural de vida; às experiências formativas que
contribuíram para seu aprendizado de como ser uma professora e às suas práticas
pedagógicas.
Utilizei-me do roteiro como um instrumento para orientar uma “conversa com
finalidade”33, que é a entrevista, como um instrumento facilitador de abertura, de ampliação e
de aprofundamento da comunicação. Procurei assumir uma postura dialógica e colaborativa
nas interações de “entre-vista”, e me colocar em uma posição não hierárquica em relação às
professoras, sem, contudo, me eximir do papel de condutora da pesquisa.
Eu tinha consciência de que a entrevista, mais do que um instrumento de coleta de
dados, se constituía como uma situação de inter-relação pesquisador/pesquisado. Minayo
(2004) traz a reflexão que Goffman e Berreman fazem sobre esse intercâmbio. Esses autores
usam a imagem do teatro para mostrar que pesquisador e pesquisados são simultaneamente
atores e público “na montagem de um espetáculo singular: sua inter-relação mediada por
códigos culturais específicos e de interesses diferenciados que ambos tentam preservar e
projetar.”(ibid, p.116). Na relação entre pesquisador e sujeitos da pesquisa, diz Goffman:

Freqüentemente descobrimos uma divisão entre a região interior, onde a
representação de uma rotina é preparada; e a região exterior, onde a
representação é apresentada. O acesso a essas regiões é controlado, a fim de
impedir que a platéia veja os bastidores e que estranhos tenham acesso a uma
representação que não se dirija a eles. (citado por MINAYO 2004, p.116)

Citando Berreman, Minayo (2004) aponta que numa situação de entrevista ambos os
atores julgam os motivos e atributos uns dos outros e definem a imagem que lhes convém
projetar, ou seja, o que devem revelar e o que desejam ocultar. (ibid, p117). Diante disso
procurei acolher a narrativa oferecida por meio de uma escuta que interroga sem invadir.
Fiz todas as questões do roteiro para todas as participantes além de perguntas
particulares para cada uma, a fim de esclarecer pontos específicos de suas narrativas.
Percebi que a presença do gravador foi encarada com tranqüilidade pelas professoras,
mas uma delas me sugeriu, de início, uma outra dinâmica: levar o roteiro para casa, ler com
atenção e entregar por escrito suas respostas. Ela disse ter o receio de ao responder

33

Conforme Parga Nina, (citado por MINAYO, 2004, p.99 e 121).
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instantaneamente, sem conhecer as questões do roteiro, esquecer de falar aspectos
importantes. Como a entrevista gravada era um procedimento geral na pesquisa, entramos no
acordo de que sua entrevista seria gravada e que, ao trazer as transcrições, ela poderia ler e
acrescentar aí aspectos não mencionados.
Ainda nesse segundo contato com as professoras iniciamos as entrevistas.
Impressionou-me a forma como cada uma organizava sua narrativa. Algumas seguiam uma
ordem cronológica de acontecimentos, outras mencionavam vivências da infância e já
relacionavam com experiências da fase adulta. Percebi em todas um profundo envolvimento
na conversa, e uma motivação para mergulhar fundo e relembrar. Nesse movimento, vertiam
lembranças, muitas vezes com riqueza de detalhes, reconstruindo e reinterpretando
acontecimentos passados e atuais, memórias de pessoas, coisas, lugares, com o olhar de hoje,
imbricando razão e emoção. O que eu vinha observando nesse sentido ia ao encontro da
concepção de memória de Éclea Bosi, citada por Fonseca (1997, p.51), na qual “ Lembrar não
é reviver, mas refazer, reconstruir, repensar, com imagens e idéias de hoje, as experiências do
passado.”. Impossível manter uma postura neutra e não se envolver com o narrado; muitas
vezes eu o senti como uma corrente elétrica de humanidade e chorei, e ri, e me indignei, e me
encantei.
Tinha a impressão que as participantes sentiam confiança para falar. Para isso, talvez,
tenha contribuído o fato de ter chegado a elas por indicação dos pares. O fato de terem sido
indicadas era uma forma de reconhecimento de seus trabalhos, além disso, fazia com que elas
não me vissem como uma pessoa estranha. Acredito que também tenha contribuído a postura
de me manter próxima, envolvida em uma escuta atenta e sensível, o que favoreceu diálogos
éticos e fecundos.
A segunda entrevista com as professoras era uma continuidade da primeira, e eu
procurei diminuir ao máximo o intervalo de tempo entre uma e outra, pois temia que um
longo espaço de tempo entre as entrevistas pudesse provocar cortes e perdas de continuidade.
Entre uma entrevista e outra costumava perguntar se as professoras teriam lembrado de mais
alguma coisa que gostariam de acrescentar às respostas anteriores. Logo após os encontros
também costumava anotar algumas informações ou impressões em um caderno de registros,
anotando, entre outras coisas: data, horário e local da entrevista; o que a professora falou em
linhas gerais; até onde avançamos, assim como detalhes, acontecimentos e informações não
gravadas.
As entrevistas foram realizadas entre os meses de agosto e novembro de 2007. A
maioria delas foi realizada nas escolas, geralmente na própria sala de aula, ou na sala multiuso
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localizada na biblioteca. Uma das entrevistas se deu na casa de uma das professoras e outra
em uma sala na UFSCar. Em todas elas tivemos privacidade, mas nem sempre silêncio.
Realizei com cada uma o mínimo de 4 encontros e o máximo de 7, variando o tempo dos
encontros entre 30 minutos e 2 horas, de acordo com a disponibilidade das professoras. Ao
final tivemos um tempo mais ou menos proporcional de entrevistas, em média 4 horas de
conversa gravada com cada uma das professoras.
Após esse período de encontros quase diários com elas, mergulhei em uma etapa mais
solitária, de transposição das entrevistas, do discurso oral para o escrito. Após transferir os
áudios das entrevistas do MP3 para o computador, iniciei o trabalho de transposição ouvindo
pequenos trechos e digitando as falas. Esta foi uma etapa mais lenta, em parte porque
freqüentemente fazia várias audições de alguns trechos em que, devido a ruídos captados pelo
aparelho de MP3, a fala das professoras não era perfeitamente audível. As entrevistas foram
transcritas diretamente no computador. Após transcrever uma parte relativa a uma entrevista
eu fazia uma cópia impressa e ouvia novamente a narrativa fazendo um trabalho de
conferência.
Optei por transcrever integralmente o discurso oral, com todos os seus “né”, “olha”,
“assim”, eliminando apenas uma ou outra digressão durante a conversa. Para marcar as
pausas, silêncios e enunciados incompletos fiz uso de reticências. Nessa transposição do oral
para o escrito tive dificuldades em pontuar o fluxo da narrativa, de modo que esta se
mantivesse a mais fiel possível aos seus significados originais. Como Fonseca (1997), senti
essa etapa como um “momento de reviver a experiência, de aprofundar-se no conhecimento
do outro”.
Nessa época eu já havia entrado em contato com o livro de Fonseca (1997) e achei
muito interessante o recurso da textualização utilizado por ela para organizar as narrativas dos
sujeitos entrevistados em histórias de vida. Esta autora, citando Bom Meihy, entende que a
textualização:

é um estágio mais graduado na feitura de um texto de história oral. Consta
dessa tarefa a reorganização do discurso, obedecendo à estruturação
requerida para um texto escrito... Faz parte do momento da textualização, a
rearticulação da entrevista de maneira a fazê-la compreensível,
literariamente agradável. Nessa fase anula-se a voz do entrevistador e passase à supressão das perguntas e sua incorporação no discurso do depoente.
[Isso], além de possibilitar textos mais agradáveis, provoca a realização do
envolvimento do leitor. (citado por FONSECA, 1997, p.55).
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Nessa segunda fase de transposição do discurso oral para o escrito organizei a
narrativa em primeira pessoa, como se as próprias professoras estivessem escrevendo suas
estórias. Para chegar a essa produção final, parti do material transcrito impresso e cumpri os
seguintes passos: primeiramente fui numerando os dados nas transcrições impressas de acordo
com a numeração dos itens do roteiro da entrevista; em seguida, no computador, fui
agrupando os dados brutos (já retirando as perguntas feitas às professoras) de acordo com a
ordem de perguntas do roteiro e, por fim, fiz uma articulação mais fina da seqüência da
narrativa, sintetizando respostas repetitivas, mas tentando preservar o conteúdo, a beleza e a
intensidade dos discursos originais.
Assim o texto foi assumindo uma forma mais contínua, na medida em que eu ia
livrando-o das interferências da entrevistadora, eliminando os vícios da linguagem oral e
retirando informações repetitivas nas falas. Na organização dos textos muitos parágrafos
foram deslocados da ordem em que estavam na transcrição original, a fim de favorecer a
coerência e o entendimento do texto. Para sua produção fiz uso também das anotações
realizadas no caderno de registros. Embora tenha seguido os mesmos procedimentos para a
elaboração das quatro histórias de vida, percebi que cada uma delas “solicitava” uma ordem
singular. Enfrentei, diante de cada uma, dificuldades diferentes, já que, em algumas, a ordem
do discurso era mais linear, e em outras, passado e presente se misturavam constantemente.
Esse trabalho também foi realizado diretamente no computador, já que assim eu tinha a
possibilidade de lançar mão de recursos de edição de textos e ter uma economia de tempo no
trabalho.
Experimentei, nessa etapa, o envolvimento em um processo criativo, de tentativas,
erros e acertos e me preocupava em manter, o máximo possível, os sentidos e a força das
narrativas originais. Ao finalizar essa etapa de textualização, estabeleci novo contato com as
professoras e entreguei-lhes as histórias de vida para que lessem e avaliassem. Algumas delas
sugeriram pequenas alterações, sobretudo na parte ortográfica e quanto ao anonimato de
nomes revelados por descuido.
