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És um senhor tão bonito 

Quanto a cara do meu filho 

Tempo tempo tempo tempo 

Vou te fazer um pedido 
Tempo tempo tempo tempo 

Compositor de destinos 

Tambor de todos os ritmos 

Tempo tempo tempo tempo 

Entro num acordo contigo 

Tempo tempo tempo tempo 

Por seres tão inventivo 

E pareceres contínuo 

Tempo tempo tempo tempo 

És um dos deuses mais lindos 
Tempo tempo tempo tempo 

Que sejas ainda mais vivo 

No som do meu estribilho 

Tempo tempo tempo tempo 

Ouve bem o que te digo 

Tempo tempo tempo tempo 

Peço-te o prazer legítimo 

E o movimento preciso 

Tempo tempo tempo tempo 
 

 

 

 

Quando o tempo for propício 
Tempo tempo tempo tempo 

De modo que o meu espírito 

Ganhe um brilho definido 

Tempo tempo tempo tempo 

E eu espalhe benefícios 

Tempo tempo tempo tempo 

O que usaremos pra isso 

Fica guardado em sigilo 

Tempo tempo tempo tempo 

Apenas contigo e comigo 
Tempo tempo tempo tempo 

E quando eu tiver saído 

Para fora do teu círculo 

Tempo tempo tempo tempo 

Não serei nem terás sido 
Tempo tempo tempo tempo 

Ainda assim acredito 

Ser possível reunirmo-nos 

Tempo tempo tempo tempo 

Num outro nível de vínculo 

Tempo tempo tempo tempo 

Portanto peço-te aquilo 

E te ofereço elogios 

Tempo tempo tempo tempo 

Nas rimas do meu estilo 

Tempo tempo tempo tempo 

                    

 

(Composição de Caetano Veloso). 
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Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma 

Até quando o corpo pede um pouco mais de alma 

A vida não para 

Enquanto o tempo acelera e pede pressa 

Eu me recuso faço hora vou na valsa 
A vida é tão rara 

Enquanto todo mundo espera a cura do mal 

E a loucura finge que isso tudo é normal 

Eu finjo ter paciência 

O mundo vai girando cada vez mais veloz 

A gente espera do mundo e o mundo espera de nós 
Um pouco mais de paciência 

Será que é o tempo que lhe falta pra perceber 

Será que temos esse tempo pra perder 

E quem quer saber 
A vida é tão rara 

Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma 

Mesmo quando o corpo pede um pouco mais de alma 

Eu sei, a vida não para 
A vida não para não 

Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma 

Até quando o corpo pede um pouco mais de alma 

Eu sei, a vida não para 

A vida não para não 
A vida não para 

A vida é tão rara 

 

 

(Composição de Carlos Eduardo Falcão e Lenine Pimentel). 
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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa está inserida nos debates sobre o campo Currículoformação compreendido aqui 

como projeto de sociedade através do qual saberes eleitos como formacionais são dinamizados 

pelos atos de currículo dos/as atores/atrizes curriculantes. Sendo assim, a sala de aula, como 

espaço de encontro das diferenças, muitas vezes, desestabiliza a continuidade temporal 

desses/as protagonistas, principalmente das pessoas professoras, provocando deslocamentos 

aqui compreendidos como acontecimentos que se apresentam impositivamente, exigindo uma 

nova maneira de atuar que não estava no script da previsibilidade. Este estudo tem como 

objetivo compreender as imbricações entre as experiências formacionais docentes e seus atos 

de currículo instituídos pelos acontecimentos no cenário da sala de aula, através de um estudo 

de caso unissingular, por se tratar de pesquisar com as experiências e inspirado na Etnopesquisa 

Crítica e Implicada. A problematização proposta fomenta o debate dos processos 

metaformativos como caminhos possíveis para que pessoas professoras instituam implicações 

políticas de autonomização curricular. 

 

 

Palavras-chave: Atos de currículo. Experiência. Acontecimento. 
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ABSTRACT 

 

 

This research is part of the debates on the Curriculumofformation field understood here as a 

project of society through which knowledge elected as formative is dynamized by the 

curriculum acts of the actors / actresses who are curricular. Thus, the classroom, as a space for 

meeting differences, often destabilizes the temporal continuity of these protagonists, especially 

teachers, causing displacements here understood as events that present themselves imposingly, 

requiring a new way of acting that was not in the predictability script. This study aims to 

understand the imbrications between the teacher formative experiences and their curriculum 

acts instituted by the events in the classroom scenario, through a unisingular case study, as it is 

about researching with experiences, and inspired by Critical Ethnopesearch and Implied. The 

proposed problematization fosters the debate on the meta-formative processes possible ways 

for teacher people to establish political implications of curriculum autonomy. 

 

 

Keywords: Acts of Curriculum. Experiences. Events. 
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1 É NO ESTRANHAMENTO QUE A GENTE APRENDE COM O OUTRO1: INICIO 

DAS ITINERRÂNCIAS APRENDENTES 

 

Certo dia em um dos nossos encontros em sala de aula, em que solicitei à turma uma 

análise de texto, ao ler a resposta de um estudante eu lhe disse que estava errada. Então ele me 

questionou porque ele tinha errado e eu respondi que a análise não estava de acordo com o meu 

pedido. Ele então disparou “Professora, a senhora quer que eu pense com a minha cabeça ou 

com a sua? ” Eis um acontecimento que exigiu de mim uma nova maneira de atuar que não 

estava no script. Ou eu lhe chamava à atenção e alocava seu comportamento como indisciplina, 

em uma tentativa de conservar a compreensão internalizada outrora sobre a ideia de que o 

professor/a é dono do saber. Ou aproveitava o momento oportuno de rever o que eu entendia 

por análise de texto, avaliação, por atuação profissional, por currículoformação. O que me 

aconteceu naquele dia me deslocou para caminhos outros de pensar o meu lugar nas relações. 

Desde quem eu era como pessoa até o que eu entendia por ser professora, por formação, por 

minha formação, pela formação do outro e assim, por compreender currículo e políticas 

curriculares. A partir daqui, convido-os/as a caminhar comigo por uma viagem compreensiva 

sobre os atos de currículo dos atores/atrizes da pesquisa a partir do que lhes acontece com esses 

deslocamentos. No entanto, para a itinerância da viagem, é preciso preparar a bagagem. Então, 

vamos lá! 

O bordado do constructo dessa pesquisa surgiu a partir de reflexões sobre minhas 

itinerâncias como professora de Sociologia do Ensino Médio, bem como de itinerâncias outras. 

A reflexão crítica sobre minhas práticas pedagógicas tem me levado  a perceber como os devires 

que acompanham os acontecimentos, ou seja, aquilo  que  nos  coaciona  a  decidir por uma  

nova  maneira  de  ser,  de  atuar ou de atrair (MACEDO, 2016a, p. 32), nos espaçostempos da 

sala de aula  vinham me “desarrumando”, me deixando à deriva diante dos atos de currículo2 

que emergem do encontro entre os meus etnométodos3, os dos/as estudantes e os saberes 

epistemológicos da Sociologia provocando em mim o sentimento de “náufraga curriculante” 

diante  da complexidade e generatividade do campo currículo, no qual me percebia figurante e 

desautorizada a intervir.  

                                                 
1 Ideia narrada pelo Professor Olímpio Dias, ator social dessa pesquisa. 
2
ações situadas de atores sociais que, portando e criando sentidos e significados, portanto uma configuração 

ideológica na sua dinâmica responsável e responsível, inspiração bakhtiniana, se atualizam como possiblidades de 

alteração de toda e qualquer cena curricular (MACEDO, 2013, p. 429). 
3
Inteligibilidades, descritibilidades, analisibilidades e sistematicidades pelas quais os/as atores/atrizes sociais 

compreendem e intervêm nas realidades que os/as circundam (MACEDDO, 2012, p. 88). 
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Formada nos alicerces da hiperdisciplinarização, minha percepção dos espaçostempos 

da sala de aula vinha sendo embebida da lógica taylorfordista de currículo prescrito, 

organização verticalizada das relações pedagógicas, otimização do tempo/aula e produção 

homogeneizante do saber. Sentia, não apenas minhas ideias, mas meu corpo disciplinado, num 

processo de descorporificação e desencantamento (SILVA, 2013). Portanto, minhas 

analisibilidades do real vinham sendo instituídas pela lógica disciplinar e minha resposta ao 

acontecimento era o alijamento. Ora enquadrando-o no locus da indisciplina das ideias e dos 

corpos dos/as estudantes, pois desestabilizava os padrões curriculares, ora considerando-o 

epifenômeno.  

A partir de processos metaformativos, ou seja, de reflexões críticas sobre minha 

formação, constituídos em com-versasões com meus pares, professores/as, coordenadores/as, 

gestores/as e estudantes e com subjetividades vindas de “bacias semânticas” (MACEDOT, 

2007) outras, assim como em encontros com teorias generativas sobre cultura, currículo, 

política, formação, fenomenologia, multirreferencialidade e acontecimento, fui encontrando 

bifurcações possíveis em minhas itinerâncias a partir das quais tenho buscado delinear minha 

pesquisa e minha práxis por linhas outras.  

A partir de minhas experiências acontecimentais metaformacionais, pude me aproximar 

da ideia de Macedo (2009) de que compreender é apreender em conjunto, é criar relações. E, 

tocada pelas leituras freirianas que me possibilitaram a compreensão de que “não sou”, estou 

sendo – sou condicionada, mas não determinada e como gente sou inacabada e inconclusa – fui 

construindo possibilidades de trair a cultura disciplinar de minha formação. Esse exercício tem 

me direcionado ao encontro de formas multirreferencializadas, para além da lógica disciplinar, 

de lidar com os acontecimentos. E tem transformado, significativamente, os espaçostempos da 

sala de aula em cenários nos quais todos/as os/as atores e atrizes circulantes instituem a 

dinâmica do currículo e suas atualizações e por eles são instituídos.  

Nesse processo de construção das traições da disciplina, em com-versações com meus 

pares, percebi, a partir da escuta de suas narrativas, que os desarranjos, causados pelos 

acontecimentos emergentes da complexidade da sala de aula, enfrentados por eles/as 

assemelhavam-se aos meus. Bem como a relação que eu estabelecia entre os acontecimentos e 

a indisciplina dos/as estudantes se repetia nos depoimentos desses/as professores/as. A partir 

dessa descoberta as conversas sobre o tema foram se intensificando e esses diálogos se 

mostravam eivados de negatricidades, ou seja, segundo Ardoino (2012), um poder de 

contraestratégias, “dejogar” o jogo do outro. Já que minhas investidas nesses diálogos se 
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constituíam em tentar explicar a compreensão do outro sobre suas experiências com tais 

desarranjos. 

 Diante da cena anteriormente desenhada, assim como vinha compreendendo que a 

formação dos/as estudantes se configura na experiência, também começava a compreender que 

a formação dos/as docentes também se constituía de forma experiencial. Logo, “somente o 

sujeito da experiência está, portanto, aberto à experiência da transformação” (LAROSSA 2002, 

p. 26). Não eram minhas explicações exterodeterminadas que despertariam o desejo da 

mudança de persceptiva no outro. Então, passei a crer na possibilidade de que eles/as não apenas 

resistiam a uma percepção diferente do problema existente, mas, talvez, re-existissem à minha 

narrativa insistente de querer explicar suas experiências com os atos de currículo provocados 

ou não pelos acontecimentos na sala de aula, como alguém de fora, de maneira 

exterodeterminada, ignorando suas etnonarrativas e os atravessamentos singulares de suas 

experiências e compreensões das mesmas. 

A problemática aqui existente vem se construindo a partir da observação das narrativas 

de meus pares sobre como os devires do acontecimento, compreendidos por mim enquanto tal, 

na sala de aula, desalojam os padrões curriculares. Padrões esses associados, pelos/as docentes, 

à uma formação técnica por se tratar o locus da pesquisa em questão de um Centro de Educação 

Profissional Integrada. É comum em seus relatos a narrativa de que os/as estudantes não se 

comportam de acordo com o esperado para estudantes de uma escola vista pelos/as professores 

como técnica. Levando esses/as docentes a responderem ao acontecimento emergente dos 

encontros na sala de aula, alijando-o dos processos formacionais. Porém, alijar o acontecimento 

é negar as singularidades emergentes dos encontros na heterogeneidade das bacias semânticas 

que instituem e dinamizam, pelos atos de currículo, a complexidade da sala de aula. 

Consequentemente não acolhendo a formação como processo singular (autoformação), 

relacional (heteroformação) e reflexivo (metaformação) que se constitui experiencialmente em 

dimensões históricas, políticas, econômicas e culturais, bem como, corroborando para a 

reprodução da perspectiva prescritiva de Currículo que desautoriza esses/as professores/as a 

intervirem nele.   

De acordo com a Teoria Etnoconstitutiva do Currículo – TEEC – o currículo, para 

acolher o acontecimento, precisa incorporar o movimento como fonte possível de saberes 

formacionais. Diferentemente do que vem fazendo os currículos prescritivos, disciplinares. A 

compreensão do acontecimento como potencializador de atos de currículo é fundante para os 
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processos formacionais, na medida que a formação emerge de forma imprevisível, ou seja, na 

relação com o acontecimento e esse é percebido apenas pelo sujeito da formação. 

É comum, na narrativa dos/as estudantes relatos de que diante de um questionamento 

ou fala inesperadas, uma síntese elaborada por eles/as, bem como analogias com seu cotidiano 

com exemplos citados pelos docentes durante a aula, muitas vezes, professores e professoras 

desconsideram suas atuações desestabilizadoras, alocando como indisciplina possíveis 

movimentos potentes de aprendizagens significativas. No encontro com essas narrativas, bem 

como as narrativas dos/as docentes, sobre cenários formacionais como esses iniciaram minhas 

indagações sobre as respostas dadas aos acontecimentos pelos/as docentes. Porque eles/as 

ignoravam as atuações desses estudantes? Como esses/as professores/as compreendem o 

acontecimento instituinte de atos de currículo na sala de aula? De que forma essas 

compreensões estariam imbricadas às suas experiências formacionais? Como eu poderia 

intervir propositivamente nessas relações?  

Então emergiu, de maneira acontecimental, a ideia de construir um projeto de pesquisa 

no qual eu pudesse sistematizar minha necessidade humana e profissional de colaborar como 

coautora que sou da realidade, especificamente dessa em questão, na qual estou implicada, 

lançando-me nela. Meu desejo enquanto professora, que se autoriza pesquisadora, na busca pela 

construção do conhecimento situado, a partir da intervenção proposta aqui se configura em uma 

pauta política instituída em minha percepção de atriz/autora (co)responsável pelo problema aqui 

exposto quando admito: 

[...] que sobre eles temos responsabilidades, tanto pelo seu aparecimento, como por 

sua continuidade nos espaçostempos nos quais vivemos e que, por isso, nos cabe a 

possibilidade/necessidade de estudá-los e, com muitos, de modo sempre coletivo, 

encontrar possíveis saídas, para aflições, dificuldades, problemas comuns” (ALVES 

apud MACEDO 2012, p. 13). 

  

A pesquisa aqui delineada se propõe a contribuir com as problematizações sobre o 

controle da subjetividade docente, ao trazer para a discussão a ideia de que o Ser professor/a, 

assim como o Ser em qualquer profissão, não é apenas um status moldado nos cânones e 

manuais acadêmicos, mas também às suas histórias de vida, suas experiências formacionais 

outras. E que, por essa razão, há uma impossibilidade de separação do Ser do sujeito. Realidade 

ignorada por políticas públicas reificantes como o projeto da chamada Escola sem Partido. O 

que existe é um esforço psicosociocultural em construir um limite superficial entre os status 

ocupantes nas relações estruturadas socialmente. A pesquisa se insere nos debates 

transnacionais sobre currículo e formação que os compreendem imbricados e pensados como 
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dispositivos para a construção de pedagogias humanistas, críticas, culturais que compartilhem 

saberes, valores, afetos emancipacionistas, autorizantes e autonomizantes.  

Sendo assim, esse estudo tem como objetivo compreender as imbricações entre as 

experiências formacionais dos/as docentes do Centro Estadual de Educação Profissional em 

Controle e Processos Industriais Newton Sucupira e seus atos de currículo instituídos pelos 

acontecimentos no cenário da sala de aula, através de um estudo de caso unissingular, por se 

tratara de pesquisar com as experiências e inspirado na Etnopesquisa Crítica e Implicada 

proposta por Macedo (2010; 2012). Para isso, buscou responder as seguintes perguntas: Quais 

os atos de currículo dos/as docentes do Centro Estadual de Educação Profissional em Controle 

Processos Industriais Newton Sucupira são instituídos a partir da emergência dos 

acontecimentos no cenário da sala de aula? Quais experiências formacionais desses/as docentes 

estão imbricadas a esses atos de currículo? E, como os processos metaformativos, a partir dessas 

imbricações, podem ser percebidos como caminhos possíveis de implicações políticas de 

autonomização curricular?  
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2 CURRÍCULO, CULTURA E SOCIEDADE: DESCONSTRUINDO A 

NEUTRALIDADE 

 

As políticas públicas sobre Currículo e Formação são marcadas sócio-histórico-político-

cultural e economicamente por processos que desautorizam pessoas professoras a se implicarem 

como atores/atrizes e, principalmente como autoras curriculantes, capazes de pensarfazer 

currículo. Assim, ao não se apropriarem do currículoformação, podem ser condicionadas a 

reproduzirem saberes, muitas vezes, contra sua própria condição subjetiva, material e cultural. 

Contexto, em grande parte, não refletido, pois estão acostumadas a experienciarem a formação 

como um processo social de acomodação, ou seja, de ajustes internos, não sem conflitos, de 

conformação com as estruturas dominantes e, não de reflexão crítica, inclusive sobre sua 

própria formação, ou seja, um processo metaformativo. Condição que pode levá-las a acreditar 

que sua postura pedagógica é dissociada de sua postura enquanto Ser. Formatadas para 

reproduzirem um currículo prescrito e estático, não pensado por elas, esses/as professores/as 

introjetam ideias tais como a de formação extereodeterminada, ou seja, que acontece de “quem 

forma” para “quem está sendo formado”, bem como de uma previsibilidade da atuação do 

currículo nos cenários das salas de aula. E, quando o conto dessa previsibilidade se desfaz 

professores/as podem se sentir à deriva diante dos acontecimentos que emergem do encontro 

com a alteridade. No entanto, essa perspectiva de currículo e formação não está imune aos 

movimentos de negatricidade de outros atores/atrizes do currículo, qual seja a capacidade de 

dejogar o jogo do outro, segundo Ardoino. Portanto de re-existir à investidas absolutistas sobre 

sua perspectiva de mundo, como indisciplina ou um epifenômeno, irrelevante à formação. E é 

esse caminho de re-existência que pretendo fortalecer com a pesquisa em questão. Re-existir é 

preciso, Ser na alteridade não é preciso!  

 

2.1 ESCOLARIZAÇÃO E CULTURA DISCIPLINAR 

 

Em uma perspectiva ontológica, a educação é uma atividade especificamente humana e 

sua origem coincide com a origem do homem4 (SAVIANI, 2007, p. 154). Segundo o referido 

autor, o ser humano precisa produzir a própria existência e, a produção da humanidade é 

também sua formação. Logo, a educação é parte fundante da existência humana. E se somos 

                                                 
4
leio homens, mulheres e gêneros outros. 
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nós, humanos e humanas, que produzimos nossa existência e formação, toda e qualquer pessoa 

é (co)responsável pela existência de todas as formas e conteúdos cuja validade é estabelecida 

pela experiência e compartilhada com as gerações seguintes (ibid., p. 154). Assim, somos 

todos/as atores/atrizes sociais autorizados/as a instituir realidades, ora conservando, ora 

transformando. E, por isso, é preciso desnaturalizar, ou seja, problematizar em perspectivas 

histórico-culturais e político-econômicas o lugar monopolizador do Estado quanto aos saberes 

eleitos como formacionais. 

No entanto, em uma perspectiva histórica, ainda de acordo Saviani (ibid), quando a 

sociedade passou a ser dividida em classes, esse cenário provocou também uma divisão na 

educação. Uma voltada para as atividades intelectuais, para as elites, e outra para o trabalho, 

voltada àqueles/as que trabalham para as classes dominantes. Separação existente até os dias 

atuais. Muitas vezes camuflada no projeto de educação enquanto inclusão social. Seguindo 

nosso itinerário histórico, entre os séculos XVI e XVIII, de acordo com Veiga (2002), a 

sociedade ocidental passava por um lento processo de transformação dos comportamentos e 

hábitos. A burguesia, como grupo emergente da decadência do poder clérico-feudal, no intuito 

de se diferenciar enquanto classe passa a construir uma teia de hábitos de comportamento social, 

que inclui a autocoerção em que cada indivíduo domine seu corpo e mente. Coerção externa se 

transforma em coerção interiorizada (VEIGA, 2013, p. 98) como modelo de comportamento 

aristocrata-burguês. Essa coerção a partir das autorrestrições esteve, e ainda está, presente, 

também, nos processos desautorizantes e desautonomizantes dos/as professores/as.  

Esse modelo de comportamento passou a significar a civilização como um padrão 

universal de moral e costumes. Civilização essa ancorada no paradigma do patriarcado com 

base na antiguidade clássica, mais especificamente a partir de pressupostos filosóficos 

deterministas sobre o ser. Segundo Plastino (2018), as ideias de Parmênides de que o ser é 

determinado se consagrou como pensamento da realidade em detrimento daquela proposta por 

Heráclito de que o ser advém, ele não é, vai se fazendo, vai se transformando, portanto histórico. 

Porém, para que a civilização enquanto projeto fosse completo seria necessário inserir toda a 

população, incluindo a camada pobre da sociedade, principalmente as crianças e jovens. Então, 

a monopolização dos saberes pelo Estado, a partir do século XIX, com a escolarização de 

massas obrigatória, deu continuidade ao processo civilizatório. Ou seja, à imposição burguesa 

de pensar e agir no mundo. Desautorizando coletivos a instituírem realidades das quais fazem 

parte. 
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A escolarização obrigatória, a partir das nações que se compreendiam civilizadas, se 

expandiu sobre os povos considerados não civilizados, como no caso dos povos ameríndios. 

Expansão invasiva, violenta, etnogenocida. No documentário Escolarizando o mundo: o último 

fardo do homem branco5, dirigido por Carol Black, o discurso de inauguração da Escola 

Indígena de Carlisle na Pensilvânia, Estados Unidos da América, deixava claro seus objetivos 

com a escolarização “Deixe tudo que for indígena dentro de você morrer”. E essa tem sido a 

estratégia dos poderes político-econômicos mundiais de propagar suas ideologias e expandir 

seu modus operandi a partir de uma pasteurização cultural para a aceitação de modelos 

econômicos excludentes e violentos.  

A partir do processo de escolarização, e suas tecnologias disciplinares, aqui entendida 

numa perspectiva foucaultiana, ou seja, como métodos que realizam a sujeição constante de 

suas forças e lhes impõem uma relação de docilidade-utilidade, (FOUCAULT, 2013) os saberes 

eleitos como formacionais, o currículo, têm condicionado os corposmentes de todos/as atores e 

atrizes sociais, no locus escolar, atores/atrizes curriculantes, professores/as, estudantes, 

familiares, gestores/as, funcionários/as administrativos/as, entre outros tão importantes quanto.  

A escolarização enquanto processo civilizatório tem sido estratégia de poder que, por 

meio da rede heterogênea que a compõem, tais como os discursos, o currículo, o espaço escolar 

e procedimentos administrativos, possibilitou à classe burguesa consolidar a massificação de 

sua cultura, de seu modo de viver. A monopolização do saber pelo Estado e a universalização 

da instrução, sob a ideia estratégica de inclusão social, disseminou os modelos de autocoerção, 

de vigilância do próprio corpo, gestos e pensamentos, ou seja, da cultura disciplinar para toda 

a população. Esse monopólio deu ao Estado a legitimidade de escolher o que era ou não válido 

para aprender. Nesse sentido, os saberes experienciais da população foram descartados sob o 

rótulo de ignorância, saberes desvalorizados. Com isso a escola passa a ser o espaço no qual se 

aprende a ser civilizado/a, “terminadas as formas absolutistas de poder, é o autocontrole que se 

absolutiza” (VEIGA, 2002, p. 96).  

Essa percepção histórica nos leva a compreender como a civilização passou a ser a razão 

universal de existir e a escola se tornou o espaço de enculturação dos novos membros de uma 

sociedade. A partir da escolarização foi possível naturalizar a ideia de civilidade como 

pertencente à humanidade e todos os traços culturais de controle que ela carrega. Ao socializar 

os novos membros para introjetarem o autocontrole, segundo Veiga (2002), a escolarização não 

apenas passou a tornar gestos previsíveis, mas criou a previsibilidade e a homogeneização das 

                                                 
5 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=3Xux89-8MX4> acessado em: 28 mai 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=3Xux89-8MX4
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relações sociais, as relações de gênero, relações étnicas, masculinizando e branqueando a 

cultura e os processos de enculturação. E esse modelo civilizatório passa a ser visto pela 

burguesia como processo. E se é processo é preciso que seja contínuo e a educação institucional 

enquanto inclusão, via escola, passou a ser um meio eficaz e eficiente dessa continuidade. A 

previsibilidade é o mecanismo do controle. De acordo com Plastino (2018), além da ideia de 

essência, o controle, ou seja, a dominação, também é uma categoria central do paradigma 

patriarcal. Juntas ajudaram a difundir a visão dualística da realidade reforçada pela ciência 

iluminista, sobrepondo a natureza, a mulher, o feminino, a intuição, o corpo, a emoção sob o 

domínio do homem, da cultura, da razão. Essas categorias paradigmáticas desconhecem a 

complexidade das conexões entre as coisas. E, por ser um pensamento linear e causal ignora 

tudo que é heterogêneo e imprevisível. Ignora as experiências singulares dos sujeitos. 

Diante desse cenário me permito a indagação sobre o artigo sexto do capítulo dois da 

Constituição Federal brasileira de 1988, bem como o Art. 205 da mesma, que diz ser a educação 

um direito social e um dever do Estado. Veiga (2002, p. 97) traz em seu artigo, a partir do 

diálogo com Foucault (1981 apud VEIGA, 2002), que sem a monopolização dos saberes pelo 

Estado não seria possível a escolarização da sociedade como processo civilizatório, ou seja, a 

institucionalização dos saberes criados pela classe burguesa e elencados como saberes 

socialmente válidos via racionalização das realidades pela ciência desenvolvida por essa mesma 

classe. Isso porque, segundo Veiga (idem), e estou em acordo com ela, o analfabetismo é uma 

criação da escola enquanto espaço institucionalizado do saber e monopolizado pelo Estado. 

Então, é possível inferir que a Escola universal não é uma demanda das sociedades, é um 

interesse dos Estados por uma nova socialização que inclua seus interesses político-

econômicos. Mas que segundo Elias (apud VEIGA, 2002) se deu mais pela racionalização que 

afeta as mentalidades e o dispositivo social da educação. Ao constituir a ideia da racionalização 

que afeta mentalidades, o Estado burguês responsabiliza cada sujeito pelo seu próprio 

desenvolvimento, se desresponsabilizando pelo insucesso do mesmo através da meritocracia. 

Assim, sigo problematizando a ideia de que a educação institucional é mais um meio de 

continuidade visto pelo Estado do que um direito.  

E acredito que é justamente por entender a escola e o monopólio do saber como meio e 

não como direito que o Estado, ao compreender que re-existências são possíveis e que a escola 

pode ser um espaço de produção da contra cultura, em suas políticas públicas voltadas para a 

educação institucional, independente de ideologias políticas, buscam o controle das 

subjetividades daqueles/as que estão na raiz dos processos educacionais, os/as professores/as e 
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suas traições curriculares. Por isso, Educação Domiciliar, Escola sem Partido, militarização das 

escolas públicas são alternativas para desestabilizar currículos contra hegemônicos. O Estado, 

então, começa a construir um antídoto para o próprio veneno que criou. Ao monopolizar os 

saberes via processos de racionalização tinha como objetivo fazer com que as populações 

acreditassem que todos os seus projetos eram pensados como direitos, quando, em verdade, 

enquanto Escola, ou seja, espaço institucionalizado do saber, o que o Estado burguês desejou 

foi introjetar no mundo inteiro, a partir de uma colonização – invasão violenta – das 

experiências singulares de cada cultura a parcela interessada de sua compreensão de mundo. Já 

que parte dela é ocultada em seus currículos. Não para inserir, mas para dominar.  

Portanto, a escolarização continua a reproduzir a cultura homogeneizante, previsível e 

disciplinar através do currículo e das relações estabelecidas pelos atores/atrizes sociais que 

dinamizam a escola. Porém, se essa realidade fosse totalizante, eu não estaria aqui, como 

tantos/as outros/as, re-existindo às estruturas reificantes e buscando caminhos outros para 

pensarfazer currículoformação.  

Se foi via escolarização que as elites ocidentais imprimiram seu habitus durante dois 

séculos, continuando a exercer tal hegemonia nos espaços escolares ainda hoje, através dela, 

também, é possível pensarfazer currículos contra hegemônicos. Pois, mesmo com a emergente 

participação de atores/atrizes curriculares outros que vêm se autorizando a disputar espaços fora 

e dentro da Escola diante dos saberes/atividades eleitos como formacionais e, apesar da 

crescente desvalorização da Escola pelo poder público e sociedade civil, ela ainda é o locus de 

compartilhamento de saberes legitimado pelo Estado e pela sociedade. Em diálogo com o 

pensamento de Gramsci, o empoderamento dos/as trabalhadores/as pode ser feito a partir de 

currículos que problematizem a cultura elitista, buscando construir, em conjunto, processos 

emancipacionistas e autonomizantes que viabilizem conjunturas culturais capazes de 

reconfigurar as desiguais relações de poder. 

 

2.2 RE-EXISTÊNCIA: ATO CONTRA HEGEMÔNICO 

Você me pergunta 

Pela minha paixão 

Digo que estou encantado 

Como uma nova invenção 

Eu vou ficar nesta cidade 

Não vou voltar pro sertão 

Pois vejo vir vindo no vento 

Cheiro de nova estação 
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Eu sinto tudo na ferida viva 

Do meu coração 

Belchior. 

 

Entre conversações generativas com as produções do Formacce6 e formaccionistas, me 

aproximei do conceito de re-existência, enquanto postura política entendida aqui como: 

[...] um processo em que o(s) sujeito(s) luta(m) pela não subordinação com vistas à 

construção de novas formas de existências em face de uma dada situação ou contexto 

vivido. É uma forma de dizer não a toda e qualquer forma de dominação e, ao mesmo 

tempo, dizer sim para uma existência até então ignorada ou desconsiderada por 

aquele(s) que, de alguma maneira, encontra(m)-se numa posição hierarquicamente 

superior em termo de poder (PAIM, 2013, p. 151).  

 

Gostaria de, brevemente, falar sobre minha relação com essa postura política diante da 

vida. Ao revisitar minhas memórias, consigo compreender hoje, porque minha história de vida, 

incluindo aí minhas experiências acadêmicas, profissionais e formacionais outras, está 

imbricada aos movimentos de enfrentamento às realidades opressoras que sempre me 

colocaram em lugares alijados. O incômodo formativo diante dessas realidades, me deslocavam 

a procurar estratégias, não apenas contra o que a mim se opunha, mas para que eu pudesse me 

colocar como existência outra, como possibilidade outra de ser criança, mulher, companheira, 

cientista social, professora, pesquisadora. 

Após esse momento de escrita catártica, prossigamos com o debate sobre re-existir como 

ato contra hegemônico, ou seja, problematizar realidades condicionantes, tais como as relações 

econômicas violentas, excludentes e seus contextos histórico-culturais, políticas públicas 

curriculares autocráticas, ciências epistemicidas e, construir caminhos possíveis de implicação 

política autonomizante diante dessas realidades, no caso em questão, partindo das tramas das 

relações diante dos saberes/atividades eleitos como formacionais, o currículo. Pois, como nos 

encoraja Apple (1989, p. 109), nenhum complexo de práticas e significados ideológicos, 

nenhum conjunto de arranjos sociais e institucionais pode ser totalmente monolítico. 

As teorias críticas reprodutivistas sobre currículo e educação trazem para o debate em 

questão a ideia de que a escola ensina saberes práticos, mas em moldes que asseguram a sujeição 

à ideologia dominante (ALTHUSSER, 1970, p. 22). Nessa percepção, a reprodução da 

qualificação da força de trabalho no sistema capitalista acontece através do sistema escolar. A 

escola, bem como os currículos, são os responsáveis não apenas pela formação técnica dos/as 

estudantes, mas também pela sua formação ideológica, imprimindo-lhes as concepções de 

                                                 
6
 Grupo de pesquisa sobre curriculoformação da Faced UFBA. 
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mundo, relações de poder, de gênero, econômicas da classe dominante. Realidade confirmada 

por Bourdieu e Passeron (1975 apud Silva, 1975) ao chamarem de dupla violência o processo 

de dominação cultural que impõem a cultura da elite como A cultura, ao mesmo tempo que 

oculta essa imposição, pois trata o capital cultural como processo natural de civilização. 