Por fim passei à fase de seleção, organização e análise dos dados. Tive muita
dificuldade em selecionar os dados a serem analisados, pois isso implicava escolher alguns e
deixar outros de lado e aos meus olhos tudo era relevante e significativo para tentar responder
à questão de pesquisa: Quem são e como se constituem, como pessoas e como profissionais,
professoras que desenvolvem práticas pedagógicas intermulticulturais. Lendo várias vezes as
narrativas, comecei a identificar temas que eram recorrentes nas falas de todas elas e alguns
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específicos de uma ou outra professora. Após ter identificado os temas comuns e específicos
entre as narrativas criei, a partir deles, categorias organizativas dos dados. Daí em diante, fui
agrupando os dados de todas as narrativas dentro dessas categorias-temas e esse também foi
um processo difícil, pois algumas vezes o narrado tratava respectivamente de vários temas e
eu sentia dificuldade em definir o tema mais apropriado e temia que, ao recortar o narrado, a
sua coerência e significado se perdessem. Uma das formas que encontrei para enfrentar esse
dilema foi o de trabalhar com trechos maiores das narrativas.
Após fazer essa organização, passei a analisar cada bloco de dados à luz do referencial
teórico adotado. Finalizando as análises, optei por retirar grande parte dos trechos das
narrativas que estavam agrupados por categorias. A presença dos trechos agrupados facilitou a
análise dos dados, mas, por outro lado, deixou o capítulo extenso.
Os capítulos 3, 4, 5 e 6, a seguir, trazem as histórias de vida das professoras da
pesquisa.
O capítulo 7 traz as análises das histórias de vida à luz do referencial teórico adotado.

60

CAPITULO 3
História de Vida da Professora Ana Carolina34

Nasci em 27 de agosto de 1976 em Lucélia, uma pequena cidade no interior de São
Paulo, quase divisa com o Mato Grosso. Mudei várias vezes de cidade até me fixar
definitivamente em São Carlos em 1997, com 21 anos, e a razão disso é que meu pai era
muito inquieto, enjoava fácil das cidades. Meu pai e meus avós maternos e paternos são
baianos, minha mãe nasceu em Lucélia, eles são primos em quarto grau. Ele saiu da Bahia
muito novinho, morou um tempo em São Paulo, foi para o Paraná e então voltou para Lucélia,
onde encontrou minha mãe.
Até meus 5 anos, morei em um sítio em Lucélia com meus pais e avós. Meus pais
trabalhavam na roça e minha mãe também costurava para fora. Então recordo que toda a
minha primeira infância foi muito ligada ao mundo da costura. O lugar onde eu mais brincava
era na máquina de costura, uma Singer, na qual minha mãe trabalhava fazendo roupas para
fora e para mim. Enquanto ela costurava, eu ficava sentada no chão brincando com linhas,
retalhos, botões e eu me lembro do cheiro de óleo de máquina, e tudo girava em torno disso,
as minhas bonecas... Enquanto ela costurava, eu ia perguntando, “- E esse vestido, e esse
tecido?”, até que chegou uma época em que eu sabia o nome de todos os tipos de tecido.
Minha avó também era costureira e sempre morou em sítio e ela encomendava umas revistas
de São Paulo que eram revistas da França, dos Estados Unidos dos anos 50, 60 e 70. Então eu
fui rodeada por revistas de modelo que eu não conseguia ler porque estavam em outra língua,
mas eu ficava imaginando o que estava escrito. Então minha primeira infância foi do outro
lado da máquina de costura.
Com seis anos mudamos para São Carlos e eu fui fazer a pré-escola. Fiz um ano de
pré-escola, em 1982. Mas eu odiava. E odiava a professora também, fui porque minha mãe me
obrigou a ir. Eu vinha de um ritmo de brincar sozinha em casa e como eu não tinha irmãos,
então era difícil para mim brincar com as outras crianças. Tinha dias em que eu não queria
34

Destaco que cada professora escolheu um nome fictício e que atribuí nomes fictícios para as escolas em que
trabalham.

61

brincar, queria ficar quieta, só olhando. E eu lembro de que a professora me pegava pelo
braço e dizia “–Você vai brincar com tal menina!”, e era justamente uma menina que eu
odiava também, uma muito metidinha. Então era um ambiente em que eu não me sentia bem e
tudo me irritava. Eu mais faltava do que ia. Tanto é que eu adorei um mês em que eu peguei
caxumba. Para mim era preferível ficar com caxumba que ir para aquele lugar!
E eu lembro que tinha umas atividades que eram detestáveis, sabe aquela coisinha de
ficar ali colando feijão? Para mim era muitíssimo mais interessante ficar na minha casa vendo
aquelas revistas, vendo as clientes que iam lá ver que modelos que iam fazer. E isso ficou em
mim como professora hoje em dia. Uma coisa que eu acho que ninguém tem que obrigar
ninguém é brincar. Acho que há momentos em que as crianças não querem brincar. Mas ela
ficava insistindo e era obrigação mesmo, se ela mandasse brincar naquela hora, era para
brincar. Outra coisa que eu achava estranho é que nessa turma ela conversava com três
crianças apenas, de quem eu acho que ela gostava mais. Comigo e com os outros ela não
conversava, era como se não fizesse diferença.
Então isso também está impregnado em mim hoje, eu me policio muito nas relações
que eu mantenho como professora com as crianças com quem eu convivo. É lógico que com
algumas eu tenho maior afinidade, mas não que a não afinidade se torne alguma coisa que
impeça o contato. Acho que quem é professor precisa ter contato com todos, independente de
gostar mais de um ou mais de outro, mas você tem que ter uma relação e de preferência uma
relação de respeito com todos. Mesmo que às vezes seja difícil, por serem muito diferentes de
mim, por exemplo, ou de não quererem fazer as coisas do jeito que eu acho que devem ser
feitas, acho que tem que ter essa aproximação com todos. Então na época eu achava que a
escola era uma perda de tempo, eu detestava aquilo tudo, mas se minha mãe estava falando
para mim que era bom, quem sou eu não é?!
E eu lembro que nesse período que ficamos em São Carlos, dos 6 aos 10 anos, eu
brincava muito com a minha vizinha. Nossa casa era separada por uma cerquinha e era um
quintal grande, tanto o meu quanto o dela. Foi uma das melhores épocas da minha vida a
gente brincando ali naquela cerquinha. Era aquela cerquinha de bambu misturado com
algumas estacas e com um monte de vão, mais era vão do que era cerquinha. E aí era muito
bom, a gente brincava de tudo ali. A nossa brincadeira preferida era de boneca, mas não era
de mamãe e filhinha, as bonecas não eram nossas filhinhas. Eu lembro que minha mãe fazia
as bonecas para mim, eu não gostava daquelas bonecas prontas, e aí era muito legal porque as
bonecas eram como se fossem adultas. Na época passava uma novela que se chamava Tititi
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que tinha uns estilistas e foi uma época muito interessante porque a gente começou a criar
modelos para aquelas bonecas.
Nós não ficávamos muito na rua por que era um bairro industrial de muito
movimento. Perto dali ficava a maior indústria da cidade na época, então era conturbado e,
além disso, tinha o tráfico de drogas, então nossas mães não deixavam. Nosso mundinho era
aquela coisa lá da cerca. De manhã e nos fins de semana inventávamos muitas brincadeiras.
Até hoje quando eu vejo aquele musguinho que forma nas árvores depois de uma boa chuva é
como se eu revivesse... Eu me lembro do cheiro. Com aquilo fazíamos bolo, enfeitávamos a
casa das bonecas. E aí tinha as flores. Teve uma época em que a gente enjoou das bonecas e
ficamos com a mania de querer ajudar as borboletas, a gente achava que as borboletas
estavam precisando de ajuda. Capturava-as, colocava-as num potinho e dava água, dava
folhinha, dava flor para elas comerem, ficamos um bom tempo nisso. Aí teve um tempo em
que a gente pegava pedras, fizemos coleção, era uma mais bonita que a outra. Aí teve a época
de fazer tinta com terra, a gente pintava os quadros e fazia a exposição, chamava as mães, os
irmãos dela, era gostoso.
Nós íamos e voltávamos juntas da escola, embora não estivéssemos na mesma sala.
Fiz da primeira até metade da quarta série em uma escola perto de onde morávamos. A
primeira e a segunda série fiz com a mesma professora, que eu adorava. Na época eu adorava,
achava que ela era uma boa professora, mas tem coisas que eu relembro hoje e vejo que não
eram boas. Eu lembro que tinha um menino chamado David e ela sempre pegava esse menino
para ser o contra modelo da sala: “-Olha, vocês nunca devem ter o caderno desse jeito!”. E
eram vários comentários que ela fazia, nesse sentido “–Ai, aquele lá não tem mais jeito, olha
lá o jeito que ele é!”. E ele não conseguia aprender a ler e escrever no mesmo ritmo que os
outros... E aí eu lembro que ele repetiu a primeira série e a gente foi para a segunda, e que
depois ele sumiu da escola. E é lógico que quando eu estava lá eu não conseguia perceber
isso, mas ele era um menino negro, ia para a escola com roupas velhas, então aí acho que unia
as duas coisas, a classe e a raça. Lembro que quando a mãe dele ia à escola ela falava “–Olha
só seu filho, como pode ser desse jeito?”. Era bem chato ouvir isso. E o engraçado é que ela
era a professora de quem eu mais gostava na época. Talvez porque, tirando seu
comportamento com esse menino, ela conversava com a gente, com as mães, se interessava,
dava atenção. Eu gostava do jeito que ela ensinava, ela passava muita lição e eu adorava isso
na época, e acho que pelo fato de ela ser bonita também, eu a achava uma pessoa bonita.