Uma análise crítica do currículo nos coloca diante de estruturas político-econômicas 

densas construídas sob relações desiguais de poder. No entanto, as estruturas que circundam as 

relações pedagógicas, bem com relações sociais outras são condicionantes, porém não 

determinantes. Se assim fossem, não haveriam pontos de resistência e todos/as seríamos 

solapados/as pela reprodução cultural. Para Freire (2013), em Pedagogia da Autonomia, “a 

nossa presença no mundo não é a de quem nele se adapta, mas a de quem nele se insere” 

(FREIRE, 2013, p. 53). E por acreditar no que Freire nos diz me recuso a internalizar que 

enquanto Ser, dotado de subjetividade, de percepção crítica da realidade devo aceitar que 

estamos condenados/as, como cidadãos/ãs, professores/as e pesquisadores/as da educação a 

apenas reproduzirmos relações desiguais de poder. E permanecermos acorrentados/as à 

reificação de nossa subjetividade, ao controle autoritário de nossos corpos, atitudes e 

pensamentos. 

Segundo Giroux (1986), as tentativas das teorias neomarxistas de explorarem a maneira 

pelo qual as estruturas e o que chamou de agência humana interagem de forma dialética foi um 

avanço teórico frente aos/às reprodutivistas. Bem como nos diz que o currículo serve a 

interesses das relações dominantes, mas também a possibilidades emancipacionistas. E uma das 

grandes contribuições dos/as teóricos/as da resistência, de acordo com Giroux, é a introdução 

do trabalho empírico na teoria crítica e a ressignificação da cultura como um modo de vida 

construído por um jogo dialético, não mais como uma análise determinista do capital cultural. 

A Teoria da Resistência apresentada por Giroux (1986) nos traz uma importante 

contribuição para pensarmos a dinâmica dos processos culturais no cotidiano e como os sujeitos 

experienciam esses processos. Segundo ele, a noção de resistência nos leva a compreender mais 

profundamente como as pessoas mediam as relações estabelecidas entre suas experiências de 

vida e as estruturas dominantes, tendo a emancipação como seu interesse norteador.  Portanto, 

re-existir não é negar as estruturas opressoras, mas se opor à ideia de que há apenas um modo 

de viver, de existir. E, construir novas percepções, análises e práxis outras diante das realidades 

da escola, da sala de aula e, principalmente das experiências daqueles/as condicionados à 

categoria de oprimidos/as.  

 



22 

 

 

 

2.3 CURRÍCULOFORMAÇÃO 

Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante 

Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo 

  Raul Seixas. 

 

O primeiro passo para tratar com as “coisas” do Currículo, independente do/a ator/atriz 

curriculante em ato, professores/as, estudantes, coordenadores/as, gestores/as, funcionários/as 

dos diversos setores, familiares, comunidade escolar, e atores/atrizes outros/as, é nocioná-lo. É 

dizer o que é, é definir seu limite, permeável, é nomear o território. O currículo é documento, é 

processo, é ação, é (re)ação, é atuação, é “documento de identidade” Silva (2016), é “território 

de disputa” (ARROYO, 2011). É, nas palavras de Macedo (2007, p. 24): 

[...] um artefato socioeducacional que se configura nas ações de 

conceber/selecionar/produzir, organizar, institucionalizar, implementar/dinamizar 

saberes, conhecimentos, atividades, competências e valores visando uma “dada” 

formação, configurada por processos e construções constituídos na relação com o 

conhecimento eleito como educativo.  

 

A partir dessas referências, compreendo o currículo como um projeto de sociedade a 

fim de formar pessoas por meio de conhecimentos valorados e dispositivos de aprendizagens 

ideologicamente escolhidos, e que se apresenta em seu caráter movente na relação com os 

etnométodos dos/as atores/atrizes curriculantes.    

A partir do momento que concebemos e delineamos o currículo, bem como 

problematizamos seu conceito, nos aproximamos cada vez mais das possibilidades 

emancipacionistas de implicação com os saberes eleitos como formacionais. Tais como a 

compreensão de que esses saberes não são neutros, que não são concebidos como 

conhecimentos socialmente válidos desconexos de intenções políticas, tão pouco se constituem 

como verdade absoluta. Assim como, lançamos olhares estranhos à naturalização das relações 

pedagógicas emaranhadas nos cânones da disciplinarização e do taylorfordismo, ou seja, dos 

modelos que fragmentam, controlam e punem. 

Em tempos de pressões das políticas públicas internacionalizadas para o campo 

Currículoformação voltadas à projetos de reificação das subjetividades docentes, no caso do 

Brasil, como o Projeto de Lei N.º 867, de 2015, conhecido como Escola Sem partido, bem como 

ao encontro de estratégias político-ideológicas associadas a demandas neoliberais, como a Lei 

13.415/17 que discorre sobre a reforma do Ensino Médio, e a formulação e implementação da 

BNCC - Base Nacional Comum Curricular, que usa a educação institucional e seu príncipe, o 
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Currículo, bem como suas imbricações com os processos formacionais para um projeto de 

Sociedade baseada em relações sociais meritocráticas, líquidas e fragmentadas que violentam 

os mais diversos direitos da classe trabalhadora, destacando nessa professores e professoras e 

suas intersecções7, é preciso formular contra estratégias de re-existência. 

Ao pensar currículo como saberes eleitos visando uma formação entendemos que 

currículo e formação estão imbricados, evidenciando as políticas de sentido que envolvem as 

decisões sobre os currículos e a que projeto de sociedade eles atendem. Para Macedo (2010) 

não cabe mais pensar a formação como uma coisa exterodeterminada, como ação para 

completar existências. E assim tem sido construída a relação currículo e formação em moldes 

taylorfordistas, como um instrumento tecnoburocrático utilizado para aplicar conhecimentos, 

imaginados em uma neutralidade, para moldar pessoas em padrões institucionalizados de 

realidade. 

Re-existindo a essa concepção fragmentada entre os saberes eleitos formacionais e a 

formação, o Formacce, em uma decisão refletida intercriticamente, tomou os dois conceitos 

como curriculoformação, em uma justaposição não apenas gramatical, mas ideológica. Já que 

para nós, pois corroboro com tal postura política, pensarfazer currículo é pensar intrinsecamente 

a formação dos atores/atrizes sociais. E pensamos formação como experiência, como o que 

acontece a partir do mundo/consciência do ser ao aprender formativamente, e que, de acordo 

com Macedo (2014, p. 65), transforma em experiência significativa acontecimentos, 

informações, e conhecimentos que o envolvem. 

A proposta formaccionista, da qual eu comungo, para compreendermos formação como 

experiência irredutível do sujeito e nos distanciarmos da ideia de formação exterodeterminada 

e reificada diz respeito a percebê-la em sua complexidade. Logo, a compreensão da formação, 

entendida aqui como tratar compreensivamente (sensorial, cognitiva, afetiva, sociocultural, 

ética, política) com toda a existência se colocando em movimento (MACEDO, 2016a, p. 29), 

passa pela reflexão de que para formar-se é preciso a vida coletiva, ou seja, a presença da 

diferença do outro, das relações estabelecidas no encontro. Isso significa dizer que a formação 

é heteroformação, portanto relacional. Relações essas estabelecidas também com o mundo, com 

a natureza, o instituído. Assim, é também ecoformação. Mas se ela é uma experiência do Ser 

em formação, se é a partir do que se passa, do que acontece, do que toca esse sujeito que ele se 

                                                 
7
 O conceito de interseccionalidade, inicialmente proposto a partir de estudos e pesquisas feministas, se propõe a 

compreender como a articulação das diferentes categorias sociais (classe social, gêneros, raça/etnia, cor, 

sexualidades, corpos, entre outras) se encontram inter-relacionadas e estruturam a vida dos sujeitos, produzindo 

desigualdades e injustiças.  
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constitui, a formação é também singular. Sendo assim é um processo de autoformação. E, 

pensando a formação como uma experiência implicada e refletida criticamente, como caminho 

fundante para um processo formacional qualificado e político, a formação é pensada como 

metaformação. 

Partindo dessa compreensão, penso a formação como um processo experiencial, 

portanto acontecimental, que se realiza no encontro com a diferença, coacionando os indivíduos 

a (re)configurarem suas percepções. A questão é que esse processo não tem sido compreendido 

em sua condição experiencial, portanto intransponível. Logo, o Ser da formação tem sido visto 

como alguém que deve se acomodar, naturalmente, aos padrões de comportamento 

estabelecidos como certos. Esse entendimento da formação perpassa, de maneira generalizante, 

pelos agentes de socialização como a família, religião, a escola, para citar os de interações mais 

primárias, bem como o Estado e suas políticas públicas, incluindo as curriculares. Sendo assim, 

o Ser da formação experiencia esse processo, normalmente, se ajustando ao instituído, 

passivamente ou em contrariedade, não necessariamente de maneira refletida. Reproduzindo, 

muitas vezes, culturas que oprimem sua própria condição material e/ou subjetiva. Diante disso, 

se faz necessário como política de sentido pensarfazer currículos a fim de compreender a 

formação como um processo autoecoheterometaformativo.  

Gostaria de delongar um pouco aqui para desenvolver o conceito de formação, bem 

como o que venho chamando de experiências acontecimentais acomodadas em relações 

dinâmicas com as experiências acontecimentais metaformacionais. Eu não sou a única que vem 

pensando em um processo de formação em que as subjetividades dos indivíduos se 

complexifique numa espécie de movimentação dos seus processos formacionais. Já foram 

pensadas as dinâmicas entre compreensão sincrética e sintética da realidade na teoria 

pedagógica histórico-crítica de Saviani, entre as curiosidades ingênua e epistemológica 

freiriana ou, entre vivências e experiências em Josso (2002) e Macedo (2015). No entanto, 

acredito que problematizar a dinâmica entre as experiências acontecimentais acomodadas e 

metaformacionais pode ser um caminho possível para fomentarmos o debate sobre as 

implicações políticas de autonomização curricular.  

A formação pode ser pensada em uma dinâmica relacional entre experiências 

acontecimentais acomodadas e experiências acontecimentais mataformacionais impulsionada 

na acontecimentalização, ou seja, no estranhamento provocado pela alteridade em um 

entretempo subjetivo, coacinando movimentações conservadoras ou desnaturalizadas, portanto 

pontencializadoras de compreensões de si mesmo, do outro e do mundo para intervir nas 
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realidades. Parafraseando Pineau (2013), formação em uma temporalidade própria e três 

movimentos: autoconhecimento, sociabilidade e autonomia política.  

A temporalidade própria, segundo Pineau (2018), é a temporalidade de uma história 

pessoal e, que tenho chamado aqui de tempo espiral. Esse tempo singular do sujeito é criado no 

entretempo, no vazio sócio-biológico dos indivíduos para que esse seja ocupado. De acordo 

com o autor, esse vazio emerge quando o intervalo consciente entre a necessidade e a satisfação, 

classificado como tempo, é rompido por um contratempo social causado pela ausência de um 

outro. A espera, provocada pelo contratempo, parece ser a articulação temporal entre um 

organismo e seu meio ambiente (PINEAU, 2018). Sendo assim, por ser uma temporalidade 

própria, cada indivíduo estabelece uma relação temporal singular com o outro, com o mundo e 

consigo mesmo. Então, por ser singular é experiencial.  

O continuum experiencial conceituado por Dewey (1976) diz que toda experiência toma 

algo das experiências passadas. Se as experiências são o que acontece aos sujeitos, numa 

perspectiva larossiana, e os acontecimentos não surgem numa linearidade temporal, penso a 

temporalidade própria como tempo espiral porque acredito que os deslocamentos formadores 

das experiências dos sujeitos são conectados por sincronicidade, ou seja, por significações afins 

presentes em momentos diversos das experiências passadas, incluindo projetos de experiências 

futuras. Portanto, o tempo espiral é pensado como uma continuidade laminada de experiências 

que se aproximam por afinidade de significações e não por uma linearidade de causa e efeito. 

Sendo assim, a formação está imbricada a seus tempos espirais, portanto, singulares.  

Continuando a paráfrase de Pineau, os três movimentos da formação são pensados 

enquanto processos emancipacionistas emergentes da dinâmica entre as experiências 

acontecimentais acomodadas e as experiências acontecimentais metaformacionais. Portanto, a 

formação se dá no desenvolvimento do autoconhecimento a partir da compreensão de que o Eu, 

a subjetividade de cada um/a, a formação da identidade pessoal e social está imbricada às 

relações desse sujeito com as instituições sociais como a família, religião, escola, trabalho, 

ciência, tecnologia, culturas e com o que chamamos de meio ambiente mediadas pela existência 

do outro. Assim, quanto mais conhecimento sobre si, sobre como se constitui enquanto sujeito 

maior a possibilidade de compreensão do outro, da alteridade e de como a sua existência é 

interdependente dessa heterogeneidade, desenvolvendo sua sociabilidade como capacidade 

empática de conviver com a diferença. E, estando consciente de que é um sujeito natural, 

histórico e relacional, compreende que, também, é autônomo, ou seja, capaz de tomar decisões 

sobre sua formação, bem como sobre suas relações, incluindo aquelas com o que chamamos de 
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natureza. Pois, embora sejamos educados por um paradigma que fragmenta e hierarquiza as 

realidades, também somos natureza. Somos parte do desenvolvimento natural da existência, 

portanto temos responsabilidades sobre ela e sobre nossas relações outras intervindo nessas 

realidades. Essa intervenção pode acontecer de maneira conservadora e/ou transformadora, por 

isso a autonomia política é um movimento fecundo para autorizar-se8 e intervir conscientemente 

nas realidades.  

As experiências são aqui compreendidas como processos de introjeção acontecimentais, 

implicadas às relações dialéticas entre subjetividades e estruturas sociais que instituem 

significantes singulares, através dos quais atores/atrizes sociais orientam, conscientemente ou 

não, seus pensamentos, atitudes e sentimentos.  

Assim, podem ser pensadas experiências acontecimentais, ou seja, experiências que 

formam, porém não necessariamente de maneira refletida. Formam porque aqui a formação é 

compreendida como acontecimento, ou seja, como processo imbricado aos tempos espirais do 

sujeito, tempos em que permitem o surgimento de teias nas quais os espaçostempos 

inconscientes se convergem por sincronicidade, ou seja, pela significação que permite seu 

entrelaçamento, provocando a colisão entre eles. Esse momento, no qual a colisão acontece, 

provoca estranhamentos que deslocam o sujeito atravessado ora para uma suspensão temporal 

que permite o acolhimento do impacto, permitindo que o sujeito se abra à compreensão de sua 

chegada, ora para uma resposta repulsiva, devolvendo o acontecimento a um lugar de recalque 

tamanha a dor provocada por seu surgimento, provavelmente porque o sujeito ainda não está 

preparado para aceitá-lo.  

Por serem as experiências acontecimentais não necessariamente refletidas, vou pontuá-

las como experiências acontecimentais acomodadas e metaformacionais. Compreendendo que 

essa separação é apenas uma construção conceitual, pois ambas não se relacionam por meio de 

uma continuidade linear. Elas se entrelaçam numa continuidade espiralar, na qual as teias 

emergem a partir de um bordado sincronizador provocado pelo momento da colisão 

acontecimental.  

As experiências acomodadas precisam aqui ser problematizadas para que a/o leitora/a 

não as compreendam como cômodas, confortáveis. A ideia de uma experiência acomodada não 

caminha pelo viés de estar confortável. Acomodação aqui está associada a um conceito 

sociológico atrelado aos processos associativos no qual os indivíduos em uma situação de 

                                                 
8 Segundo Macedo (2013), é a capacidade adquirida e conquistada de alguém se fazer a si mesmo autor. 
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conflito se ajustam a essa situação, porém sem mudanças internas. Assim, estar acomodado 

diante do conflito não é estar confortável com ele.  

Essas experiências são introjetadas enquanto ajustes internos que podem ser 

organizados em recalques, ou seja, em relações de conflito não resolvidas e alocadas no 

inconsciente de maneira repulsiva, ou podem ser assentadas em provisória despretensão. Logo, 

como uma ideia segura que sustenta sua subjetividade, porém sem provocar mal-estar. Assim, 

experiências acomodadas são acordos tácitos entre os sujeitos e o instiuído. Sendo esses pactos 

experienciado como evocações dolorosas ou ideologias conformadas.  

As experiências acontecimentais metaformacionais, são aquelas refletidas pelo sujeito 

ao se relacionar com o instituído de maneira a problematizar essas relações, experiencialmente 

ou via mediações de um outro, seja a família, o/a professor/a, o/a terapeuta, entre outros. Ou 

podem emergir de encontros emancipacionistas na relação com as experiências acomodadas 

imbricada aos encontros acontecimentais com a diferença. O primeiro caminho é percebido 

como uma proposição consciente nos espaçostempos aos quais os sujeitos estão vinculados. Já 

a segunda via é imprevisível, porém quanto mais à espreita esteja o sujeito ao imprevisto mais 

provável que a reflexão se manifeste. Em ambos os casos, a compreensão do sujeito de que sua 

formação, a do outro, as relações com o outro, assim como as realidades são inacabadas, 

inconclusas, por isso sujeitas do movimento causado pelo encontro das subjetividades 

possibilitará maior probabilidade de se deslocar para caminhos autonomizantes e autorizantes 

de sentir, pensar e intervir. 

 

2.4 CURRÍCULO INTEGRADO E O CEEP NEWTON SUCUPIRA 

 

O locus da pesquisa, O Centro Estadual de Educação Profissional em Controles e 

Processos Industriais Newton Sucupira – CEEP Newton Sucupira –  está inserido em contextos 

sócio-histórico-cultural-político-econômicos. É uma instituição educacional pública no Estado 

da Bahia, que hoje, se configura nas modalidades PROEJA – Educação profissional para jovens 

e adultos. PROSUB – Educação profissional subsequente que atende a pessoas concluintes do 

Ensino Médio, e a modalidade EPI – Educação Profissional Integrada ao ensino Médio, na qual 

leciono. Essas modalidades surgem após a unidade de ensino já ter locado ensino fundamental, 

Médio Regular e Ensino Técnico. O CEEP Newton Sucupira integra um conjunto de escolas 

que fazem parte do Plano de Educação Profissional da Bahia, uma política pública estadual que 

vem sendo implementada desde 2008.  
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A forma de educação integrada que surge a partir do Decreto 5.154/2004 consiste em 

articular Educação Profissional Técnica e Ensino Médio. Essa proposta tem como uma de suas 

premissas ultrapassar a dualidade da educação no Brasil, qual seja, o ensino propedêutico para 

a elite e o ensino técnico, nos moldes tecnicistas da década de 70 do século passado, para os/as 

filhos da classe trabalhadora. Portanto, é uma concepção de educação politécnica, unitária, ou 

seja, propicia ao sujeito o acesso aos conhecimentos e à cultura construídos pela humanidade, 

construindo caminhos de produção da vida através do trabalho (RAMOS, 2008). Para isso, 

propõe a construção de um currículo integrado, através do qual o conhecimento é organizado 

de modo que os conceitos sejam apreendidos de maneira relacional em suas dimensões político-

econômicas e histórico-sociais, visando uma formação omnilateral, integrando todas as 

dimensões da vida social: trabalho, ciência, cultura e tecnologia.    

A educação integrada se posiciona contra a ideia de que a profissionalização é a simples 

preparação para o mercado de trabalho. Portanto, a emancipação dos sujeitos, como premissa 

da educação básica, precisa ter como foco os sujeitos, não o mercado de trabalho. Na 

perspectiva da formação omnilateral, trabalho é percebido em seu sentido ontológico, ou seja, 

meio de produção da existência da humanidade, a partir de sua relação com a natureza. Portanto, 

um direito e um dever de todos/as. Bem como em sua dimensão histórica, formas que o trabalho 

apresenta ao longo da história e que na sociedade capitalista se caracteriza pelo trabalho como 

mercadoria. Através dessa relação produz cultura material, relações de produção e, cultura 

imaterial, símbolos e códigos que norteiam as relações sociais estabelecidas entre os sujeitos e 

entre esses e a realidade objetiva, numa relação dialética e dialógica entre subjetividades e 

objetividades. Objetividade essa estudada por meio de métodos e conhecimentos produzidos 

pela humanidade denominados de ciência, capazes de analisar e intervir nas realidades. 

Em congruência com as diretrizes do Decreto Nº 11.355/08 que dispõe sobre a 

instituição dos Centros Estaduais e dos Centros Territoriais de Educação Profissional no âmbito 

do Sistema Público Estadual de Ensino do Estado da Bahia, o CEEP Newton Sucupira tornou-

se Centro Estadual de Educação Profissional em 2009. Desde esse período já experienciou 

diversas modalidades de ensino, bem como Matrizes Curriculares, incluindo duas no ano letivo 

de 2018, e a última no início do ano letivo de 2019. Além das Matrizes, outra mudança vivida 

pelos/as atores/atrizes curriculantes do CEEP Newton Sucupira, especificamente professores e 

professoras que lecionam em média há 15 anos nesse estabelecimento de ensino, diz respeito 

ao Paradigma teórico-político formacional da educação profissional, tais como Trabalho como 
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princípio educativo, numa perspectiva gramsciana e, atualmente, o Empreendedorismo como 

princípio norteador do currículo. 

É importante enfatizar que nenhuma dessas mudanças foram debatidas com os/as 

professores de maneira adequada. Todas essas Matrizes Curriculares foram aplicadas de 

maneira impositiva, desautorizando esses/as atores/atrizes a intervirem nas coisas do currículo. 

Como têm feito as políticas públicas voltadas para a Educação em âmbito nacional em 

consonância com as políticas transnacionais de educação. 

O Currículo, bem como suas imbricações com os processos formacionais, é “gradeado 

como todo território, porque estruturante do trabalho docente” (ARROYO, 2011, p. 25) e é 

parte fundante de um projeto político de sociedade. Nesse cenário de disputa hegemônica é 

preciso formular contra estratégias de re-existência. Então, entendendo a Educação institucional 

como um campo plural e heterogêneo, portanto melhor compreendido a partir de uma 

perspectiva multirreferencial, essa pesquisa traz, de maneira propositiva, reflexões sobre as 

experiências formacionais de docentes do Centro Estadual de Educação Profissional em 

Controle e Processos Industriais Newton Sucupira e seus atos de currículo instituídos pelos 

acontecimentos no cenário da sala de aula, buscando ampliar reflexões sobre essas imbricações, 

construindo caminhos possíveis de implicações políticas de autonomização curricular.    
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3 EXPERIÊNCIAS DOCENTES E ATOS DE CURRÍCULO INSTITUÍDOS PELOS 

ACONTECIMENTOS NO CENÁRIO DA SALA DE AULA 

Não quero lhe falar 

Meu grande amor 

Das coisas que aprendi 

Nos discos 

Quero lhe contar como eu vivi 

E tudo o que aconteceu comigo. 

 Belchior. 

 

3.1 EXPERIÊNCIAS ACONTECIMENTAIS DOCENTES 

 

Os processos formacionais da docência têm sido constituídos, como disse Nóvoa (2012), 

fora da profissão docente, em especial da prática pedagógica de professores/as da Escola básica. 

Cientistas da educação, tecnólogos educacionais, especialistas do currículo, e até instituições 

financeiras vêm propondo formar professores e professoras, de maneira exterodeterminada, 

desconsiderando os saberes da prática docente, relegados a conhecimentos “encerrados a uma 

situação de trabalho à qual devem atender” (TARDIF, 2014, p. 131). Salvo algumas exceções 

como o Formacce e seus tentáculos9, boa parte das pesquisas universitárias desconsideram as 

experiências pedagógicas dos/as professores/as na sala de aula, bem como experiências 

formacionais outras imbricadas a essas práticas.  

Segundo Larossa (2002), a experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos 

toca. Não o que se passa, não o que acontece, ou o que toca. Para esse autor, a experiência é em 

primeiro lugar um encontro ou uma relação com algo que se experimenta, que se prova. Logo 

ela é irredutível ao sujeito que experiencia o acontecimento, portanto a experiência não se ex-

plica, apenas busca-se compreendê-la a partir da aproximação do/a pesquisador/a com as 

narrativas daquele/a que vive o que lhe passou, lhe aconteceu, lhe tocou. 

Como se constitui a emergência do acontecimento experiencial? Quais bases suportam 

a construção do que nos passa, nos toca e nos acontece? Esses questionamentos nos levam ao 

encontro da relação dialética entre realidade objetiva e realidade subjetiva. Ou seja, entre o 

mundo instituído, já elaborado por formas padronizadas de comportamentos, e o que desse 

mundo faz sentido para o sujeito da formação. De modo que esses elementos significativos do 

                                                 
9
 Grupos de pesquisa imbricados ao FORMACCE, como o FORMACCI da Universidade do Estado da Bahia, o 

FORMARSER na Universidade Estadual de Feira de Santana, O FORCULT na Universidade Federal do 

Recôncavo da Bahia, e o FORMACCE INFÂNCIA, do Departamento de Educação I da UNEB, Campus de 

Salvador, CultVI, na UNEB de Jacobina e Gpdoc, na UFRJ.  
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mundo para esse sujeito instituam a si mesmo e às suas compreensões das realidades 

circundantes. Essa ideia é exemplificada em uma passagem do livro A construção social da 

realidade de Luckmann e Berger (2014), na qual ilustram que a compreensão do sujeito de si 

mesmo está condicionada a ser o que foi definido pela realidade objetiva até o momento em 

que no encontro com uma definição diferente da instituída, a realidade subjetiva que era 

edificada a partir da realidade objetiva, sofre uma alteração não esperada em sua constituição. 

Essa alteração pode ser de conservação, ao perceber que existe uma ideia forasteira ameaçadora 

da ordem estabelecida, ou de reflexão ao emergir a possibilidade do estranhamento sobre a 

solidez anterior. Uma acontecimentalização foucaultiana, da compreensão de si mesmo, ou seja, 

uma ruptura evidente, onde se estaria tentado a se referir a uma constante [...] trata-se de se 

fazer surgir uma singularidade (FOUCAULT 2006, p. 339). 

As ideias ilustradas acima vêm me conduzindo a indagações sobre a atuação dos/as 

professores/as, inclusive à minha, no cenário da sala de aula. Mais especificamente à atuação 

diante da emergência do acontecimento, ou seja, do que nos movimenta a uma forma inesperada 

de atuação diante dos saberes/avaliações que elegemos como formacionais. Tais como: esta 

atuação está determinada pela formação acadêmica? Está condicionada à mesma, bem como às 

experiências formacionais outras? Se as experiências formacionais como um todo moldam a 

atuação profissional então é possível, a partir das reflexões críticas sobre essas experiências, 

repensar a atuação profissional? Será que essas reflexões podem se tornar em um processo de 

autonomização curricular? Para ampliar minhas indagações sobre essas questões bordarei o 

debate via diálogos multirreferencializados. Pois, “monorreferencialidade não é educação é 

barbárie” (FONTES, 2009, p. 29). 

A multirreferencialidade se desenha em um trançado de referências. É uma 

epistemologia mundana que não se quer pura como a perspectiva das chamadas “ciências 

duras”, que buscam a neutralidade, a pureza nas pesquisas com os seres humanos e suas 

relações, excluindo tudo o que se assemelha às subjetividades, às experiências. Daí a 

necessidade da multirreferencialidade ampliar suas possibilidades com as pautas da vida 

cotidiana (MACEDO, 2012). Esgarçar as fronteiras das disciplinas e construir articulações 

possíveis com referências outras como itinerâncias aprendentes de compreensão das realidades, 

a partir não somente do instituído, do pronto, do “já lá”, mas do instituinte, se faz prerrogativa 

para a perspectiva multirreferencial. Portanto, a atuação dos/as atores/atrizes, teóricos/as do 

cotidiano, que a partir de suas experiências, exercem para todos os fins práticos suas 
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descritibilidades, inteligibilidades, analisibilidades e sistematicidades (MACEDO, 2012), seus 

etnométodos, é composição essencial de uma epistemologia pautada na heterogeneidade. 

Tantos nos espaços escolares, universidades ou outros espaços de diálogos é comum, 

nas discussões sobre os problemas da educação, surgirem os apontamentos diante da atuação 

dos/as professores/as. E, normalmente, esses apontamentos são julgamentos condenatórios 

sobre a atuação docente. Em especial, os/as da rede pública de ensino. Incluindo os/as 

próprios/as docentes no rol de árbitros/as. Posso dizer, que também já ocupei esses lugares. As 

narrativas desses/as juízes são delineadas a partir das suas vivências com colegas de profissão. 

Entre elas estão afirmações como desinteresse desses/as professores/as pela emancipação 

dos/as estudantes e/ou interessados/as apenas na remuneração. 

As análises acima exemplificadas podem ser verdadeiras. Existe possibilidade de haver 

professores/as sem motivação para fazer da educação institucional espaço de resistências, ou 

preocupados/as em fazer o mínimo capaz de lhe garantir a remuneração. Mas me parece 

reducionista, crer em uma percepção exterodeterminada, despolitizada e desistoricizada da 

atuação docente como justificativa de problemas educacionais, tais como a evasão, a repetência 

ou o desinteresse discente pela escola. Bem como sobre a atuação desses/as docentes diante do 

que lhes causa estranhamento, desestabilidade, alguma ameaça à solidez de suas convicções no 

encontro com atores/atrizes sociais outros/as. 

Segundo o continuum experiencial de Dewey, toda e qualquer experiência toma algo 

das experiências passadas e modifica de algum modo as experiências subsequentes (DEWEY, 

1976, p. 26). Sendo assim, as experiências docentes da pessoa professora estão envolvidas por 

experiências docentes anteriores, bem como por experiências outras condicionadas a outros 

papéis sociais e suas relações com os outros e o mundo.  

De acordo com Mialaret (apud BORBA, 2000), não ensinamos o que sabemos, sim o 

que somos. O que nos leva a pensar que o Ser professor/as é inerente ao Ser gente, às histórias 

de vida, às itinerâncias construídas. Ideia ratificada por Nóvoa (1992) de que a maneira como 

cada um de nós ensina depende diretamente daquilo que somos como indivíduos quando 

exercemos o ensino. A partir do diálogo com esses/as e outros/as autores/as, bem como, a partir 

de minhas experiências metaformativas, venho construindo reflexões para pensar que o 

saberfazer docente, incluindo suas compreensões sobre o acontecimento na sala de aula, está 

imbricado às suas itinerâncias-errâncias, às suas experiências formacionais, ao seu continuum 

experiencial.   
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Como mencionei no início dessa conversa téorico-metodológica, minha crença de que 

as relações pedagógicas eram previsíveis e que a autoridade dedicada às pessoas professoras 

confirmaria isso fez com que a diferença se manifestasse como re-existência ao me questionar 

se ele tinha que pensar com a cabeça dele ou com a minha quando eu disse que sua resposta 

estava errada. O que me aconteceu naquele dia me deslocou para caminhos outros de pensar 

formação, logo de compreender currículo e políticas curriculares. 

Meu deslocamento a partir da experiência com o episódio não é aqui compreendido 

como modelo, mas como ponto de reflexão para me aproximar da ideia de que a interpretação 

do mundo, suas “coisas” e relações é perspectival. Logo, a realidade da sala de aula que se 

constitui em minha subjetividade não é a mesma que permeia nenhuma das subjetividades 

outras que compõem o cenário da sala de aula. Percepção que se afina com o que já vem sendo 

elaborado por diversos/as autores/as das ciências da educação, como Ardoino, ao dizer que toda 

interpretação já é em si uma traição, ou seja, uma compreensão subjetiva de qualquer realidade 

que já não é a mesma da compreensão de quem a criou.  Bem como a mudança relatada também 

não é uma receita para professores e professoras redesenharem suas concepções de currículo e 

formação. Mas exemplifica como a atitude de refletir sobre nossa própria formação, ou seja, 

como processos metaformativos são capazes de nos fazer compreendermos como Ser, e no caso 

em questão, como Ser professores/as. E como a partir desses processos pode emergir a 

compreensão de que a formação é também autoformação.  

A metaformação nos ajuda não só a compreender que nosso saberfazer como professor/a 

é mais condicionado às nossas experiências formacionais como um todo do que somente à nossa 

formação acadêmica, bem como a compreender que o saberfazer dos/as estudantes não está 

condicionado apenas aos Manuais do Estudante. E assim, permitir a construção de uma atuação 

à espreita diante do acontecimento, não para se antecipar a ele, pois é tarefa impossível. Mas 

para compreendermos que o conto da previsibilidade curricular, o qual introjetamos como 

sólido, no encontro com as experiências outras em uma sala de aula, está fadado à 

(des)continuidades. E quanto mais essa compreensão se desenvolver em nós professores/as, 

mais teremos a chance de contribuir para processos formacionais autônomos e 

emancipacionistas, pois estaremos construindo nossa autonomização e  nos autorizando diante 

do currículo e das políticas voltadas  a ele, ou seja, nas palavras de Fontes (2009), partir do 

desenvolvimento pessoal-profissional-institucional-cultural é estratégia que toca os interesses 

mais originais para conosco mesmo, que mobilizando a nossa emancipação pessoal pode ser 

capaz de mobilizar os nossos espaços mais coletivos.   
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Estar ciente dos processos formacionais que nos condiciona ao status de professores e 

professoras da Educação básica nos torna autores/as e atores/atrizes atuantes no cenário 

formacional e curricular, bem como nos forja autonomia e confiança para estranharmos e 

provocarmos estranhamentos diante do imaginário coletivo sobre nosso papel social, nas 

palavras de Tardiff (2014), sobre nossa posição estratégica no interior das relações complexas 

que unem as sociedades contemporâneas aos saberes que elas produzem e mobilizam com 

diversos fins. Essa autonomia provoca as relações hierárquicas existentes que sustentam as 

estruturas políticas sobre currículoformação, desestabilizando as evidências forjadas sobre os 

saberes eleitos como formacionais pelas ideologias dominantes que circundam as políticas 

públicas sobre currículo. 