Na terceira série tive outra professora com um estilo diferente, ela era mais fria, mal
conversava com as mães, mal conversava com a gente. Ela chegava, enchia a lousa e nem
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cumprimentava a gente. Acho que a gente nunca conversou com ela, a não ser para perguntar
“–É pra pular linha...?” Mas não era uma conversa. E do começo do ano até o final nesse
mesmo ritmo. E aí eu acho que dela o que eu não gostava era esse jeito frio, que parecia que a
gente nem era pessoa, era como se a gente fosse um monte de sei lá o quê.
Nessa época minha mãe trabalhava de dia em uma fábrica e meu pai no turno da noite.
Então ele chegava cedo, dormia um pouco, pois eu acordava tarde, e quando eu o acordava ia
esquentar a comida que minha mãe já havia deixado pronta. Ele perguntava se eu tinha lição
para fazer, se tivesse eu fazia, e aí ficava nisso, assistia à televisão, varria a casa... Que nessa
época eu já comecei a varrer a casa. Brincava com minha vizinha... Mas então no meio do ano
em que eu fazia a quarta série voltamos para Lucélia e aí foi um momento complicado, de
adaptação à nova escola, à cidade, a tudo. Demorei o ano todo para me adaptar em Lucélia,
mas aí, no final do ano, mudamos novamente. Fomos para Marília onde eu fiz a sexta série. A
sétima série eu fiz em Oswaldo Cruz. E da oitava até o fim do magistério fiz em Lucélia.
Essas mudanças de cidade eram como se fossem mortes para mim, como se eu também
tivesse ficado naqueles lugares e a cada ano eu tivesse que me reconstruir. No final eu acabei
me acostumando com isso.
Quando eu mudei para Lucélia, já tinha uns 10 anos, minha mãe ficou um tempo em
casa, mas logo arrumou um emprego e eu comecei a ficar mais tempo sozinha, mas nunca tive
problema de ficar sozinha, sempre lidei muito bem com isso. Nessa época eu lembro que eu já
dava conta de um monte de coisa, comecei a limpar a casa e com uns 12, 13 anos eu já fazia
comida. Então fui assumindo uma maior responsabilidade de cuidar da casa. Eu fiz amizade
com uma vizinha, mas lembro que eu brincava muito sozinha com as minhas coisinhas e com
os retalhos das costuras da minha mãe. Eu desenhava modelos de vestidos e como minha mãe
era costureira e tinha muitas clientes, alguns daqueles modelos viraram mesmo vestidos. E eu
me sentia muito bem porque eu desenhava e minha mãe fazia os vestidos e teve uns que foram
para festas. Mais tarde esta foi uma das profissões que eu pensei em seguir, eu queria ser
estilista.
Apesar de ter outros parentes, eu sentia que a minha família éramos nós três e estar
junto era e é muito valorizado. Cresci com meus pais contando histórias dos meus avós da
época em que eles moravam lá na Bahia, então tem coisas que eu não vivi, mas eu sei porque
minha mãe e meu pai me contaram. Até mesmo de instrumentos que usavam e que hoje não
se usa mais, meu pai contava como que a sua mãe fazia os serviços domésticos. Aí tinha as
histórias de assombração que eu adorava e que eles contavam não para me amedrontar ou
como brincadeira, contavam como se fosse verdade. E mesmo a gente tendo televisão eles
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sempre contaram histórias e continuam contando, relembrando até hoje. Eu gosto de ouvir as
histórias, sinto como se o passado não fosse tão passado assim.
Desde que eu me entendo por gente uma coisa que os dois valorizam muito é o estudo.
Minha mãe estudou até a quarta série e meu pai também, então eles sempre acreditaram que
para ser alguém na vida tinha que estudar. E eu nem sei quando isso começou, mas teve uma
época em que eles falaram para mim que nós éramos negros. E diziam que mesmo se alguém
falasse para mim que isso era uma coisa ruim, que eu devia achar que era bom. E que eu
tinha que ser muito boa, pois sabiam que para muitas pessoas quem é negro não sabe fazer as
coisas. Então eles sempre falavam que eu tinha que estudar bastante porque eu teria que ser
melhor do que os outros, porque podia ser que alguém achasse que eu não era boa pelo fato de
ser negra. Então foi uma coisa que de uma determinada época para cá eles falaram bastante
para mim.
Outra coisa que desde sempre eu escuto deles é que tem que trabalhar. Quando meus
pais viam alguém que não trabalhava eles já falavam “- Não pode ficar assim, tem que
trabalhar viu, não vai ficar igual a fulano não”.
Então dessas referências há coisas que eu preservei e também coisas que eu
ultrapassei. A questão do estudo eu continuo achando fundamental. Penso que talvez até um
tempo atrás a gente conseguisse dar conta de um monte de coisas sem estar na escola e,
mesmo se você não tivesse muito estudo, ainda conseguia arrumar um emprego e até ganharia
bem, mas em um mundo igual ao de hoje é impossível você pensar assim. E acho que não é
apenas o título que importa, você tem que dominar muitas habilidades, por isso penso que a
escola hoje é ainda mais importante do que quando eu fiz a minha primeira série.
Uma coisa que eu mantive, mas que ao mesmo tempo eu ultrapassei, foi em relação ao
pensamento de que os negros têm que ser melhores, têm que ter as melhores notas. Acho que
não depende apenas da vontade do negro de querer ser melhor. Há pesquisas que indicam que
mesmo que um negro tenha a mesma formação que um branco, no campo do trabalho, o
branco vai sempre ter uma maior tendência de ficar com o emprego. Então não depende
apenas de o negro ser bem formado, depende de uma porção de coisas que estão em volta, não
tem só o peso individual. Vai depender do que está na escola, no ambiente da própria família,
dos vizinhos, de tudo de uma forma geral. Então não vale só o negro sentir que ele é bom,
mas os outros também têm que pensar isso, que não é a raça, não é a cor que vai definir quem
é bom e quem não é.
Eu mantenho a valorização do trabalho que meus pais me passaram. E agora, depois
de ter estudado um tanto da teoria marxista, penso mesmo que é pelo trabalho que o Homem

65

se torna Homem, se torna ser humano. Por que aí ele começa a inventar, a se criar e a criar um
mundo a partir do trabalho. Acho que não dá para pensar na história do ser humano sem o
trabalho e não dá pra pensar que ninguém esteja completo sem o trabalho. Acho que a vida
sem trabalho vira uma mesmice, de você nem ter sonhos.
Mas então, quando mudamos de São Carlos para Lucélia, eu estava na quarta série e
foi um baque, pois também o modo como a professora trabalhava era diferente do que eu
tinha visto até então. Eu lembro que ela fazia mais trabalho em grupo e eu não conseguia
grupo porque eu era nova ali, mas ela sempre dava um jeitinho para que eu ficasse em algum
deles. Ela conduzia bem isso, para que ninguém ficasse fora de nada e foi uma das professoras
de quem eu mais gostei na minha vida, porque ela sempre demonstrava um tipo de relação
boa com a gente, assim de carinho.
Fiz a quinta série na mesma escola em Lucélia, e aí tínhamos vários professores, mas
eu não me lembro de nenhum. Era aquela coisa bem corrida, aulas de 50 minutos, eles mal
sabiam o nosso nome. E eu lembro que também foi muito difícil porque na sala tinha uma
turma de meninos bem sarristas que em tudo encontravam motivo para piada. Vira e mexe
eles davam risada de todo mundo, seja por causa de raça, seja por causa de alguém que não
sabia de alguma coisa. E eu lembro que tinha um menino que sentava atrás de mim e que ele
sempre me infernizava e me cutucava e falava que eu tinha o cabelo feio e era todo dia essa
coisa. Aí eu lembro que um dia ele falou que eu tinha o cabelo feio que nem Bombril e nesse
dia eu bati nesse menino e a gente foi para a diretoria. Eu nunca tinha ido para a diretoria. A
diretora ficou brava com ele, mas em nenhum momento perguntou por que nós dois
estávamos ali. Ela me recriminou por ter batido nele, mas não perguntou por que eu tinha
feito aquilo.
Esta é uma cena que me marca muito porque eu nunca tinha quebrado a regra,
entendeu, de ir para a diretoria ou de terem mandado bilhete para meus pais. Mas a situação
tinha se tornado tão insuportável que a única maneira que eu via para sair daquela situação era
batendo nele, e eu bati. Depois disso o menino nunca mais mexeu comigo, mas também
ninguém resolveu aquela situação. Eu tive que resolver sozinha e com as armas que eu tinha
na época.
Na sexta série eu mudei para Marília e eu me lembro, sobretudo, do professor de
Ciências, ele era fantástico, levava a gente para fazer experiências e também passeios pelo
bairro para ver tipo de solo e coisas assim. Mas tinha também a professora de Português que
costumava punir os nossos erros mandando a gente copiar a mesma palavra até encher uma
folha inteira.
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De volta para Lucélia eu fiz da sétima ao magistério. Tive na sétima uma ótima
professora de História porque ela não ficava só no livro didático, sempre contava alguma
coisa de suas viagens e de outras coisas que tinha lido fora do livro. Pedia para a gente fazer
trabalhos em grupo, em duplas, era interessante e foi daí que eu comecei a gostar de História.
Tinha também a professora de Matemática, a gente aprendia com ela, suas aulas tinham uma
dinâmica gostosa. Na oitava eram praticamente os mesmos professores, mas eles já
começavam a falar no vestibular e a trazer cópias de exercícios da FUVEST para a gente. Daí
entrou uma de Geografia que era muito boa, ela também não ficava muito no livro didático,
trazia outros materiais.
Então eu fui para o primeiro colegial e este ano e o segundo foram bem complicados
porque havia um grupinho na minha sala formado pelo filho da diretora, filhos de advogados,
rapazes e moças da elite da cidade e eles eram muito racistas. Sei que eles tinham sido
expulsos de outras escolas e acabaram parando por lá. Eu lembro que tínhamos uma
professora negra de química e era constante eles falarem “–Ah, é aula da macaca”. E era uma
coisa que a gente ouvia, e ela também ouvia, mas ninguém fazia nada, era um silêncio, fazia
de conta que não se estava ouvindo. E além dessas situações que eram declaradamente
racistas e discriminatórias eles aprontavam muito, quebravam ventilador e tal. E era muito
visível que por serem filhos da diretora, por serem amigos dos filhos dela, eles aprontavam e
nunca acontecia nada, era uma coisa de impunidade. E eu lembro que eu nunca tive contato
com eles, era um grupinho de uns 8 ou 10 e era aquela coisa bem fechada, eles só
conversavam entre eles, não tinham nenhum contato com ninguém de fora do grupo.
Esnobavam, porque a gente não era rico e, além de tudo no meu caso, eu era negra. Então era
uma divisão de classe e raça, eu tinha um outro grupo de colegas que eram pobres e negras
também, então a gente ficava entre a gente ali.
No segundo colegial eu lembro que tinha uma professora de História que era negra e
ela foi a única, desde a primeira série, que tinha contado alguma coisa que não fosse do negro
enquanto escravo. Ela contava sobre a resistência dos negros, histórias da África, era bem
interessante. E era bom porque a gente saía daquela coisa de só se enxergar nas aulas
enquanto escravos. Mas esse grupo nem dava bola, ela lá explicando e eles conversando no
fundo da sala.
Eu fiz o segundo ano colegial junto com o primeiro do magistério. Nessa época eu
passava o dia inteiro na escola. De manhã no colegial, à noite no magistério e à tarde eu fazia
os estágios na própria escola, nas turmas de primeira à quarta, respirava a escola 24 horas por
dia e adorava viver lá. E o magistério eu achava melhor porque eram pessoas que tinham mais
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a ver comigo, era um grupo mais amistoso, todo mundo conversava com todo mundo. Eu
gostava de ir para encontrar o grupo, me sentia pertencendo a ele. Quando fui fazer o
magistério fui muito movida por aquela coisa de ser um curso técnico do qual eu sairia com
uma profissão. Cheguei a pensar em fazer curso de jornalismo, ou Geografia ou História, mas
para tanto eu teria que sair da cidade e isso não era viável para a gente. Então acabei ficando
no magistério, por ser ali na escola mesmo e por me proporcionar um emprego fixo.
Eu estava experimentando uma coisa nova, pois até então eu só tinha vivido o papel de
aluna. Quando comecei os estágios eu gostei muito, talvez também porque a minha relação
com aquela escola era muito forte. Eu não tive maiores dificuldades nos estágios porque era
como se eu estivesse na minha casa mesmo porque era a escola onde eu ficava o dia inteiro,
onde eu conhecia todo mundo, muitas daquelas crianças moravam perto de casa... Eu
conhecia todo mundo e todo mundo me conhecia. Outro facilitador era o fato de a gente não ir
para o estágio sozinha, eram sempre duas colegas na mesma turma, isso também fazia
diferença. E quando eu ia para o estágio eu gostava de estar com aquelas crianças e aí eu acho
que começou minha escolha de ser professora. Lembro-me de que teve um dia em que a
professora não foi e eu e minha amiga assumimos a sala, estávamos sendo as professoras e
adoramos aquilo.
A própria professora era muito receptiva, sempre nos apoiava. Ficava com a gente
durante os primeiros dias, ia lá na sala para ver como estávamos indo. Então para mim era
tudo ótimo, tanto é que na época era um certo número de horas de estágio e eu lembro que fiz
muito a mais do que precisava fazer. Mesmo depois de ter cumprido a carga horária eu
continuei indo até o final do ano, porque gostava.
O curso foi aquela coisa mais instrumental, de aprender a escrever na lousa, fazer
plano de aula, fazer enfeites, que também são coisas válidas, porque eu uso ainda hoje. Mas
quanto à parte de metodologia era meio indefinida, a gente estudava que tinha que trabalhar
com palavras com as crianças, mas era ainda aquela coisa estilo cartilha e não tinha nenhuma
fundamentação teórica que mostrasse por que você ia trabalhar com as palavras e com as
sílabas primeiro ao invés de trabalhar com textos. Em matemática eu lembro que a gente tinha
três metodologias e era interessante porque a gente usava alguns outros materiais que até hoje
eu uso, como material dourado, como fazer cartaz de prega para ensinar a dezena e a unidade,
são coisas que eu uso e que eu aprendi lá. E era bom porque a gente contava na sala como
tinha sido o estágio, eu achava muito válido isso de estar dividindo e de ver o que as outras
pessoas estavam passando. Mas no magistério nenhuma professora tocou na necessidade de
ter posturas de não preconceito.
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Acabando o curso em 97 nos mudamos para São Carlos e eu fui procurar emprego
como professora achando que ia ser fácil encontrar. Deixava currículo nas escolas, pegavam
meu telefone para o caso de substituir alguma professora e nada. Mesmo tendo estagiado tanto
tempo eu não tinha pontos de aulas dadas, e aí ninguém me chamava, era aquela bola de neve.
Como não conseguia aulas fui trabalhar no comércio, onde fiquei de 97 a 98, até que eu
consegui trabalho em uma creche filantrópica. Mas era estranho porque, mesmo estando ali,
eu não me sentia professora, sentia-me mais como uma babá. Eu tinha o desejo de ser
professora, mas de crianças maiorezinhas, talvez pelo fato de ter saído do magistério com a
noção de que só é professora aquela lá de primeira a quarta série, que ensina a ler e a escrever.
Era uma visão.
Eu ficava o dia inteiro nessa creche, almoçava lá e ganhava muito pouquinho. Fiquei
sozinha com uma turma de 25 crianças. Sobretudo no almoço era muito complicado, eu não
comia, porque tinha que ficar com os 25 na hora de comer, e aí como você vai comer tendo
que dar de comer para todo mundo? Então eu acabava ficando doente também por causa
disso. Por isso resolvi sair. Tentei escolinhas particulares, consegui uma onde fiquei um ano.
Aí eu já achava que era mais professora porque eram crianças de 5, 6 anos. Foi uma
experiência legal.
No final de 98 prestei o concurso municipal motivada por duas coisas: porque eu seria
professora das séries iniciais e porque eu teria um emprego fixo, uma certa estabilidade até o
resto da minha vida. Em 99 resolvi prestar vestibular para pedagogia, pois tínhamos visto no
magistério, na LDB de 96, que para ser professora das séries iniciais tinha que ter o curso
superior. Fui fazer o vestibular, mas não tinha esperança nenhuma de passar, pois já fazia
cinco anos que eu tinha acabado o colegial e não tinha feito cursinho. Fui estudando em casa e
penso que muito do que eu acertei foi porque eu fiz um colegial bom, que nos preparou desde
o começo para o vestibular. E eu passei no vestibular! Nesse mesmo ano, em 2000, fui
chamada para assumir, pelo concurso da prefeitura, como professora efetiva.
Foi tudo muito junto e eram coisas muito novas. Eu não tinha noção do que era ser
uma professora, professora mesmo. Fui me sentir professora de verdade quando assumi a
turma de quarta série da escola da Fonte em 2000. Era eu sozinha pela primeira vez. E aí a
grande dificuldade foi que era tudo muito diferente do que eu tinha vivido no estágio, porque
eu saí com a idéia de que seria fácil, de que eu já tinha jeito com criança, mas não foi nada
daquilo. Eu tinha mudado para a cidade há pouco tempo, não conhecia nada direito e lembro
que o primeiro dia em que eu fui conhecer a escola, o cobrador do ônibus me falou que era
um bairro muito violento. E sabe aquele tipo de medo, de terror que as pessoas vão colocando
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em você? Que “– Lá é um morto a cada esquina... Você vai dar aula lá? Ah, não vai dar aula
lá não! Lá só tem bandido, nossa lá é...” E aí quando cheguei o guarda da escola me falou “–
Ó aqui é meio complicado heim, você tem que tomar cuidado... muita violência, aqui as
pessoas matam...” Mas quando eu vi aquela escola, ao mesmo tempo em que era novo, era
como se eu estivesse voltando para a escola onde eu fiz o magistério. Porque era uma escola
imensa também, e eu já estava acostumada a viver em uma escola grande. Ela tinha uma
estrutura parecida, mesmo sendo uma escola só de primeira à quarta série: 3 andares, imensa,
com mais de 2000 alunos. Então aquilo ali era ao mesmo tempo novo e familiar.
A primeira semana foi muito difícil, eu chegava em casa todo dia chorando, porque eu
não conseguia dar conta de nada, eram 38 crianças e eu lembro que desses 38, 20 mal sabiam
escrever o nome. E eles não paravam, brigavam, xingavam, batiam-se e me xingavam
também, porque queriam jogar bola no horário de aula, e aí saiam da sala a hora em que eles
achavam que deviam sair. Era aquela confusão generalizada. E havia uns que já tinham até 15
anos, tinha gente que estava entre os 13-15 anos. Muito diferente das crianças com quem eu
tinha trabalhado no estágio e que eram de primeira e segunda série. Eu não dava conta
daquelas crianças, era uma indisciplina terrível, e todo dia eu saia chorando, porque também
não dava conta daquilo que eu devia ensinar, e eu estava sozinha. Na primeira semana eu
ainda não conhecia ninguém daquelas pessoas lá da escola.
Um dia um menino que era terrível, tinha muitos terríveis, mas aquele lá era demais,
ele prensou a minha mão entre a mesa e a cadeira porque falou que não queria que eu desse
aula para ele. No outro dia eu quase não fui, eu não ia mais, eu ia desistir mesmo. Foi um
desespero de só chorar, chorar, chorar... A única coisa que eu conseguia fazer era chorar.