Entendendo que as experiências são processos de introjeção acontecimentais, implicadas às 

relações dialéticas entre subjetividades e estruturas sociais que instituem significantes 

singulares, através dos quais atores/atrizes sociais orientam, conscientemente ou não, seus 

pensamentos, atitudes e sentimentos, podemos compreender porque: 

[...] os saberes profissionais dos professores/as são plurais e heterogêneos, provém de 

diversas fontes. Em seu trabalho, sua cultura pessoal, história de vida, sua cultura 

escolar anterior, bem como de saberes acadêmicos disciplinares, guias e manuais 

escolares, seu saber ligado à experiência do trabalho, nas experiências de outros 

professores e tradições sobre o ofício de professores/as (TARDIFF, 2014, p. 103). 

 

Segundo Macedo (2015, p. 32), saberes experienciais são instituintes culturais, 

organizadores de vida. Logo, através deles norteamos nossas compreensões e atuações das 

relações que estabelecemos com os outros e com o mundo. Pensar que os/as atores/atrizes 

sociais são portadores/as e produtores/as, é compreender que os/as professores/as compreendem 

o mundo e suas relações via seus etnométodos, construídos a partir de seu continuum 

experiencial. Então, ser professor/a, em suas dimensões pedagógicas, relacionais, atitudinais 

não se constitui apenas por compilados teóricos dos componentes curriculares de Didática, 

Metodologia ou Psicologia da Educação. A construção de cada docente é um processo singular, 

experiencial. Embora carregue em sua bagagem profissional atribuições e teorias que se 

assemelham. 

As especificidades da experiência “contém a possibilidade e a potência da traição, onde 

habita o exercício de autorização” (MACEDO, 2015, p. 32), desse modo, o instituído é 

condicionante, mas não determinante. Por essa razão, uma ex-plicação da compreensão e 

atuação do outro a partir de uma observação exterodeterminada entre sujeito e estruturas, tende 
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a desautorizar os/as atores/atrizes sociais e deixar escapar uma compreensão intercrítica e mais 

aproximada dos etnométodos desses sujeitos. 

As práticas educativas “estão indelevelmente acompanhadas[...] de políticas de sentido” 

(MACEDO, 2015, p. 5). Por isso as compreensões e atuações dos/as professores/as diante dos 

acontecimentos em sala de aula estão imbricadas às suas experiências, pois nelas se constroem 

as relações de significância. Ou seja, o que do mundo objetivo faz sentido para os sujeitos está 

imbricado às suas experiências. Portanto, para que possamos nos aproximar do 

desenvolvimento do professor e do currículo, precisamos saber mais sobre a vida dos 

professores (GOODSON apud NÓVOA, 1992, p. 66). Sendo assim, para compreender as 

imbricações entre os atos de currículo desses/as docentes, instituídos pelos deslocamentos no 

encontro com a diferença em sala de aula, e suas experiências formacionais é necessário me 

aproximar delas. 

Segundo Goodson (apud NÓVOA, 1992), em sua experiência com debates sobre 

questões educacionais com professores/as, esses/as costumavam levar dados sobre suas 

próprias vidas. Segundo o autor, isso seria uma prova razoável de que os/as próprios/as 

professores/as percebem suas vidas como relevantes ao narrarem sobre a influência de seus/as 

professores/as na escolha profissional ou sobre sua origem sociocultural como referência de 

mundo e suas relações nele. O relato do autor citado vai ao encontro da proposta desse projeto 

de pesquisa. Se para ele é preciso compreender as vidas de professores como parte da 

investigação educacional, para mim é fundante compreender as imbricações entre os atos de 

currículo desses/as professores diante do acontecimento a partir da narrativa de suas 

experiências formacionais para debatermos currículoformação, bem como os processos 

metaformativos. 

Compreender, em um processo de aproximação das narrativas, as experiências 

formacionais dos docentes do CEEP Newton Sucupira é compreender esses professores e 

professoras como pessoas. Em sua complexidade, suas constituições étnicas, socioculturais, 

percepções de gênero, sexualidade, etc. Em suma, compreender dialogicamente como o Ser 

professor/as está imbricado ao seu continuum experiencial e, como este se edifica numa relação 

dialógica e dialética com as estruturas condicionantes da realidade objetiva. Para Macedo 

(2015, 26) a experiência pode nos remeter a presença do coletivo e do institucional. Isso 

significa que as vidas singulares das pessoas professoras são constituídas na relação com outras 

vidas e com o que de comum há entre elas. 
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De acordo com Holly (apud NÓVOA, 1992, p. 87), a partir da observação de diários de 

professores/as iniciantes e experientes, para esses/as docentes o ensino é, muitas vezes, visto 

como modo de sobrevivência, ou seja, de proteção da imagem que têm de si mesmos/as - 

construídas a partir da interação com os contornos condicionantes e reificantes sobre o/a 

professor/a enquanto trabalhador/a da educação. Pois, embora haja uma relação dialética entre 

sujeito e estrutura, a existência de modelos institucionalizados condiciona o/a docente a 

desacreditar em sua capacidade criadora ao não se perceber autor/a e sim executor/a de 

demandas desses modelos. 

Nós construímos nossas identidades por referências, via modelos padronizados de 

comportamentos sociais. Como ser mulher, homem, criança, mãe, pai, professor/a.  Nos 

confrontamos com modelos de autoridade, donos/as do conhecimento. Nos apresentam uma 

mesa oposta aos/as estudantes, um lugar de distância objetiva das relações pedagógicas, ao 

mesmo tempo que nos falam sobre afeto na aprendizagem. Nos fazem acreditar que aprendemos 

o conhecimento socialmente validado, sem nos dizer por quem, e que devemos transferi-lo ao 

ensinar. E nesse caminhar estandardizado, vamos construindo nossas representações sobre o 

Ser-professor/a. É, em grande parte, a partir desse cenário que professores e professoras vão 

construindo suas próprias imagens enquanto docentes. Se existe um modelo a ser respeitado e 

seguido, muitos/as de nós, nos acomodamos a esses modelos, ou seja, nos ajustamos 

internamente à conformação do instituído sem pensar possibilidades outras de construir 

currículos e pensar formação, porque somos (des)autorizados. 

Se Ser-professor/a está imbricado a Ser-pessoa, para pensar criticamente o lugar de 

professor/a é preciso refletir sobre a formação enquanto pessoa, e essa se constitui a partir de 

um continuum experiencial. Então pensar sobre o Ser-professor/a é necessário pensar 

criticamente sobre o próprio processo de formação identitária. Respondendo à pergunta de 

Laborit citado por Nóvoa (1992) será que a educação do educador não se deve fazer mais pelo 

conhecimento de si próprio do que pelo conhecimento da disciplina que ensina?  

A separação entre o eu pessoal e o eu profissional intensifica o controle sobre o/a 

professor/a e favorece seu processo de desprofissionalização (NÓVOA, 1992, p. 15). Processo 

esse entendido por Jedlicki e Yancovic (2010) como o enfraquecimento do caráter específico 

da profissão do professor que se expressa na qualidade da formação, na precarização das 

condições de trabalho, bem como sua estandardização e na exclusão docente das políticas 

educativas. Contexto que potencializa a desautorização docente nas políticas micro e 

macropolíticas, condicionando professores e professoras à construção de experiências 
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acomodadas. Ou seja, não refletidas. Na procura por projetos de curriculoformação que acolha 

como potência criadora os saberes da prática profissional de professores e professoras da 

Educação Básica, bem como suas experiências formacionais outras é necessário pensar de 

acordo com Fontes (2009), que um processo de profissionalização docente demanda uma 

formação na qual educadores e educandos se auto-eco-problematizem numa autêntica situação 

gnosiológica. 

A exclusão docente das políticas formacionais não é nova. Nóvoa (2012)10 cita Bernard 

Shaw ao mencionar que, segundo ele, quem sabe faz, quem não sabe ensina. Para Nóvoa, essa 

ideia marginaliza as capacidades do/a professor/a, associando essa interpretação a uma matriz 

antiga da profissão docente do século XIX, na qual as pessoas que não tinham ou desenvolviam 

uma capacidade física para o trabalho no campo eram direcionadas a lecionar. Percebe-se aqui 

a possibilidade dessa carga histórica ter influências nos processos de desprofissionalização do 

trabalho docente. 

 Se é preciso pensar criticamente sobre os processos de formação da identidade docente 

como possibilidade da construção de implicações políticas de autonomização curricular, 

acredito que os processos metaformativos, podem ser um caminho fecundo de possibilidades 

emancipacionistas para pensarfazer currículo que acolham o acontecimento experiencial da 

formação. 

Pensar sobre os próprios pensamentos e atitudes, construir percepções críticas sobre 

eles, elaborar estratégias para desnaturalizar as experiências formacionais, bem como 

compreender a relação entre elas pode ser um caminho para conhecer os próprios processos 

formacionais, bem como fomentar possibilidades de compreensão sobre processos 

formacionais do outro. Exercícios como esses podem se tornar construtores de professores/as 

autônomos, que se constituem (co)protagonistas do currículo, pois reconhecem atores/atrizes 

outros, entre eles/as estudantes, como curriculantes, assim como sujeitos da sua formação, 

portanto autoformativos, não formados/as exterodeterminadamente. Pois, “o mestre puxa e 

eleva, até que cada um se volte até si e vá além de si mesmo, até que cada um chegue a ser o 

que é” (LAROSSA, 2009, p. 63). 

Se as experiências acomodadas são da ordem da naturalização do instituído, o 

estranhamento do mesmo aponta a possibilidade dessas experiências se tornarem 

metaformativas, ou seja, refletidas criticamente pelo sujeito atravessado pelos acontecimentos 

significantes que constituíram e constituem seu processo formacional. Segundo Nóvoa (2001) 

                                                 
10

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=txleZKamajE&t=1229s>. Acesso em: 24 maio 2002.  

https://www.youtube.com/watch?v=txleZKamajE&t=1229s


38 

 

 

 

a experiência de cada um só se transforma em conhecimento através da análise sistemática das 

práticas. Então, a partir da desnaturalização desse processo, é possível compreender a formação 

como acontecimento, como deslocamento e reconfiguração dos saberes e do continuum 

experiencial de cada Ser em formação. Assim, professores e professoras poderiam lidar com os 

currículos não mais nos contornos da previsibilidade, do estático, mas em uma condição de 

estar à espreita do acontecimento, pensando e fazendo currículos costumizados a partir dos atos 

de currículo emergentes do encontro da diferença na sala de aula.  

Sendo a formação experiencial e existindo ela em um continuum deweyniano, ela está 

sempre em movimento, inacabada. Sendo assim, o/a professor ao se perceber como um sujeito 

que já não se concebe como uma substância dada, mas como forma a compor como uma 

permanente transformação de si, como o que está sempre por vir (LAROSSA, 2009, p. 57-58), 

possivelmente terá o mesmo olhar sobre os processos formacionais dos/as estudantes. 

Orientando a escolha dos saberes, metodologias e avaliações a fim de possibilitar a construção 

de caminhos formacionais autonomizantes e conectados ao coletivo como forma de pensar um 

projeto de sociedade que acolha a diferença como condição vital para que se atenda a múltiplas 

justiças (MACEDO, 2007). 

  

3.2 O ACONTECIMENTO E A SALA DE AULA COMO CENÁRIO FORMACIONAL 

 

Os atos de currículo se apresentam em espaços outros e não se limitam às salas de aulas 

ou ambientes escolares como um todo. Os movimentos sociais, as famílias, as corporações 

capitalistas, as religiões e seus representantes congressistas entre tantos outros também são 

atores/atrizes sociais curriculantes. Sendo assim, por que escolher especificamente o cenário da 

sala de aula, considerando que grupos outros têm pleiteado o currículo enquanto território de 

disputa, desestabilizando a centralidade do ambiente escolar como monopólio dos 

saberes/atividades eleitos como formacionais? 

Se imaginarmos a educação institucional imbricada à um processo de escolarização 

implicado ao projeto de sociedade da elite ocidental e que a Escola, histórico-culturalmente, é 

o espaço pensado como locus legítimo e legal dos saberes/atividades válidos a serem 

compartilhados com os novos membros de uma sociedade, esse espaço precisa ser 

problematizado e pensado como mecanismo de disputa de projetos sociais contra-hegemônicos. 

Não com o intuito de pleitear para si o retorno da centralidade curricular, mas para amalgamar 
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forças com atores/atrizes curriculares outros a fim de pensarfazer currículos emancipacionistas, 

autorizantes e autonomizantes.  

Se a Escola é o espaço legítimo e legalizado constitucionalmente para o 

compartilhamento do currículo, a sala de aula é o ambiente convergente e, ao mesmo tempo, 

pulverizador das práticas curriculares e das lutas em torno dele. Na pessoa do/a professor/a 

habita sua história de vida, seus etnométodos, seus saberes disciplinares e práticos da profissão 

e, nestes estão também as compreensões curriculares dialogadas com atrizes/atores sociais 

outros do espaço escolar, como a gestão, coordenação, colegas professores/as e funcionários/as 

outros/as. Por parte de cada estudante das salas de aula onde esses/as professores/as atuam, já 

que esse discente também circula em outros espaços do ambiente escolar, podemos chegar às 

mesmas sínteses conclusivas sobre a complexidade inerente às subjetividades docentes. Logo, 

a sala de aula se constitui em uma bacia semântica na qual se encontram uma diversidade de 

etnométodos que se relacionam sob acordos e (in)tensões onde o currículo acontece. Ou seja, 

onde se estranha, se desloca, é customizado, disputado e redesenhado, provocando novas 

configurações nas relações pedagógicas e em outras ressonantes dessas. Portanto, a sala de aula 

é campo singular, fertilizante para o acontecimento experencialmente formacional via atos de 

currículo. 

Segundo Dosse (2013, p.32), o acontecimento concebido como travessia experimental 

concreta “se revela sobretudo no indivíduo quando ele não tem escolha, impondo-se como 

absoluta imposição que interrompe o curso do tempo individual”. Para Zizek (2017, p. 16) um 

acontecimento é “uma mudança no próprio arcabouço pelo qual percebemos o mundo e nos 

envolvemos nele”. De acordo com Macedo (2016a, p. 32), o acontecimento é “aquilo que nos 

coaciona a decidir por uma nova maneira de ser, de atuar ou de atrair”. Citado por Weimann 

(2003, p. 54), Foucault (2000b, p. 272-3) diz que é preciso entender o acontecimento como uma 

relação de forças que se inverte, um poder confiscado [...] uma dominação que se enfraquece 

[...] e uma outra que faz sua entrada, mascarada.  

A partir das conceituações citadas é possível inferir dois pontos de inflexão sobre o 

acontecimento enquanto protagonista à espreita. O primeiro diz respeito à perspectiva 

experiencial do acontecimento. Se ele interrompe o tempo individual, se modifica o arcabouço 

de percepção de mundo do sujeito, bem como o coaciona a uma nova maneira de atuação, a 

noção de acontecimento é experiencial, portanto irredutível ao sujeito que o compreende. Esse 

ponto vai ao encontro da ideia de Macedo (2016a) de que a noção de acontecimento é sempre 

relativa.  
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O segundo ponto diz respeito ao protagonismo da diferença imbricado às relações de 

poder circundantes à emergência do acontecimento. Segundo Dosse, “o acontecimento é aquilo 

que remete a um verdadeiro encontro com a alteridade” (2013, p. 87). Logo, se em toda relação 

social existe uma relação de poder, ainda que tácita, é porque existe a diferença. E essa se 

contorna por linhas hierárquicas, conscientes ou não. As relações sociais são ancoradas em 

interações. Essas são sustentadas por uma rede de expectativas através das quais os/as 

atores/atrizes sociais significam suas ações. Se na dinâmica dessa interação houver irrupção das 

expectativas existentes é porque do encontro com a diferença emergiu um deslocamento 

imprevisível, um acontecimento que suspendeu o poder estabelecido e provocou um 

movimento, uma atualização na dinâmica da relação.  

Os pontos de inflexão em questão delineiam a imprevisibilidade como uma das 

qualidades do acontecimento, já que sua característica experiencial não lhe permite uma 

explicação, ou seja, uma objetivação exterior capaz de defini-lo como acontecimento para o 

outro. Assim como o encontro entre as diferenças impossibilita o controle da dinâmica das 

expectativas dos/as atores/atrizes que atuam sob uma circunstância espaçotemporal. Talvez por 

essa conjuntura, a descontinuidade causada pela imprevisibilidade da emergência do 

acontecimento “era o estigma da dispersão temporal que o historiador se encarregava de 

suprimir da história” (FOUCAULT, 2008, p. 9). Então é possível compreender a razão de sua 

supressão pelas narrativas totalizantes e de caráter evolutivo, já que essas são desestabilizadas 

pelo acontecimento. 

Nesses termos, compreendo o acontecimento como o estranhamento de uma realidade 

naturalizada, que pode provocar uma alteração nos etnométodos de quem é atravessado por ele. 

Bem como a reação a esse movimento arbitrário pode ser de negação do estranhamento. 

Justamente por esse provocar no sujeito "atravessado" um desequilíbrio que precisa ser 

problematizado. Ainda que a reação seja a construção de mecanismos de afirmação da realidade 

naturalizada. 

Dosse (2013, p. 130) reforça minha percepção do acontecimento como estranhamento 

quando afirma que o acontecimento traz em si uma forte carga de emoção, que constitui uma 

boa parte de sua capacidade de comoção. Se o estranhamento é um incômodo que ameaça 

nossas “certezas”, causando certo espanto que pode ser impresso através do medo, da raiva, de 

uma surpresa agradável ou não é porque toca nossas emoções e nos provoca uma (re)ação. Essas 

experiências incômodas também se aproximam do trabalho terapêutico.  Segundo o referido 

autor, o acontecimento nos revela subitamente algo escondido no passado que vem à tona para 
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mudar o trajeto. Nesse caso, o trabalho terapêutico se direciona às manifestações sintomáticas, 

às ressonâncias generativas do “acontecimento dado como desaparecido” (LACAN 1999 apud 

DOSSE, 2013, p. 109). 

Já que estamos em uma confecção teórica bordada pela multirreferencialidade, depois 

da consideração psicanalítica, permito-me costurar uma reflexão mitológica diante do 

acontecimento. Certa vez assistindo a um vídeo exibido por Stella Caputo11 no IV Colóquio de 

Currículo do Formacce, de produção independente em apoio ao candidato Marcelo Freixo à 

prefeitura do Rio de Janeiro em 2016, ouvi algumas narrativas do Povo de Axé sobre Exu, orixá 

yorubano, que chamaram minha atenção. Uma em especial, “Exu inventa o acontecimento”. 

Então um dos/as participantes do vídeo perguntou “Então Exu é Deleuze?!”, a resposta de Stela 

foi negativa, porém ela ressaltou que Exu reinventa tudo, inclusive o próprio mundo. Ora, é 

comum ouvirmos que Exu “passa rasteira”, derruba as pessoas. No entanto, derruba ou desloca? 

Faz cair ou obriga a sair do lugar? Faz mal ou, a partir de uma perspectiva foucaultiana, a 

(rasteira) descontinuidade denuncia um problema a resolver? Provocando a reinvenção do 

próprio sujeito, logo da sua perceção/ação diante da realidade? Outra narrativa diz “Exu acertou 

um pássaro ontem com uma pedra que lançou hoje”, em minha leitura, Exu atravessa o tempo, 

de maneira que não cabe compreendê-lo em cadeias causais. E, se para François Dosse (2013) 

o acontecimento é Esfinge e Fênix, ou seja, mistério e começo, me autorizo a dizer que Exu é 

o próprio acontecimento. E, não por acaso, a História hegemônica demoniza a ambos.  

Os estudos históricos do século iluminista nos falam de uma história contínua, 

construída de causalidades e efeitos. Podendo ser decodificada em leis universais. Portanto, 

possibilitando a produção da previsibilidade e do controle. E mesmo durante o século XIX, 

segundo Dosse (2013), a preocupação da época era de encerrar o real dentro de uma soma de 

determinações rigorosas e, o acontecimento, visto como acidente, não parecia digno de estudo, 

nas palavras de teóricos como Loius Bourdeau, citado por Dosse. Essa percepção da realidade 

parece conceber a História na mesma perspectiva durkheimiana de entender a Sociedade, ou 

seja, como uma entidade segregada dos indivíduos dotados de subjetividades e em relação com 

outros indivíduos em contexto específico. Como se a existência histórico-social fosse 

independente das ações sociais dos sujeitos que interpretam e agem sobre as realidades.  

Para Foucault (2008, p. 08), a história tradicional transformava os monumentos em 

documentos e nesses buscava encontrar rastros do passado capazes de estabelecer as relações 
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de continuidade entre os fatos históricos. De acordo com Weimann (2003), essas relações 

seriam tramadas pelo princípio da causalidade e o princípio interpretativo. Aqui então, o/a 

historiador/a identifica o acontecimento, buscando definir suas causas e sentidos. No entanto, 

ainda de acordo com Weimann, Foucault assinala a emergência da História Serial, cujo método 

revigora a noção de acontecimento. Assim, o objetivo da pesquisa, nessa nova perspectiva 

histórica, seria produzir acontecimentos, ou séries de acontecimentos que, até então, não haviam 

se constituído como tal. Weimann nos traz também a ideia de que a descontinuidade sempre foi 

trabalhada pela História, mas o acontecimento deveria ser remontado pelo historiador à 

continuidade do processo histórico. No entanto, a História Serial introduz a ideia de 

temporalidades múltiplas, ao levantar a ideia não mais de um tempo único, mas de um tempo 

que englobe em seu interior séries de acontecimentos, com durações próprias (WEIMANN 

2003, p. 51). 

De acordo com Deleuze (1992, p. 210) a história não é a experimentação, ela é apenas 

o conjunto das condições quase negativas que possibilitam a experimentação de algo que escapa 

à história e, para ele, o acontecimento em seu devir escapa à história. Logo, se concebermos o 

acontecimento como ruptura, um vir a ser, como descontinuidade de um conjunto de condições 

previsíveis sustentada por uma teia de expectativas, seja esse conjunto o que chamam de 

História Tradicional, Instituição ou qualquer outra circunstância institucionalizada, bem como 

compreendermos sua perspectiva experiencial é possível identificar porque esses conjuntos 

vêm suprimindo o acontecimento e relegando-o a posição de figurante. Se o acontecimento é 

irredutível à experiência de quem se sentiu atravessado por ele e a experiência costuma ser 

desperdiçada, lembrando as palavras de Boaventura de Souza Santos, como ameaça às 

estabilidades epistemológicas, metodológicas e heurísticas construídas pelas corporações 

científicas (MACEDO, 2016a), reduzir o acontecimento à epifenômeno é a melhor estratégia 

para a continuidade do controle, bem como para esconder a existência de um problema. 

Segundo Foucault (2006, p. 338) o balizamento de uma descontinuidade nunca é senão 

a constatação de um problema a resolver. Para Deleuze, o modo do acontecimento é 

problemático [...] o acontecimento por si mesmo é problemático e problematizante (1974, p. 

57). Sendo assim, a descontinuidade, ou quer que seja, o acontecimento, não é o marco entre o 

fim de um presente temporal e o início de um movimento futuro que desconsidera o “já sendo”. 

Não é exatamente uma ruptura, mas uma superação -  tomando emprestado de Freire a ideia de 

que essa acontece à medida que se sai de uma ingenuidade (chamarei de experiência 

acomodada) à uma criticização do saber da experiência (chamarei de experiência 



43 

 

 

 

metaformativa) - de um estado de acomodação para um movimento de desequilíbrio 

construtivo. O acontecimento se apresenta tanto como uma possibilidade de alteração, numa 

perspectiva ardoiniana, considerando o encontro entre as diferenças, numa conjuntura 

espaçotemporal, campo fértil para alterar o que estamos sendo, quanto um processo de 

reconfiguração do que se estava sendo. Provocando, a partir da fissura despertada pela 

diferença, um movimento em direção de um outro vir a ser sem deixar de ser o que já foi. Pois 

o acontecimento é potência que perturba os modos habituais pelos quais concebemos o que 

somos e o mundo em que vivemos (WEIMANN 2003, p. 56), mas não nos desintegra, nos 

impulsiona à ampliação dos nossos etnométodos. 

No entanto, a perturbação da qual fala Weimann não necessariamente provoca a 

emancipação dos/as atravessados/as pelo acontecimento. De fato, há uma perturbação do modo 

habitual, ainda que seja como condição de reafirmação de um pensamento já cristalizado. Pois, 

ao se acontecimentalizar12, numa compreensão foucaultiana, se rompe com as evidências - 

ainda prefiro acreditar na ideia de uma possível superação, por pensar que não se deixa de ser 

efetivamente o que se foi ou quem se foi - provoca-se uma desmultiplicação causal, ou seja, é 

possível perceber que há mais processos de constituição do fenômeno em questão do que 

julgava a compreensão naturalizada e monorreferencializada do mesmo. Ainda que esses 

processos outros sejam alvos de manifestações conservadoras. Portanto, mesmo que o 

acontecimento não provoque uma emancipação de fato, ela problematiza uma continuidade 

naturalizada. O acontecimento multirreferencializa uma conjuntura espaçotemporal. 

Para Morin (1999), citado por Macedo (2016), qualquer elemento pode ser considerado 

um acontecimento na medida em que se considera situado na irreversibilidade temporal, como 

uma manifestação ou atualização. E, se para Macedo há sempre um espaço que condensa e 

precipita as singularidades, como um tempo que completa progressivamente o acontecimento 

(MACEDO 2016a, p. 31), a sala de aula se apresenta como campo fecundo para pensarmos essa 

precipitação e a emergência de acontecimentos passíveis de atualização da cena curricular. Ou 

seja, que atualizam o currículo via dinâmica dos etnométodos dos/as atores/atrizes sociais. 

De acordo com Macedo (2007, p. 120), a sala de aula constrói e vive uma bacia 

semântica irrigada por veias culturais advindas de diversas nascentes sociais. Ou seja, a sala de 

aula institui-se como palco formacional a partir das relações estabelecidas entre a teia de 

significados e analisibilidades dos atores/atrizes sociais em cena, professores/as e estudantes, 

com suas contradições, tensões, acomodações, convergências e desafios. Pensando na formação 
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como processo de heteroformação, o outro e suas singularidades são parte fundante dos 

processos formacionais.  

Segundo Borba (2000), a aula é um laboratório de si mesmo/a. Para Arroyo (2002), pode 

ser o espaço de realização ou mal-estar, onde as tensões se particularizam e radicalizam. Estar 

ciente dessa atmosfera é fundante para pensar a incompletude dos saberes, bem como seu 

caráter provisório de verdade. Reconhecer a verdade do outro como possibilidade de diálogo é 

compreender a aula como um encontro acontecimental, ou seja, aberto à possibilidades de 

movimentos emancipacionistas ou não, é estar aberto/a ao acolhimento da diferença. O/a 

professor/a que analisa sua aula como laboratório, inclusive para se observar criticamente 

enquanto ator/atriz desse cenário, tem possibilidade de dialogar com mais segurança, pois se 

sabe incompleto/a e inconcluso/a e por isso lida melhor com os tensionamentos e os devires do 

encontro.  

O acontecimento é da ordem do imprevisível, do incerto, da singularidade. Para as 

ciências do absoluto não é conveniente permitir o inesperado, pois esse as desestabiliza e 

denuncia seu estado provisório. Logo, sua opção diante do acontecimento é ignorar sua 

presença, bem como tratar de maquiá-la já que sua extinção não se apresenta como alternativa, 

tamanha suas ressonâncias, deslocamentos e especificidade não estandardizante, porque existe 

apenas para experiência de quem foi por ele atravessado. Para as ciências perspectivais, o 

acontecimento é inerente às experiências humanas, pois emerge do encontro da complexa 

heterogeneidade que circunscreve as relações dialógicas e dialéticas entre as subjetividades e, 

entre essas e a realidade objetiva. Sendo assim compreendido, o acontecimento é acolhido pelas 

epistemologias e metodologias do movimento, do inacabado, do inconcluso. Pois, reconhece 

que se o acontecimento é na experiência e essa se relaciona em um processo simbiótico com a 

formação, alijar o acontecimento é violar o processo formacional ao desacreditá-lo em seu 

caráter autoecoheteroformativo ao tomá-lo como exterodeterminado. 

A perspectiva acolhedora diante do acontecimento lança mão de uma aproximação 

atenta e cuidadosa para compreender o acontecimental no outro, pois somente via as narrativas 

experienciais dos/as atores/atrizes sociais é possível tal aproximação. Sendo assim, é necessário 

ao/á pesquisador/a desentulhar-se interiormente, numa referência barbieriana. Compreender 

por empatia. Ter o mesmo respeito pela verdade do outro como tem pela sua. “Escutar-ver” o 

corpo, a imaginação, razão e afetividade interagindo entre si. Segundo Barbier (2007), a escuta 

é sempre uma escuta-ação espontânea, por isso, acredito se adaptar perfeitamente ao 

acontecimento. 
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De acordo com Ardoino, citado por Macedo (2012, p. 41), a tecnocracia autoritária 

reifica as subjetividades. Logo, coisifica o acontecimento, em uma tentativa vã de paralisá-lo. 

No entanto, esse esforço contribui com as forças estabilizadoras da experiência, 

consequentemente da formação. Então, Ardoino elege o aporte clínico como re-existência ao 

processo coisificante das experiências formacionais, ao tomar as narrativas dos sujeitos como 

teorias autorizantes, pois assim se reconhecem autores de si mesmos. Porém, como não se 

fazem sozinhos, nem se fazem em acabamento, se instituem em relação e inconclusão. Por isso 

existem como Seres habitados por experiências formacionais acontecimentais. 

Outro cuidado fundante na pesquisa com o acontecimento é que para “compreendermos 

do interior” o que aconteceu e/ou acontece no outro por meio clínica e da escuta sensível é 

necessário nos desentulharmos. Uma atenção flutuante que intenciona acolher o acontecimento 

se assemelha ao exercício da suspensão do a priori, o epoché fenomenológico, não na tentativa 

de ignorá-lo, mas atentar-se ao fato de que embora as experiências dos/as atores/atrizes sociais 

se enredam às realidades instituídas, mesmo em seu caráter movente, o que delas significa 

enquanto descritibilidades, inteligibilidades, sistematicidades e analisibilidades é da ordem da 

especificidade, da singularidade. Portanto não pode ser dito por fora, pois só o sujeito da 

experiência pode dizer o que lhe acontece.  

A proposta de desentulhamento também está implicada ao cuidado com um rigor outro 

na pesquisa. Estar, pacientemente, à espreita do acontecimento não é estar alheio/a às narrativas 

esperando que acontecimento se apresente. Significa “estar em pousio”13 diante da narrativa do 

ator/atriz social para se aproximar do que se passa com ele/a a partir das suas compreensões, 

implícitas ou não, sobre o que lhe é significante. Logo, é preciso estarmos atentos/as às nossas 

ansiedades e desejos com a pesquisa para que nossa implicação não se transforme em 

sobreimplicação, ou seja, na tentativa de responder às questões de pesquisa, que acreditamos 

serem legítimas e pertinentes, acabarmos dizendo pelo outro sobre suas experiências e o que 

lhe acontece. 

 

3.3 ATOS DE CURRÍCULO: SABERES EM MOVIMENTO 

 

Os currículos que, historicamente, vêm empoderando a cultura elitista, marginalizando 

saberes culturais outros, alijando experiências, reproduzindo as relações desiguais de poder 
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 figura metafórica que se compara o ser humano com a terra. Pousio significa “interrupção do cultivo da terra 

por um ou mais anos, a fim de que se torne mais fértil” (N.T.) (BARBIER, 2007). 
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advindas das estruturas econômicas da sociedade capitalista, reificando e disciplinando 

subjetividades têm encontrado re-existências significantes, capazes de desvendar sua trama 

conspiratória. Esse cenário abalado expõe sua previsibilidade frágil e sua impostora 

neutralidade provocando a emersão incômoda às ideologias curriculares hegemônicas de ações 

legitimamente reivindicantes de direitos existenciais de grupos culturais violentamente 

ignorados via seus atos de currículo, esclarecendo que o roteiro curricular não tem fim 

anunciado, nem possui autores/as e atores/atrizes sociais vitalícios. 

A Teoria Etnoconstituva de Currículo14, interessada nos saberes da experiência como 

constitutivos de possibilidades curriculares e formacionais, tem como uma das conceituações 

centrais os atos de currículo como conceito acontecimento emergindo enquanto potência 

curricular. Conceituado por Macedo como 

 

“[...] ações situadas de atores sociais que, portando e criando sentidos e significados, 

portanto uma configuração ideológica na sua dinâmica responsável e responsível, 

inspiração bakhtiniana, se atualizam como possibilidades de alteração de toda e 

qualquer cena curricular” (MACEDO, 2013, p. 429). 