Lembro que a diretora chegou para mim e disse que eu não poderia ficar chorando ali, na
frente deles, que eu tinha que mostrar que eu era forte. Mas eu não tinha como mostrar para
eles que eu era forte, eu estava muito fragilizada.
A escola tinha mais de 40 professores e lembro que eu fui ficando mais próxima de
quem dava aula nas mesmas séries que eu e aí a gente foi vendo que tínhamos muitas coisas
em comum. Era o nosso primeiro ano, ninguém nunca tinha dado aula, e a gente foi buscando
apoio uma na outra porque todo dia a gente saía muito desanimada de lá. Acho que foi isso
que fez com que eu continuasse, porque eu ia ter que enfrentar, como eu podia abrir mão de
um emprego fixo?
Só consegui tomar pé da situação, e apenas um pouco, lá para outubro. O que ajudava
era quando a gente sentava junto para preparar as aulas, mas estava todo mundo bem perdido
nesse primeiro ano. A coordenadora e a diretora não davam dica nenhuma para a gente, a
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única coisa que elas queriam saber era o que eles estavam aprendendo, só viam as notas. Era
até complicado para avaliar porque a gente não sabia direito o que estava ensinando. E as
crianças eram terríveis! Não adiantava aquela coisa de conversar. Eles se socavam mesmo, de
um bater no outro até sangrar, de ter que chamar inspetor porque eles estavam lá se matando,
tudo muito complicado. Lembro bem de uma coisa que, quando eu estava lá no estágio,
achava que não ia fazer, que era gritar com eles. Uma das coisas que eu mais criticava nas
professoras era que elas gritavam e eu dizia “- Nossa eu não vou gritar, quando eu estiver
dando aula vai ser bem diferente...” Então eu falava que não iria fazer e a me pegava fazendo
aquilo, entendeu? Eu gritava, brigava, não sabia como lidar com eles... “–Ah é, então você
não quer? Então...” Aí eu gritava e gritava e gritava, e tinha dias que eu enchia a lousa,
mesmo sem fazer sentido, mas eu tinha que me ver livre daquela situação. Porque o tempo ia
passando, eu sabia que ia chegar o final do ano e que aquilo ia acabar. Nem eu sei como é que
fiquei.
Mas ao mesmo tempo não era de todo ruim, porque tinha também as outras crianças. E
mesmo eles, se formos olhar hoje, querendo ou não, estavam aprendendo alguma coisa
comigo, estavam melhorando... E chegou uma época em que eles foram se acalmando, bem
para o final do ano. Aqueles alunos acabaram passando para a quinta série em outra escola, já
que a escola da Fonte atendia até a quarta. Acho que isso foi uma irresponsabilidade tanto da
direção, como minha e das outras professoras também. Eles foram porque a escola tinha que
se ver livre deles. Mas dos 38, pelo menos uns 12 deveriam ter ficado, por que o nível de
escrita deles era de uma primeira série, não faziam textos, não liam quase nada, não estavam
aptos de jeito nenhum a ir para uma quinta série. Mas a gente que estava entrando não tinha
muito essa noção e o complicado era que 80% eram professores iniciantes na escola, apenas
uns seis ou oito tinham experiência anterior.
No ano seguinte peguei uma primeira série achando que teria mais facilidade já que
havia estagiado nessa série. Eram oito primeiras séries e a maioria ficou com professoras
ACTs que já tinham mais experiência de ensino. E eu lembro que era muito comum a gente
ouvir, eu e outras professoras iniciantes, que a gente não sabia dar aula. Da própria direção
ficava muito nítido isso, de que a gente não ia dar conta, e era aquela coisa de ouvir isso todo
dia. Quando tinha conselho de classe se ouvia isso, e aí ficava complicado, era uma
expectativa negativa em relação à gente.
Fomos percebendo, porém, que essas professoras que se diziam tradicionais, com
orgulho, estavam na verdade fazendo coisas arcaicas. Eu e minha colega estávamos na mesma
turma no curso de pedagogia e esse ano tínhamos pegado a mesma série na escola da Fonte.
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Então observávamos a forma de atuar dessas professoras e com as leituras do curso fomos
percebendo que o que elas estavam fazendo eram coisas arcaicas mesmo. Elas trabalhavam
com a silabação, enchiam a lousa de AAAAA, BBBBB e mantinham as crianças ocupadas
mandando fazer milhões de vezes a mesma letra. Nossa, quando a gente passava pela sala
delas, não se ouvia nada, nenhum barulho, nem um mosquito passeando. E na nossa sala não,
era aquele movimento, sabe, e para a direção isso não era uma coisa boa. Para elas a nossa
sala era muito bagunçada. E era daquele jeito por quê? Pelo fato de a gente ser professora
iniciante. E no curso a gente estava lendo Piaget, Vigotyski e acabávamos sendo influenciadas
por essas coisas, queríamos tentar fazer uma outra alfabetização. Mas todo dia a gente ouvia
“-Ah, vocês estão indo pelo caminho errado, as crianças não vão conseguir aprender”.
A partir do segundo ano foi ficando mais nítido um movimento de divisão entre os
professores em dois grupos: um grupo que tentou se virar sozinho e começou a procurar novas
referências para um trabalho diferente e outro grupo que se aliou às professoras que tinham
mais experiência. E a diretora falava para a gente “-Vocês podem usar o material que
quiserem, desde que todos saiam lendo e escrevendo no final do ano”. Mas na prática do diaa-dia ela queria que todos fossem iguais àquelas professoras que ela considerava boas.
Formamos um grupo para tentar entender essas questões de alfabetização e então passamos a
ler, além do que víamos na Pedagogia, Emília Ferreiro, Piaget, Vigotyski e direcionamos
nossa prática para o que era ler e escrever para esses autores.
Um risco que todo grupo corre é o de ser dogmático, de falar que só o nosso é que
estava certo, que o que elas estavam fazendo era ruim porque era velho. Bem no fundo
achávamos isso. E tinha a questão da idade, porque aquelas professoras já tinham 55, 60 anos.
Mas elas também confundiam pelo fato de a gente ser jovem e de ter um contato diferente
com as crianças, desconfiavam, achavam que a gente não estava ensinando. E a grande
surpresa foi que, quando acabou o ano, a grande maioria das nossas crianças estava
alfabetizada. Mesmo assim elas duvidavam, até no final do ano a gente tinha que ouvir isso. E
era impressionante a diferença entre o que era ser alfabetizado para elas e o que era ser
alfabetizado para a gente. Para elas, lendo sílabas simples... Não que as crianças delas não
soubessem ler, mas eram textos tipo, “a casa é bonita”, “a menina pegou a bola”, bem
curtinhos e frágeis. Já a gente não, tinha outra vivência do que era texto, porque desde o
começo a gente estava trabalhando textos, textos mais fluidos, de acordo com um determinado
gênero. Era mais divertido, eu lembro que as crianças gostavam, por que tinha música, tinha
brincadeira.
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No período de 2001 a 2002 eu comecei a participar com algumas professoras de um
grupo que estava querendo repensar algumas coisas em relação ao Estatuto da Educação. Foi
uma época em que tudo estava em ebulição, eu estava na escola, no curso de pedagogia, no
MOVA como supervisora e também nesse grupo de discussões sobre o novo estatuto. Na
verdade foi a primeira idéia de se pensar um novo estatuto para o magistério aqui de São
Carlos, pois o que a gente estava vivendo já tinha alguns anos, era de 1989, e muitas coisas já
tinham mudado na própria rede. Era também um movimento para pensar uma nova Secretaria
de Educação, pensávamos nas diretrizes que a secretaria deveria ter, pois nessa época nós não
tínhamos uma diretriz, era um pouco aquela coisa de cada escola fazer do jeito que achava
que tinha que fazer e pronto. É lógico que cada escola tem que ter certa autonomia, mas
achávamos que a Secretaria Municipal precisava ter um norte, algumas diretrizes comuns para
todas as escolas.
Nós nos reuníamos aos sábados e discutíamos coisas da categoria, como piso salarial,
como deveria ser a progressão dentro da própria categoria, a questão da titulação, porque
antes os cursos de 30 horas que fazíamos iam sendo acumulados e trocávamos por um
acréscimo de 5%. Então pensávamos em outro tipo de progressão e queríamos também que
títulos de formação, como especialização, mestrado, passassem a ser incorporados ao próprio
salário e não como um abono de 10%, como era na época. Também pensávamos no número
de crianças por sala de aula, como seria a proporção de criança-adulto, e isso pensando desde
a creche até a quarta série.
Quando tratávamos desses assuntos acabávamos discutindo alguns outros temas, como
por exemplo: O que é formação continuada? O que é formação inicial? Para que servem? Era
um grupo interessante, com professoras de vários níveis, tínhamos desde a pajem até a
professora de quarta série, então a gente estava pensando desde lá, da base, da creche, até o
Ensino Fundamental. Muitas coisas a gente viu sendo implementadas e outras não, até por
questões políticas acabaram não entrando. Mas valeu a pena, foi um bom período, acho que
alargou muito o meu campo de visão, foi válido pela própria discussão e porque acabei tendo
uma visão geral da educação.
Então, nesse segundo ano, mais para o final, eu fui me animando de novo. Mas era
complicado e ainda é. Vira e mexe tem algumas coisas que põem você para baixo, mas agora
é mais fácil lidar. Fiquei cinco anos e hoje não estou mais lá por alguns motivos, porque era
longe demais, eu me cansava muito... mas é um lugar em que eu queria estar, sinto muita
saudade de lá, foi um lugar onde me constitui como profissional, enquanto pessoa. Eu sinto
falta. E há uma lembrança de lá que me marca mais do que todas. Logo no primeiro ano de
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trabalho, com aquela turma que era bem complicada, havia um menino que me detestava,
havia vários que me detestavam, mas esse verbalizava e falava assim “–Ó cê fica esperta que
quando eu tiver 16 anos eu vou te matar heim, então cê fica esperta.”.