 

Por ser o ato de currículo configurado em teias ideológicas é preciso estarmos atentos/as 

ao fato de que existem atos de currículo emancipacionistas, bem como atos de currículo 

conservadores e/ou opressores. E, não sendo prerrogativa dos espaços da educação 

institucional, emergem também de espaços outros. Pois, se o currículo é um projeto de 

sociedade, muitos/as atores/atrizes sociais se interessam pelas coisas do currículo e vão 

disputar, ainda que tacitamente, espaços de poder. 

O currículo aqui é compreendido como projeto, por isso aberto, movente. Logo o 

conceito de atos de currículo nos leva à compreensão de que os saberes pensados para o cenário 

da sala de aula são dinâmicos porque estão em relação com os saberes outros, com as diferenças 

trazidas pelos/as estudantes e, que o encontro dessa heterogeneidade possibilita a existência das 

negatricidades, entendida na perspectiva de Borba (2000) como a capacidade de criação radical 

de decisões pessoais inesperadas. Portanto, campo fecundo para a emergência do acontecimento 

enquanto movimento dos saberes/metodologias eleitos como formacionais evidenciando o 

caráter não prescritivo do currículo. 
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Teoria implicada ao interesse pelos instituintes político-culturais do currículo, desenvolvida a partir do conjunto 
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que se encontra na obra intitulada A Teoria Etnoconstitutiva do Currículo: teoria-ação e sistema curricular 

formacional do autor Roberto Sidnei Macedo.  
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Os atos de currículo estão imbricados aos etnométodos dos/as atores/atrizes sociais, que 

por sua vez, são constituídos em emaranhados sociohistórico-culturais e político-econômicos. 

Assim, o encontro entre diferenças em um cenário de atuação curricular como a sala de aula faz 

com que essa se configure em espaços formacionais fecundos, edificados por processos de 

autorização, alterações e negatricidades, ou seja, segundo Ardoino, da capacidade de dejogar o 

jogo do outro, de trair o instituído. 

Os atores/atrizes sociais, a partir de seus etnométodos, compreendem e intervêm nas 

realidades nas quais estão inseridas. Nos cenários das salas de aula, a atuação relacional dos 

papéis entre estudantes e professores/as, bem como entre estudantes é tecida entre os desejos 

de interação e compartilhamento, como de tensões e contrariedades aos desejos do outro. Esse 

contexto pode fazer emergir movimentos que deslocam a previsibilidade e o controle esperados 

por uma ideia de que os/as estudantes estarão dispostos a ouvir e aceitar todo e qualquer saber, 

atividade e competências eleitas como formacionais por aqueles/as que acreditam estar diante 

de um script curricular blindado ao movimento gerado pelo encontro. 

A compreensão do currículo como movimento, que irrompe do encontro, contorna 

possibilidades emancipacionistas para professores/as e estudantes. Constitui processos de 

autonomização curricular aos/às docentes, pois acolhe a diferença como presença criadora de 

relações de poder heterárquicas. Consequentemente possibilita caminhos autorizantes aos/às 

estudantes, tecendo currículos inclusivos, portanto capazes de acolher as múltiplas justiças. 

Pois, a sentença gramatical, por parte dos/as docentes, de que é importante incluir estudantes 

na distribuição social dos conhecimentos eleitos como formativos15 não é suficiente para 

afirmar a autonomia desses sujeitos. É preciso que ela se torne ação reflexiva e inclusiva.  Se 

considerarmos que o currículo acontece enquanto movimento resultante do encontro dos 

etnométodos de professores/as, estudantes e saberes eleitos, perceberemos que é na atuação 

relacional desses conhecimentos com os/as atores/atrizes curriculantes que as relações de poder 

diante do currículo se (re)desenham. 

Segundo Macedo (2013, p. 102), “nós nos formamos com e pelas nossas referências 

identitárias”. O significante que nos levará ao aprendizado emerge das relações sociais tecidas 

nas tramas culturais nas quais estamos inseridos/as. Sendo assim, se as relações de 

ensinoaprendizgem, nas quais estamos inseridos/as, negarem o sentido que impregnamos à 

nossa compreensão e intervenção do mundo nos provocará dor e sofrimento, pois estamos 

envoltos pelas teias do etnocentrismo, fenômeno que nos faz enxergar a diferença do outro, 
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 (MACEDO, 2013, p. 428). 
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muitas vezes, como violência. Compreender essa vertente da formação é substancial para 

pensarmos os atos de currículo re-existindo nos espaçostempos da sala de aula, com suas 

singularidades, se chocando com as diferenças presentes, gerando incômodos, 

descontinuidades, inclusive em nós professores/as, acontecimentalizando nossas percepções e 

certezas e provocando novas atualizações das cenas curriculares.  

Se o currículo é movimento isso se dá à dinâmica advinda da relação entre os saberes 

dos/as atores/atrizes curriculantes diante dos saberes, métodos e avaliações eleitas como 

formacionais. E esse dinamismo se traduz nos atos de currículo. O roteiro foi tomado pela 

plateia, cansada de ser apenas espectadora, passando a não somente atuar nos cenários 

formacionais, como também se autorizar a mexer, dizer, negar, a partir de seus contextos 

culturais experienciados, nos projetos de sociedade protocolados em currículos que não lhe 

insere, pelo contrário, lhe marginaliza. 

Os currículos não são pensados em sua mobilidade, tamanha a soberba daqueles/as que 

elaboram ideologicamente políticas públicas pasteurizantes que idiotizam o público ao qual tais 

políticas pretendem atender. Não apenas por desvalorizar os saberes experienciais dos/as 

atores/atrizes curriculantes, mas também, estrategicamente, superestimar saberes denominados 

válidos socialmente como O saber a ser reproduzido como verdade.  

De acordo com Macedo (2013), os atos de currículo instituem a práxis formacionais. Se 

o conceito de práxis, numa perspectiva materialista, está condicionado à ideia de transformação 

da realidade social, que por sua vez, numa leitura fenomenológica, é perspectival e o conceito 

de  formação está imbricado às perspectivas de ecoformação, heteroformação e autoformação, 

é possível inferir da ideia de Macedo que a atuação protagonista dos/as atores/atrizes 

curriculantes, considerados figurantes pelo currículo estandardizado e petrificado, como 

professores/as e estudantes, é, na verdade, um caminho autêntico para uma formação autônoma 

e metaformativa. As transformações provocadas por essas ações situadas dos/as atores/atrizes 

curriculantes, enquanto caminhos de autonomização, podem, também, ser compreendias como 

mediações, pelas quais compartilham, tencionam e negociam a construção e produção de 

políticas de sentido (CARMO, 2013, p. 37). 

Ao relacionar-se dialética e dialogicamente com a realidade objetiva, apresentada pelos 

currículos hegemônicos ou contra-hegemônicos, pensada pelas subjetividades que a elegeu 

como formacionais, via atos de currículo, os/as atores/atrizes curriculantes (re)constituem suas 

subjetividades, (re)elaboram a realidade objetiva apresentada e alimentam suas bacias 
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semânticas a partir de seus continuuns experienciais, transformando em aprendizagens 

significativas o que lhe aconteceu dessa relação. Formam-se. 

É importante destacar os currículos contra-hegemônicos, pois muitas vezes, em uma 

tentativa sobreimplicada com projetos de sociedade que acolham as múltiplas justiças, podemos 

fazer emergir via atos de currículo e políticas de sentido tão autoritárias e homogeneizantes 

quanto às ideologias que buscamos problematizar. É preciso estar ciente que diante do 

estranhamento, já que currículos contra hegemônicos vão provocar deslocamentos, há 

possibilidade de negatricidades se apresentarem como atos de currículo conservadores. Temos 

que estar atentos/as à ideia de que mesmo construída sob análises rigorosas de estudos vias 

métodos científicos e teorias consagradas a perspectiva dos/as pesquisadores/as, e me coloco 

aqui, são eivadas de suas subjetividades, suas experiências formacionais, seus etnométodos. 

Ao defender modelos curriculares, construídos por nós, e agora restrinjo ao grupo 

docente enquanto atores/atrizes curriculantes, estamos atuando e/ou nos autorizando diante de 

saberes, métodos e avaliações que elegemos como formacionais. E, quando nossos atos de 

currículo se encontram com os de coordenadores/as, gestores/as, estudantes e familiares 

desses/as estudantes tendemos a justificar nossa escolha como sendo a melhor para formar 

cidadãos/ãs críticos. Logo, sendo a “melhor alternativa”, as negatricidades costumam ser 

alijadas do debate curricular. Não quero com essa análise desconsiderar a legitimidade da 

formação acadêmica desses/as professores/as, aos/às quais me incluo, tão pouco sugerir a 

substituição de seus saberes práticos e acadêmicos pelos de outros/as atores/atrizes 

curriculantes, como os/as estudantes por exemplo, permitindo que decidam por nós sobre o que 

deve ser eleito como formacional. Apenas reforço a ideia, outras vezes explicitada, de que o 

currículo é um território de disputa, seja nos macro ou micro espaços. Por isso, os atos de 

currículo dos/as atores/atrizes curriculantes são sempre valorados. Portanto, precisam ser 

compreendidos em seus contextos experienciados. 

Sobre o debate em torno da relação educador/a e educando/a, atores/atrizes 

curriculantes, Freire (2018), em Pedagogia do Oprimido, ao falar da educação bancária nos diz 

que os/as professores/as deixam de permitir aos/às estudantes, acrescento, e a si mesmo/a, a 

possibilidade de ser de experiência feito a ser experiência narrada ou transmitida quando o 

educador é o que atua enquanto os educandos têm a ilusão que atuam na atuação do/a 

educador/a. Compreendo que essa relação condiciona à experiência um processo de reificação 

semelhante à minha perspectiva de que ao ignorar a atuação de atores/atrizes curriculantes, 

historicamente marginalizados dos processos de pensarfazer currículo, e aqui incluo os/as 
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próprios docentes, pois não pretendo culpabilizá-los/as exterodeterminadamente, os currículos 

estandardizados deixam de possibilitar a educandos/as e educadores/as um caminhar para si 

jossoniano, capaz de deslocá-los/as de uma experiência acomodada, ajustada passivamente aos 

padrões estabelecidos, para uma experiência metaformativa. 

Preciso aqui me alongar em uma reflexão sobre o caminhar para si, vivências e 

experiências. Compreendo que tanto para Josso (2004) quanto para Macedo (2015) vivências e 

experiências são dimensões da formação que poderiam ser caracterizadas como um viver 

alienado e um viver pensado, refletido respectivamente. Segundo Josso (2004, p. 62) o 

caminhar para si é um processo-projeto no qual o sujeito empreende uma viagem ao longo da 

qual ele compreende que a viagem e o viajante são apenas um. Compreendo então, a partir 

dessa definição, que esse “encontro de si” faz emergir no sujeito que encontra a si mesmo a 

compreensão de como se forma enquanto Ser, ou seja, na apreensão das complexas imbricações 

entre o que a autora chama de registros (psicológicos, psicossociológicos, sociológico, político, 

econômico e cultural), bem como que a partir dessa apreensão emerge um processo de 

autonomização diante dessa formação. E assim entendo que, se o processo formacional é 

experiencial e para Josso a experiência só é experiência quando pensada, refletida, o caminhar 

para si é um processo-projeto que emancipa o sujeito de uma vivência à uma experiência. 

Constituindo a experiência formadora.  

De acordo com Josso (2004, p. 48) a formação é experiencial ou então não é formação. 

Partindo da ideia de que para a autora experiência é a vivência pensada, refletida, entendo então 

que a vivência não seria entendida como formadora já que não é refletida. Compreendo, em 

acordo com Josso, que as vivências não necessariamente são experienciais, considerando que 

nem tudo que é vivido nos acontece. Porém, não compreendo que toda experiência é refletida.  

Pois, se pensarmos que a socialização é um processo através do qual os indivíduos introjetam, 

por meio de castigos e recompensas, as culturas que os circunda, ou seja, é a canalização de 

impulsos e aquisição de hábitos que se conformam com os costumes da sociedade (CHINOY, 

1975, p. 88), é possível entendermos que essa canalização, imposta, dialoga com as 

subjetividades dos sujeitos. Sendo assim, desse diálogo vai emergindo o que lhes passa, lhes 

toca, lhes acontece, ou seja, suas experiências.  

Segundo Larossa (2009), o chegar a ser sujeito se prepara no inconsciente e, durante 

muito tempo, a consciência ignora o trabalho secreto do instinto, ideia que pode ser associada 

à perspectiva da imposição cultural via canalização trazida por Chinoy (1975). Se é da ordem 

do inconsciente o fazer-se e constituir-se, portanto é formar-se, e a formação é experiencial. 
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Logo a base do que nos passa, nos toca e nos acontece está no inconsciente, entendido aqui 

como:  

[...] lembranças perdidas, reprimidas (propositalmente esquecidas), evocações 

dolorosas, percepções que, por assim dizer, não ultrapassaram o limiar da consciência 

(subliminais), isto é, percepções dos sentidos que por falta de intensidade não 

atingiram a consciência e conteúdos que ainda não amadureceram para a consciência. 

(JUNG, 1980, p. 59-60). 

 

Se a experiência tem como base constitutiva o inconsciente, experienciar não 

necessariamente implica que o que toca, passa ou acontece ao sujeito é refletido por ele, ou 

seja, que é elevada ao nível da consciência. Porém, ao dizer que “por falta de intensidade não 

atingiram a consciência”, Jung me deixa confortável em dizer que essa intensidade faltante pode 

ser impulsionada pelos acontecimentos, provocando então um deslocamento dessas 

lembranças. No entanto, o movimento em questão, pode ser suscetível à consciência ou à 

permanência em outro lugar secreto do inconsciente. A orientação será dada pelo continuum 

experiencial do sujeito, assim como por sua compreensão no momento em que se sentir 

atravessado pela desestabilidade causada. 

Partindo do exposto, embora eu compreenda a distinção feita por Josso (2004) e Macedo 

(2015) entre vivências e experiências, me conforta mais, epistemologicamente e 

filosoficamente, a ideia de que os processos acontecidos aos sujeitos, instituintes de sua 

formação, ou seja, suas experiências, não são apenas vivências pensadas. Por pertencerem à 

ordem do inconsciente, terreno de mistérios e segredos revestido de muita proteção, acredito 

que existem experiências não refletidas. Se pensarmos, por exemplo, na cultura patriarcal que 

imprime a ideia de uma masculinidade tóxica como modo único de viver a masculinidade, e 

que essa oprime e violenta homens e mulheres, e que boa parte dessas pessoas naturalizam esse 

comportamento, ou seja, ignoram a dimensão histórico-cultural e as relações desiguais de poder 

que nela se constroem, apreendido pela socialização, vias suas experiências, entendo que elas 

podem não ter sido pensadas, refletidas.  

Sendo assim, se há experiências não pensadas, a naturalização dos ajustes internos de 

conformação às estruturas dominantes se configuraria o que tenho chamado de experiência 

acomodada. E, em acordo com Josso (2004), quanto ao caminhar para si como processo-projeto 

emancipacionista no qual emerge uma postura autônoma dos sujeitos que apreendem as 

complexas imbricações entre as dimensões instituídas e instituintes da sua formação, acredito 

ser uma metodologia fundante e necessária para a emancipação das experiências acomodadas 

em experiências metaformativas, ou seja, pensadas e refletidas. Logo, os atos de currículo 
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orientados pela experiência, por se configurarem em ações situadas, não necessariamente são 

refletidos e/ou emancipacionistas. 

A formação é um assunto do âmbito dos atos dos sujeitos humanos, portanto, é do 

âmbito também do imprevisto e do inusitado (MACEDO, 2010). Logo, acontecimental. E por 

sua emergência contextualizada em seus significantes, os atos de currículo, ainda que 

conservadores, para uma perspectiva curricular autonomizante e emancipatória, precisam ser 

acolhidos em sua suscetível acontecimentalidade como movimentos potentes de aprendizagens 

significativas, portanto como via substancial ao processo formacional por mobilizarem teorias 

sobre subjetividades e as realidades objetivas. E, por serem as teorias generativas, são, também, 

possibilidades de experiências acontecimentais.  

Segundo Dominicè (1993, p. 93), citado por Macedo (2009), a formação é um 

movimento que se faz necessário saber captar em pleno vôo. Se é movimento é inacabada e 

imprevisível. Sendo assim, pode ser condicionada, mas não determinada. E é, também, 

acontecimental porque é experiencial. O que acontece ao sujeito da formação é singular e 

intransferível. Pode ser tomada como referência problematizante, mas nunca impressa como 

modelo padrão. E para compreendê-lo é preciso estar à espreita do que se apresenta via 

linguagem e ação, ou seja, no cenário da sala de aula, a partir das narrativas, portadoras de atos 

de currículo, de estudantes e docentes.   