Fui ouvindo isso durante um ano inteiro e era uma luta porque ele não escrevia, não
queria nem parar para tentar fazer. Aos poucos fui meio que conseguindo isso com ele, de ele
parar um pouco. E eu dizia “– Olha, fulano, tem que começar por alguma coisa!”. Mas a gente
brigava muito, sabe, aquelas brigas horrorosas, em que ele me xingava e eu ficava nervosa e
acabava xingando-o também. Uma das coisas que me marcaram foi o último dia de aula em
que ele chegou com a caixinha de música e falou assim “– Olha, você foi a pessoa que... a
única pessoa que nesses anos todos ligou para mim...” Isso me marcou bastante porque eu
estava vendo que para aquelas pessoas eu era importante, entendeu? Porque eu estava me
preocupando com eles quando eu brigava, ou quando a gente discutia, não era porque eu
queria o mal deles, nunca foi. Foi legal porque a ficha dele caiu também e ele viu que eu não
estava fazendo aquilo por que eu queria o seu mal, muito pelo contrário. E fora isso há os
alunos que até hoje ligam para mim, mesmo daquela época. Ainda os encontro pela rua, são
moços e moças já.
As coisas foram acontecendo e fui entendendo o que era ser professora. Além das
questões de alfabetização, atrás do que corríamos para tentar encontrar novas referências,
outra coisa que me mobilizava bastante e de que eu não estava conseguindo dar conta nesse
início eram os conflitos entre os alunos em torno da questão racial. Vira e mexe surgia briga
por causa disso, de alunos negros xingando outros alunos negros, um que tivesse o tom de
pele mais claro xingava os outros de macaco, de carvão. E a minha única reação era de
repreender, falava que não podia, mas não trabalhava de uma forma pedagógica com isso. Era
angustiante porque eu não conseguia lidar com aquilo e a todo o momento tudo que eu tinha
vivido na minha infância, durante esses anos todos na escola, parecia que se repetia ali com
aquelas outras crianças, e eu como professora não estava conseguindo direcionar para lugar
nenhum. Eu me lembrava de algumas situações de quanto estava naquela creche filantrópica.
As professoras chegavam a comentar que as crianças negras davam trabalho e que davam
mais trabalho porque eram negras. Na época eu ouvia aquilo, mas também não conseguia
reagir. Fingia que não ouvia e não retrucava.
No curso de Pedagogia, porém, houve dois momentos, duas disciplinas que me
trouxeram elementos importantes, além de alguns cursos de formação continuada. Fui
adquirindo conhecimentos para começar a enfrentar essa problemática. Acho que tudo
começou em 2001 quando o livro “Multiculturalismo crítico” foi apresentado para a gente na
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disciplina Sociologia da Educação. Antes desse, vimos um texto sobre indústria cultural e o
professor Valter tocava nessa coisa de como o modo de você se vestir, o modo como as outras
pessoas vêem você, que tudo isso está muito ligado com a forma com que elas vêem o mundo
de um modo geral. Por trás do fato de uma pessoa que não pertence a uma turma porque não
usa determinada roupa, existe um preconceito de classe, de raça. Eram discussões muito boas.
Lembro-me também de uma ocasião em que uma menina da sala lhe fez uma pergunta
e no final ela disse “– Então, eu estou sendo clara?” E ele disse: “-Está, porque você já é clara,
o quê você está chamando de ser clara?”. Ele estava tentando chamar nossa atenção para o
fato de que às vezes a gente acaba cometendo uma coisa pela própria linguagem. Quer dizer
que ser claro está ligado à idéia de que você é coerente? E ser escuro é alguma coisa que você
não entende? E como que na nossa linguagem isso está mesmo presente. Falamos que a coisa
está preta quando não é uma situação boa. Ele chamava a atenção para o fato de que quando a
gente fala há várias coisas por trás. Foi muito bom perceber isso, ter consciência sobre isso. E
aí vieram as leituras do livro Multiculturalismo crítico, de Peter McLaren. Lembro que
alguém na sala perguntou se o McLaren era negro ou branco, e acho que perguntou pensando
“-Ah, se ele está preocupado com essas questões é por que ele é negro”. E então ele
respondeu: “- Não vou falar, procura ele aí pela internet”. Eu fui procurar, encontrei as
informações e fiquei com a idéia na cabeça de que não é preciso ser negro para se pensar em
questões raciais, que não é preciso viver ou sentir na pele discriminações para pensar
criticamente sobre a questão. Eram aulas muito boas e eu admiro sua inteligência e
competência de tratar de assuntos difíceis de uma maneira muito interessante, porque ele não
dava respostas prontas, ele fazia questões para a gente pensar e ia dando umas pistas. Foram
aulas que fizeram toda a diferença em tudo que penso e faço hoje.
Outra disciplina que foi muito importante, um divisor de águas na minha vida, foi a
disciplina Currículos e Programas com a professora Emília Freitas de Lima. Lemos um texto
do Cortella no qual ele vai desfazendo o argumento fatalista do “porque aqui é assim”. Era
como se a gente estivesse lendo o mundo pela primeira vez. Nesse texto ele vai analisando
mais a fundo coisas que são vistas pela maioria das pessoas como dadas, como naturais. Por
exemplo, que o bandaid é cor de pele, mas que cor é essa? Cor da pele de quem? E também o
caso do índio que vai a uma feira livre em uma grande cidade, vê uma criança catando frutas
podres no chão para comer, pergunta por que ela não pode pegar as frutas boas e o homem
branco responde “porque aqui é assim”. Mas por que aqui é assim? Será que tem que ser
desse jeito? Foi a disciplina mágica para mim e fez toda a diferença também.
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E aí vieram os textos sobre o currículo, de ver como o currículo oculto funciona, o que
ele produz e como o nosso gestual também vai produzindo coisas, como aquilo que a gente
fala e o que a gente cala... Fui percebendo que, se nós como professoras não direcionamos
algumas coisas, podemos produzir pessoas preconceituosas, pessoas racistas e acabar
colaborando para que o mundo da escola seja ainda mais difícil e mais dividido do que já é.
Então parei para refletir sobre o que eu falava e o que eu deixava de falar com os meus alunos
e estava sempre me perguntando por que eu falei e por que eu não falei determinada coisa.
Por muitas razões eu admiro a professora Emília, por sua competência profissional, por sua
forma de ser e se relacionar com as pessoas, por mostrar para a gente que as coisas não têm
que ser desse jeito, podem ser diferentes, e pela sua busca de coerência entre aquilo que ela
estuda, fala e faz em sala de aula.
Na formação continuada eu fiz dois cursos com a professora Petronilha, um de 180
horas dirigido para a produção de materiais didáticos anti-racistas e outro de 30 horas sobre o
negro no livro didático. Esta professora tem muito domínio daquilo que está falando e foram
cursos muito significativos, que contribuíram para que eu pensasse nas relações raciais dentro
e fora da escola. Além dos dois fiz também um outro excelente de 30 horas sobre História da
África, em 2001.
Assim esses cursos de formação inicial e continuada contribuíram muito para que eu
conseguisse direcionar minha prática e passar a tratar pedagogicamente questões
multiculturais. Também aprendi com a forma de ser e de atuar desses professores que se
tornaram modelo para mim. É difícil explicar exatamente como foi todo esse processo em que
eu ia aprendendo e ia me tornando uma professora comprometida com as questões
multiculturais. Muitos fatores contribuíram, acho que foi um somatório de tudo, daquilo que
eu vivi enquanto criança, daquilo que eu vivi enquanto jovem, daquilo que eu vivo hoje
enquanto adulta. É uma somatória daquilo que eu aprendi com a minha família, daquilo que
eu aprendi nos cursos e acho que é uma coisa de processo de dia-a- dia mesmo. E daí entra
tudo, coisas que eu li, coisas a que assisti, coisas que presenciei, coisas que vão ficando na
mente e vou pensando. É esse processo da própria reflexão mesmo, de vivenciar, refletir sobre
aquilo e voltar para sala de aula de novo e tentar direcionar novamente. Não consigo precisar
exatamente como foi o processo de estar aprendendo, talvez porque eu esteja aprendendo
ainda, não é um processo que já passou. Mas o que teve mais peso foi a formação acadêmica.
Parece que quanto mais a gente vai lendo sobre essas questões mais vai percebendo as coisas,
tendo outro olhar sobre elas. Parece que a gente vai vendo lá nas entrelinhas mesmo, seja em
filmes, seja em revistas, em livros, nos programas de domingo, em tudo.
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Um ponto importante nesse processo é a minha participação a partir de 2005 no
GEIFoP (Grupo de Estudos sobre Intermulticulturalismo e Formação de Professores)
coordenado pela professora Emília Freitas de Lima da UFSCar. São encontros em que nos
envolvemos em leituras e discussões que nos põem para pensar. Desde então fui mantendo um
contato mais próximo com algumas pessoas do grupo, que hoje são amigas, pessoas com
quem eu tenho aprendido muito, conversado de tudo, do mundo de uma maneira geral. Como
eu, elas pesquisam sobre educação multicultural e buscam incorporar essas idéias em seus
trabalhos e em suas vidas. As conversas que temos abarcam quase todas as categorias que a
gente estuda, são conversas sobre raça, classe social, religião, escolhas sexuais, gênero. Além
dessas, outras pessoas com quem aprendi e aprendo muito são as colegas professoras da época
da escola da Fonte. São pessoas com as quais, além de discutir coisas relacionadas à escola,
discutimos muito sobre a vida. A relação que eu mantenho com essas pessoas contribui para
que eu me forme, para que eu pense sobre o que faço em sala de aula.
Posso dizer que não tive nenhum aprendizado nessa orientação com meus
coordenadores ou diretores. Nenhum. Era sempre aquela coisa "–Ah porque aqui todo mundo
é igual" e ponto. Passei quatro anos por uma direção extremamente autoritária e aprendi muita
coisa, aprendi a como não ser. Porque a gente acaba aprendendo também com os contramodelos.
E olhando os meus cadernos esses dias vi que bem na época em que freqüentava
aquelas disciplinas e cursos da formação inicial e continuada, eu começo a direcionar os
conteúdos. Primeiro começo a trabalhar com a questão indígena, em 2002, com uma turma de
quarta série. Pensei em um projeto que começaria no dia que é considerado a data do
descobrimento do Brasil. Foi um desafio que lancei a mim mesma o de pensar como trabalhar
uma data comemorativa, só que de outro viés. Foi um projeto que durou uns quatro meses.
Iniciei-o no dia do “descobrimento do Brasil”, lendo com eles a carta do “achamento” do
Brasil, que foi escrita pelo Historiador Marco Vila, professor aqui da UFSCar, na qual conta a
História não pela ótica dos portugueses, mas mostrando como os índios viram a chegada.
Com base nisso fizemos várias atividades: leituras mostrando o ponto de vista dos índios;
estudo da cultura de um povo indígena; criação de uma peça de teatro, entre outras.
Para aprofundar o estudo nessas questões, a sala escolheu um grupo indígena, o povo
Pataxó. Fizemos uma pesquisa em diversos materiais para ver como era o modo de vida
daquele povo antes da chegada dos portugueses e depois. Ensaiamos por um mês inteiro um
teatro sobre os costumes do povo Pataxó e o apresentamos para as outras salas. Era uma turma
muito interessante porque os alunos queriam mesmo saber e era aquela coisa de se perguntar o
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que tinha por trás daquilo tudo, de querer descobrir o que tinha por trás daquela história que
era contada.
Em outra atividade eles tinham que escrever e fazer um desenho contando a história
entre portugueses e índios aqui no Brasil até mais ou menos o ano de 1530. Lembro que de
um modo geral ficou para eles a idéia de que os portugueses não deveriam ter agido daquele
jeito, porque como disse um garoto “-Onde já se viu alguém querer destruir as coisas dos
outros?”. Lembro de um texto de um grupo que resumia bem aquilo que eu estava querendo
que eles percebessem: que um dos grandes embates nessa convivência entre portugueses e
indígenas foi justamente na questão da cultura, de como um via o outro e de como os
portugueses tentaram e conseguiram, em certa medida, apagar a cultura dos indígenas. Nesse
texto eles falavam que tinham gostado de ter aprendido tudo aquilo e que para eles ficava de
lição que não existem culturas melhores e nem piores, eram apenas culturas diferentes.
Foi um trabalho complicado porque eu não estava estudando primeiro para depois ir
para a sala de aula. Eu estava vivendo as duas coisas ao mesmo tempo. Não estava apenas
pensando academicamente sobre elas, estava interessada em incorporar efetivamente essas
questões ao meu trabalho diário em sala de aula. E é claro que eu errei muito e ainda erro, mas
agora tenho consciência de que preciso fazer alguma coisa com o currículo para que as
crianças pensem sobre tais coisas. Era difícil e causava uma grande angústia, e causa ainda,
porque o fato de eu estar lendo e discutindo sobre esses assuntos não implicava que o trabalho
se tornasse mais fácil, pelo contrário, acho que ia ficando mais complexo porque eu começava
a ver coisas que não dava para deixar passar. E pensava em como atuar para que as coisas não
fossem daquele jeito. Causava, e ainda causa, certa angústia, pensar que o mundo dentro e
fora da escola vai ensinando qual que é o tipo ideal de gente, e que eu tenho que, na sala de
aula, tentar nadar contra a maré.
Lembro que, em 2003, eu estava com uma primeira série e propus a eles uma atividade
com o intuito de conhecer como as crianças viam a si próprias para tentar fazer com elas um
trabalho de se perceber e de se gostar. Pedi-lhes que procurassem em revistas pessoas que
fossem fisicamente parecidas com elas. Lembro-me de uma menina, uma menina negra, de
tom de pele bem escuro, de cabelo bem crespo, que, naquela dinâmica toda da gente lá
escolhendo figuras, pegou uma mulher loira de olhos azuis e falou que era daquele jeito. Ela
quis recortar essa mulher loira porque acreditava que era daquele jeito. Isso causou um
reboliço na sala porque os outros falavam que ela não era daquele jeito, e ela chorava... E para
mim ficou aquela coisa: “E agora, o que é que eu faço?” Enquanto eu pensava um dos alunos
falou: “É lógico, ela escolheu aquela mulher loira e bonita por que ela é feia!” Eu tinha que
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dar um jeito naquela situação naquele momento, pois a menina estava chorando. Tentei
consertar aquilo, perguntei por que eles achavam uma pessoa loira bonita e uma pessoa negra
feia. E eles foram falando um rosário de preconceitos: “–Ah, porque tem o cabelo feio, porque
é sujo, porque fede...”. Percebi que tinha que parar aquela situação naquele momento, acabar
com o assunto para que ela não sofresse mais, porque eu também não estava mais sabendo
como lidar com aquilo. Encerramos, eles colaram as figuras e eu falei para ela: “- Então você
cola. Se você acha que é com essa, então cola.”.
Era uma situação nova para mim, mas fui tentando, porque fiquei dois anos com essa
mesma turma. Depois disso, em outras aulas, comecei a ler livros infantis cujos personagens
eram meninas negras, eram negros. Em várias aulas fomos discutindo que o que é conceito de
beleza em um lugar pode não ser em outro, que é muito subjetivo e que teríamos que parar
para pensar por que alguns modelos a gente acha bonitos e outros acha feios. Fui tentando
fazer isso durante todo o ano, contando estórias que falavam de princesas da África. E teve
um momento em que fizemos uma dramatização em que a personagem principal era negra e
aquela menina quis fazer a personagem. Lembro que quase no final da segunda série, quando
a gente já tinha feito um trabalho na primeira e na segunda série, em uma das atividades eu
pedi para que eles se descrevessem por escrito e a menina escreveu: “-Eu sou menina, e sou
negra, e sou bonita. Eu fiquei emocionada. Foi um momento em que eu percebi como fazia
diferença, como fez diferença ter pensado nisso, e que não poderia ser uma coisa de que uma
aula apenas desse conta.
No final de 2004 saí da escola da Fonte e em 2005 assumi a direção de uma EMEI.
Achei que foi uma experiência complicada porque competia a mim orientar as professoras a
pensarem na questão das relações com a diversidade e diferença entre os alunos. Eu tentei,
mas elas resistiram, não queriam pensar sobre o assunto. Acho que fazia toda a diferença o
fato de eu ser negra e ser a chefe delas. Sentia que isso as incomodava. E era bem aquela coisa
de relação de poder mesmo. Elas me ouviam por que eram obrigadas a ouvir já que naquele
momento eu era a chefe delas. Acho que não fazia diferença aquilo que eu estava falando,
sentia que para elas era como uma encheção de saco, do tipo “– Pra que isso? Pra que ficar
dando mais trabalho?”. Elas ficavam na defensiva, falavam que já faziam isso e que não eram
preconceituosas, tinham até amigos negros, mas nos registros que eu vi dos outros anos não
havia nenhum indício. Então tentei iniciar um trabalho passando nas salas e contando alguns
contos africanos, contos indígenas e tocando em algumas questões ligadas a gênero. Sempre
que eu presenciava alguma situação de discriminação ou de preconceito eu questionava e
deixava uma pergunta no ar para a pessoa pensar. Era uma escola pequena com 10 professores
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e desses, apenas dois, um professor que dava aula à tarde e uma professora da manhã se
interessaram mais e foi com quem tive um contato mais próximo para tentar pensar nessas
questões. Depois de um ano eu saí e fiquei pensando que talvez o meu trabalho funcionasse
melhor mesmo em sala de aula.
No início de 2006 comecei a trabalhar na escola da Luz, que ficava mais próxima de
minha casa. Lembro que já no final desse ano, depois de ter discutido com os alunos diversas
coisas sobre preconceito, racismo e discriminação, discriminação não só em relação aos
negros, mas de outros tipos também, perguntei-lhes por que nas revistas, pelo menos nas de
grande circulação, a gente não encontrava muitas pessoas negras e nem pessoas que não
pareciam ser famosas e ricas. Eles me explicaram que a gente não via essas pessoas porque
quem faz a revista não gosta de mostrar esse tipo de coisa, esse tipo de gente. Iam falando em
grupo, mas lembro que na sala um menino falou assim: “- É por que eles querem que a gente
continue acreditando que quem é gente bonita, inteligente e rica tem que ser igual a quem tá
na revista.”. E outro menino descendente de japoneses falou assim “-Ah, devia colocar mais
gente assim como a gente é, só coloca esse povo loiro, que parece que só tem gente loira no
mundo, e não coloca japonês, não coloca negro...” Ele estava muito bravo com essas coisas e
falou “– Se eu tivesse uma revista ia ser diferente, ia ter gente de todo jeito”. É uma batalha
muito grande, mas em um ano vai se conseguindo algumas coisas.
Em 2007 peguei um grupo que me assustou muito, pois eram extremamente
preconceituosos e demorou em conseguir fazer com eles o que tinha conseguido com outras
turmas, porque eles se fechavam. Ao contrário de outras turmas que estavam dispostas ao
diálogo, com essa eu não consegui conversar tanto, e talvez nem tenha conseguido mexer com
algumas de suas idéias porque tinham uma atitude de nem querer ouvir, o que dificultava
ainda mais o trabalho. Tanto assim que só no final do ano eles deixaram de dar risada quando
eu falava de alguém negro ou quando liam alguma história com personagens negros. E não só
negros, tudo que fugia daquilo que é considerado padrão era motivo para eles darem risada e
terem atitudes muito agressivas, como falar carvão e tal. Assusta pensar que eram crianças de
oito anos apenas que já tinham uma carga incrível de preconceitos.
Com eles eu aprendi que muitos dos embates não devem ser feitos diretamente. Então
fui pelas beiradas, lia histórias, fazia perguntas e deixava no ar para eles pensarem. Lemos,
por exemplo, o livro “Menino brinca de boneca” e depois fiz uma pergunta. Nem queria que
eles me respondessem no momento, era só para eles pensarem: “Por que lá no livro o pai do
menino que começa a brincar com as meninas começa a achar que ele é mariquinha?" E eles
falavam “ –Ah é gay, é gay...” Lá para o fim da estória os pais percebiam que não tinha nada a
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ver, que o fato de menino brincar com menina não ia fazer com que ele se tornasse gay, ou
que mesmo que ele fosse não ia abalar o que ele é enquanto gente. E eles falavam: “– Ah, eu é
que não brinco com essas coisas de menina, credo, vira gay”. Então eu falei: "– Ah tá, quer
dizer então que quando você tiver um filho nem vai pegá-lo no colo?”. Fizeram uma cara de
espanto. E fui conversando e colocando-os para pensar que os pais deles, ou as pessoas que
cuidam deles os pegaram no colo e ajudaram e ajudam nos serviços da casa e que isso não fez
com que eles deixassem de ser homens. Alguns meninos mudaram de idéia, mas outros
continuaram achando que não. Com essa turma eu vi que era bem devagar, que não adiantava
atropelar as coisas, que tudo ia ter o seu tempo mesmo. O que não significa, por exemplo, que
quando eu escutava algum comentário preconceituoso eu não chamasse a atenção para aquilo.
Em outras aulas eu trabalhei a situação de uma maneira indireta.
Tenho aprendido que não é pelo fato de eu saber mais coisas agora que consigo dar um
jeito em tudo. Tenho esperado alguns momentos. Acho que é uma orientação de trabalho
muito difícil e exigente, porque não é mais apenas ensinar determinados conteúdos que as
crianças precisam sair sabendo, mas é construir esses conteúdos com base em outra lógica.
Tomando, por exemplo, o caso da História, eu posso planejar aulas em que eu apenas conte os
fatos históricos, posso chegar e contar a história como eu aprendi, e seria mais confortável
porque eu não iria causar nenhum tipo de conflito. Mas é muito mais complicado eu mostrar a
outra versão. Tento mostrar o outro lado e quebrar aquela coisa de que não foi tranqüilo e de
que não é nem um pouco tranqüilo mesmo hoje.
Então eu tenho que ter o domínio do que é a história oficial, o domínio do que não é
história oficial e além de tudo tenho que ter outro domínio que é o da sensibilidade para
perceber que tipo de pergunta eu faço, aquilo que eu já respondo e aquilo que eu deixo para
eles pensarem. E ficar atenta à minha postura também, numa busca por coerência entre aquilo
que eu penso, aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. Envolve ainda a procura de materiais,
demanda mais tempo e custos, já que são livros que não se encontram em qualquer biblioteca.
Por tudo isso é um trabalho mais exigente porque temos que dar conta de um monte de coisas
ao incorporar isso no dia-a-dia, seja no português, seja nas ciências... E às vezes faltam forças,
falta tempo e, é claro, muitas coisas ficam de fora.
Também é um aprendizado, uma busca geralmente solitária. Quando eu estava na
escola da Fonte, não que fosse mais fácil, eu contava com outras cinco professoras que
pensavam na mesma direção e a gente trocava livros, conversava. Mas depois que mudei para
a escola da Luz ficou mais complicado porque apenas uma professora mostrava uma
preocupação maior. É dela que estou mais perto e com quem troco mais coisas. Tentamos
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atrair outras professoras. Sempre em reuniões de Conselho de Classe ou planejamento
tentamos lançar algumas perguntas, algumas questões para a gente pensar, e uma ou outra
professora nos procura, pergunta como poderia trabalhar e pede material. Nessa escola a
maioria das professoras já tem mais de 30 anos de carreira. Uma das que está se aproximando
de nós já tem mais de 35. É uma pessoa muito aberta a ouvir coisas novas, a pensar sobre
coisas novas, então eu acho que está valendo a pena.
Entretanto a direção dessa escola, assim como a da escola da Fonte, é indiferente à
nossa orientação de trabalho. Temos que tomar cuidado porque corremos o risco de virar as
chatas da história por estarmos atentas a qualquer coisa que aconteça, seja em relação à
questão racial, ou de gênero, ou comentários de algum filme. Lembro que em uma de nossas
reuniões uma professora comentou que só eu via as coisas e as via onde nem existiam.
Temos na cidade a Assessoria de Educação nas Relações Étnico-Raciais que eu acho
uma boa iniciativa da Secretaria Municipal de Educação, mas gostaria de ver uma maior
presença dessa assessoria dentro das escolas, acompanhando, desenvolvendo projetos com o
pessoal das escolas. Ela existe, mas não se faz sentir nas escolas. Vejo que há professoras que
até querem trabalhar nessa perspectiva, mas por falta de conhecimento, por falta até de
material ou de alguém que as acompanhe mais de perto acabam não fazendo. Acho que faz
falta um trabalho de instituição, sobretudo porque se ele fica restrito a uma ou duas
professoras acaba não tendo continuidade, embora eu acredite que alguma coisa fique para
nossos alunos, mesmo que o nosso trabalho não tenha continuidade.
Tenho aprendido nesses anos todos que há muitas coisas que dependem de políticas
públicas, de condições de trabalho, de salário, mas muito também depende de mim, de que eu
perceba as coisas e busque caminhos novos.
Vejo que o meu trabalho está incidindo nas crianças e chegando a suas famílias. No
ano passado, aqui nessa escola, uma mãe em uma de nossas reuniões falou que era bom que
seu filho estudasse comigo porque ele não aprendia só coisas da escola, mas que ele estava
vendo coisas da vida. Até falou que ele cobrava deles em casa, que não fossem
preconceituosos, prestassem atenção ao que eles estavam falando. Em minhas conversas com
os pais, percebo que eles acham que é importante a gente conversar sobre essas questões
dentro da escola, mesmo porque não querem que os filhos sejam pessoas preconceituosas.
É uma característica minha, eu converso muito com meus alunos, sempre estou
procurando saber o que está acontecendo. Eles também sempre perguntam coisas da minha
vida e eu acabo falando. Envolvo-me demais e é tão intenso que às vezes causa certo
sofrimento tanta preocupação com aquelas pessoas. Procuro pautar nossa relação pelo respeito
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e pelo diálogo e deixo claros para eles os nossos papéis aqui. Porque, por eles serem crianças,
até confundem mesmo essa coisa de achar que por serem amigos então podem fazer tudo.
Não, a gente tem uma função para estar na escola. Então tenho que estar sempre conversando
e lembrando que mesmo que a relação se paute pela amizade, venho para a escola porque
tenho um objetivo e que eles também têm que vir para cumprir um objetivo. Nada que uma
boa conversa não coloque isso em pratos limpos, mas é preciso explicar bastante porque fica
meio confuso mesmo.
Talvez uma dificuldade seja que, no começo de cada ano com cada turma, é
complicado porque acham que discutir um tema não é aula. Chegam, via de regra, com a idéia
de que aula é quando há coisas na lousa e quando têm que ficar copiando, e que a conversa
não faz parte de aula. Então quando chegam não têm ainda esse ritmo de conversar, de ouvir
outras pessoas. No começo é bem complicado porque vira aquela confusão, mas a gente vai
combinando regras de que, por exemplo, quando alguém está falando o outro não pode falar,
porque ninguém escuta; e de sempre pensar que quando as outras pessoas falam a gente tem
muito a aprender. Quando vai chegando do meio para o final do ano eles acabam percebendo
isso. Lembro que ano passado um menino falou que não era muito comum ter aulas como eu
fazia, porque a gente conversava sobre tudo e que não era só aquela coisa de aprender a ler e a
escrever e pronto. Achava estranho porque não era assim que tinha aprendido o que era ser
professora.
Outra coisa que também tento lhes passar é que quando a gente está em uma turma
viramos um grupo. Então peço para aqueles que terminam primeiro a atividade irem ajudar os
outros. No começo é complicado, alguns não querem, acham que não têm que ajudar, que
cada um que se vire sozinho. Mas é uma questão de conversar com eles, que todo mundo
sempre está precisando de alguém, que ninguém não sabe nada e que também ninguém sabe
tudo. Com o tempo eles ficam habituados, vira uma rotina. E é bom porque a gente está
pensando em um conhecimento que não é para ser guardado para uma pessoa só, que ele só
tem graça quando pode ser compartilhado com outras pessoas e que quanto mais você ensinar
alguma coisa para outra pessoa mais você aprende com isso. Rompe-se um pouco com essa
lógica que a gente está vivendo de uns tempos para cá, a de que eu sozinho é que interessa.
Talvez a gente não consiga mudar isso em escala mundial, mas se cada um começar com
quem está do seu lado já é alguma coisa e é uma rotina que acaba sempre acontecendo.
Outra coisa que fazemos é tentar resolver as coisas com conversa. Sempre que
acontece algum incidente eu ouço todas as partes envolvidas. E conversamos, digo-lhes que
muitas coisas do nosso mundo de hoje e de outras épocas deram errado justamente pela falta