Os atos de currículo podem ser compreendidos como dispositivos de formação, 

entendendo dispositivo em uma perspectiva foucaultiana, ou seja, como estratégias de relações 

de força sustentando tipos de saber e sendo sustentadas por elas (VEIGA, 2002, p. 90). Através 

deles, atores/atrizes curriculantes disputam a legitimidade de seus lugares constituídos em seus 

territórios culturais. Ora buscando conservar esses territórios em seus limites cristalizados, ora 

permitindo que se expandam à heterogeneidade do encontro, ao se acontecimentalizar.  

Portanto, compreendo o conceito de atos de currículo como (re)ações mediadoras 

implicadamente acomodadas em recalques, e/ou provisórias despretensões, e/ou refletidas, 

imbricadas a territórios culturais, a fim de conservá-los ou redimensioná-los, através das quais 

atores/atrizes sociais se posicionam diante dos saberes, métodos e avaliações eleitas como 

formacionais. Isso implica compreendê-los como emancipacionistas ou não. Porém, percebidos 

como legítimos pelo/a seu/a autor/a.  
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4 PESQUISAR COM/AS EXPERIÊNCIAS: DIÁLOGO APRENDENTE 

 

Fonte: arquivo pessoal. 

O ato de pesquisar nasce da inquietante percepção de que não sei algo que desejo e 

acredito precisar saber. Não para fazer do saber um instrumento de dominação, mas para 

compreender minha existência, que não existe sozinha, mas na relação com existências outras. 

Portanto, me compreender faz parte de um processo de busca a partir de mim, mas, 

principalmente, com o outro, pois é nessa relação que existimos e compreendemos: eu e o 

Outro, no mundo. Esse exercício, fora dos cânones científicos, foi se tornando fundante para a 

construção de possibilidades justas e éticas da minha convivência cotidiana com as diferentes 

experiências dos/as atores/atrizes sociais. Então, que razão me levaria a desejar tal atividade 

dentro das muralhas quase impermeáveis da Academia, pautadas em seus baluartes de rigidez 

e marginalização de saberes existenciais, experienciais? Re-existir! Fazer volume ativo aos 

movimentos de luta por uma ciência de qualidade, leia-se: que fale com, não de pessoas. Não 

sobre elas, mas com elas. Não para colonizá-las, mas para, junto a elas, pensarfazer um projeto 

de sociedade a partir do qual os sujeitos em formação possam refletir criticamente sobre suas 

experiências formacionais como possibilidade de construção de implicações políticas com o 

coletivo e assim imaginarmos a possibilidade de um movimento ideológico contra hegemônico 

como vontade coletiva, numa perspectiva gramsciana.  

Assim, com o objetivo de pesquisar com/as experiências desenvolverei o trabalho a 

partir de uma abordagem metodológica de compreensão crítica e qualitativa, inspirada na 

etnopesquisa implicada – etnométodos como maneiras de pensar, agir, sentir e atuar imbricadas 

a territórios culturais, portanto instituídos na relação entre subjetividade realidade objetiva – 

 

“[...] Busco, 

porque indaguei, porque indago e me 

indago. Pesquiso para problematizar, 

problematizando, intervenho, intervindo 

educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que 
ainda não conheço”. 

Paráfrase de citação de Paulo Freire. Onde se ler 

problematizar e problematizando, originalmente, 
leia-se constatar e constatando. 
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enquanto caminho para me aproximar das experiências dos docentes do CEEP Newton 

Sucupira, cenário cuja a dinâmica curricular está eivada de minhas experiências como 

possibilidades de criação de saberes. Logo, segundo Macedo (2012), é preciso o exercício de 

perlaboração, ou seja, um processo de distanciação reflexiva a fim de constituir rigor e 

pertinência heurística à pesquisa.  

Por serem as realidades sociais, incluindo nelas a educação, e, no projeto em questão, a 

sala de aula, complexas e heterogêneas, optar por uma abordagem metodológica que aborda 

apenas um aspecto dessas realidades, em minha perspectiva, é reduzir o potencial dialógico e 

dialético instituintes de realidades objetivas e subjetivas. Acredito então, inspirada em Apple 

(1989, p. 111) que a análise dessas questões necessita ser capaz de explicar – minha escolha 

aqui é por compreender, já que a experiência do outro não de ex-plica – as ações, lutas e 

experiências cotidianas dos atores reais em suas vidas ordinárias dentro e fora da escola, ao 

mesmo tempo, também necessita ser estrutural.  Compreendo então, a partir de Luckmann e 

Berger16, que as análises dos fenômenos microssociológicos devem sempre estar 

fundamentados na compreensão macrossociológica de seus aspectos estruturais. Mas, sem 

perder de vista o olhar multirrefencial, ou seja, uma epistemologia plural que compreende a 

relação instituído e instituinte em sua ambivalência, ambiguidade, complexidade e opacidades. 

A busca pela continuidade da minha formação institucional sempre esteve imbricada às 

minhas posturas políticas. Então, escolher um constructo de pesquisa para pleitear uma vaga no 

programa de pós-graduação e cursar o Mestrado não era, simplesmente, escrever um anteprojeto 

atrelado à exigências normativas da Academia. Mas sim uma forma de intervir nas realidades 

que me circundam e nas quais sou personagem atuante, como atriz e (co)autora responsável 

pelas mesmas e por seus problemas. Assim, a confecção do meu constructo de pesquisa surgiu 

a partir de reflexões sobre minhas itinerâncias formacionais, partindo do meu lugar de 

professora e cidadã, pensando a educação institucional como parte do projeto político de uma 

sociedade.   

 A partir da aproximação dos referenciais teórico-metodológicos de pesquisa do 

FORMACCE compreendi que meus desejos de pesquisa estão imbricados à ideia de 

implicação, de pesquisa como práxis social, onde pertencimento e afirmação são vistos como 

modos de criação dos saberes (MACEDO, 2012, p. 22). Sendo assim, pesquisar com as pessoas 

é me aproximar delas, de suas experiências, de seus etnométodos, compreendendo que agindo 

e intervindo nas realidades essas pessoas possuem inteligibilidades, descritibilidades, 
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Construção Social da Realidade. Petropólis, RJ: Vozes, 2014. 
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analisibilidades e sistematicidades imbricadas às suas bacias semânticas. E essa aproximação 

se dá pela com-versação, pela escuta clínica, modos pelos quais, enquanto pesquisadora, posso 

apenas buscar compreender, nunca explicar as experiências formacionais dos/as atores/atrizes 

sociais da minha pesquisa. Esse caminho é fundante para que então seja possível falar de uma 

pesquisa qualitativa, ou seja, imbricada às questões éticas, estéticas, políticas, em um profundo 

exercício de crítica, autocrítica e intercrítica, configurando um rigor outro nas ciências 

antropossociais e da educação. Para pensarfazer pesquisa como dispositivo aprendente, 

almejando o acolhimento da diferença como modo de Ser no mundo.  

O método é o caminho através do qual o/a pesquisador/a se aproxima de seu constructo, 

atrizes/atores, teóricos/as sociais como ele/a. Expõe como o/a Ser-pesquisador/a lida com as 

pessoas, já que para pesquisar não existe a possibilidade do abandono do Ser do/a pesquisador/a, 

pois o método é vivido “pelo próprio modo ser do pesquisador enquanto pessoa” (GATTI, 2002, 

p. 55). E, explicitar essa condição é substancial para a construção da pesquisa qualitativa. Pois 

é no reconhecimento de si como experiência itinerante, errante, eivada de incongruências, 

portanto de uma autocompreensão e auto-objetivação que se pode construir uma empatia com 

as compreensões do Outro e assim gerar a qualidade nas pesquisas antropossociais e em 

educação. Compreendendo a partir do ciclo hermenêutico a relação entre o padrão subjacente e 

as evidências documentárias individuais segundo Garfinkel (1967, apud SHWANDT, 2006), 

que instituem as ordens sociais.  

 Nesses termos, meu constructo de pesquisa – Experiências acontecimentais de docentes 

do Centro Estadual de Educação Profissional em Controle Processos Industriais Newton 

Sucupira e seus atos de currículo instituídos pelos acontecimentos no cenário da sala de aula – 

é um projeto de autoformação (singular), de  heteroformação (relacional), de metaformação 

(reflexivo) que se constitui em uma pesquisa experiencial aprendente em dimensões históricas, 

políticas, econômicas e culturais como proposição de com-versações e reflexões instituintes de 

caminhos possíveis para a construção de implicações políticas de autonomização curricular em 

um contexto denso em sua singularidade no qual estou implicada como professora.   

 A opção pelo referido constructo de pesquisa e os caminhos metodológicos pensados 

para a mesma parte da problemática, do incômodo formativo17, construídos a partir das 

reflexões dos saberes in-sus, saberes oriundos da vida prática Khon (2002 apud MACEDO, 

2012, p. 43). É na condição de professora da instituição educacional em questão e seus 

contextos político-pedagógicos, históricos, econômicos e culturais singulares, porém 
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expressão encontrada na narrativa de uma professora citada em MACEDO (2015).  
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entrelaçados a contexto macros, que pretendo explorar a particularidade de meu pertencimento 

e produzir objetivações mediadas intercriticamente, num processo de perlaboração, partindo de 

minhas implicações com a pesquisa, porém mantendo um rigor reflexivo sobre as 

sobreimplicações.   

 Pensarfazer pesquisa com a experiência é entendê-la como fenômeno a ser 

compreendido. Por isso é preciso que o/a pesquisador/a esteja aberto, à espreita do 

acontecimental da experiência presente nas narrativas dos/as atores/atrizes sociais. Pois se para 

Larossa (2002, p. 21), a experiência é “o que nos acontece”, ou seja, o que move, o que provoca 

deslocamentos, devires, é na narrativa desses sujeitos que, para responder à pergunta da minha 

pesquisa, eu posso encontrar os acontecimentos instituintes de atos de currículo. Pois é na 

narrativa que os etnométodos emergirão, como perspectiva e intervenção no mundo, que é a 

centralidade da etnopesquisa. E, é a partir dessa que pretendo compreender como os/as 

professores/as instituem, analisam e intervêm em suas realidades, especificamente no cenário 

da sala de aula, a partir do encontro com os singulares dos etnométodos dos/as outros/as 

atores/atrizes sociais, os/as estudantes.  

 A Educação institucional é um campo plural e heterogêneo, portanto melhor 

compreendido a partir de uma abordagem multirreferencial, uma epistemologia plural, 

perpassando por diversos campos das ciências e dos saberes, como os referenciais da 

experiência, sempre alijados das ciências duras por não darem conta de controlar as 

subjetividades. Pois essas são capazes de dejogar o jogo do outro, pois não são indiferentes às 

explicações e interpretações sobre si feitas por um/a forasteiro/a. Portanto, para qualificar a 

pesquisa com as experiências é necessário considerar as negatricidades produzidas pelo sujeito 

da pesquisa. E considerar significa problematiza-las.  

Ainda na perspectiva de uma abordagem multirreferencial, compreender as imbricações 

entre as experiências acontecimentais de docentes, situados em uma instituição escolar singular  

e suas compreensões dos acontecimentos, é construir relações heterárquicas, dialógicas e 

dialéticas entre referenciais de saberes heterogêneos e complementares, pois as experiências 

dos sujeitos da pesquisa em questão se relacionam cotidianamente com a experiência da 

pesquisadora, bem como com as experiências do campo estudado. Há nesse emaranhado de 

relações uma instituição escolar enquanto organização administrativa, sua natureza jurídica e 

simbólica e seus conflitos sociais e de poder, assim como as implicações dos/as atores/atrizes, 

professores/as, estudantes, gestores/as, familiares, funcionários/as de atividades meio, todos/as 

aspirando tornar-se autores/as segundo Ardoino (2012).  
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A escolha pela Etnopesquisa, enquanto um método ancorado na teoria 

etnometodológica, a qual centra-se nos etnométodos – inteligibilidades, descritibilidades, 

analisibilidades e sistematicidades (MACEDO, 2012) – pelas quais os/as atores/atrizes sociais 

compreendem e intervêm nas realidades, acreditando que para a compreensão das ordens 

sociais vigentes é preciso ir até essas compreensões singulares se deu por acreditar que essas 

inteligibilidades se instituem, justamente na relação dialética com o instituído. Ou seja, não 

implica negar a historicidade das estruturas sociais existentes, nem suas relações desiguais de 

poder. A etnopesquisa compreende que essas estruturas são sustentadas por padrões 

institucionalizados. No entanto, também acredita que a maneira como os sujeitos lidam com 

esses padrões se dão em dimensões singulares porque experienciais, ou seja, compreendem que 

somente a narrativa desse/as atores/atrizes sobre a experiência dessa relação dialética com as 

estruturas podem expressar o que lhes acontece. As compreensões construídas intercriticamente 

dos/as pesquisadores/as são aproximações dessas narrativas compreensivas.  

A aproximação entre o/a pesquisador/a e os etnométodos desses/as teóricos/as do social 

acontece por meio do encontro entre suas narrativas, pois “a linguagem aqui é um forte fator de 

mediação para a apreensão da realidade” (MACEDO, 2010, p. 103). A narrativa é o expresso 

da compreensão, e essa é o mapa que orienta as ações com as quais as/os atrizes/atores sociais 

se relacionam. Por isso, a linguagem institui realidades. Por expressar o modo como se lê e age 

no mundo. 

As/os atrizes/atores sociais, assim como você leitor/a, como eu, enxergam as estruturas 

sociais com as lentes que construíram a partir das relações que estabelece com os contextos 

culturais que lhes circundam, com as classes sociais a que pertencem, com os conhecimentos 

que adquirem, bem como das escolhas que fazem diante dessas relações. Não se trata de ser 

uma compreensão certa ou errada, restrita ou ampliada, mas baseada na crença do que se 

aprendeu. Leio crenças aqui como forma de acreditar, ou seja, as pessoas acreditam ser verdade 

o que aprenderam como tal. Essas afirmações de minha parte, por exemplo, ancoradas em 

minhas experiências e em teorias legitimadas pela comunidade científica, ou seja, nas formas 

como lido com o que me acontece e com as estruturas instituídas, podem não fazer sentido para 

muitos/as, pois suas compreensões estão ancoradas em bases teóricas e/ou experienciais outras. 

A relativização das emergências culturais é uma das contribuições da antropologia 

cultural que a etnopesquisa traz para seus pressupostos (MACEDO, 2010). No entanto, 

relativizar as compreensões não significa concordar com elas. Compreender as compreensões 

dos/as participantes da pesquisa não tem como objetivo torná-las verdades absolutas. Bem 
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como não devemos tomá-las como determinadas, já que elas são constituídas por bases 

moventes. Paulo Freire (2013, p. 50) nos diz que o inacabamento do ser ou sua inconclusão é 

próprio a experiência vital. Sendo assim, considerando a formação do ser como um processo 

sempre inacabado, relacional e autoformativo, bem como a pesquisa como um processo 

aprendente e acontecimental. O encontro entre pesquisador/a e atriz/ator social pode ser uma 

oportunidade de possibilidades de deslocamento de saberes para ambos. 

Para compreender as compreensões dos/as atores/atrizes em questão é preciso dispor do 

ato rigoroso de compreender em relação através da escuta-sensível, pois esta “reconhece a 

aceitação incondicional do outro” (BARBIER, 2007, p. 94). E escutar sensivelmente não se 

trata de se sensibilizar com as narrativas do outro, ainda que seja possível, mas, para além disso, 

um exercício fenomenológico do époche, ou seja, “um esforço no sentido de compreender o 

mais autenticamente possível” (MACEDO, 2010, p. 16) de encontrar, aproximadamente, na 

narrativa do outro, seus etnométodos.  

De acordo com Freire (2013, p. 111), é “escutando que aprendemos a falar com eles”. 

Essa visão do outro pressupõe o diálogo, as com-versasões, como forma de aproximação que 

se desenha na diferença, no encontro da sumidade e da alteridade provocando alterações, ou 

seja, uma “invenção do sujeito que se faz existencialmente por meio de sua práxis” 

(CASTORIADIS, 1975 apud MACEDO, 2013, p. 95). Logo, abrir-se ao diálogo é 

disponibilizar-se ao Outro, às narrativas singulares porque experienciais.   

Ao entender os etnométodos, instituídos nas experiências acontecimentalizadas, como 

fundante para se compreender como se constituem as ordens sociais, compreendê-los é perceber 

e acolher a voz dos/as atores/atrizes em questão, suas analisibilidades do real. Nessa 

perspectiva, para tal aproximação dos/as sujeitos da pesquisa, a abordagem clínica é aqui modo 

eleito enquanto uma tomada em ato da teoria do sujeito, segundo Ardoino citado por Macedo 

(2012). Portanto, a “flexibilidade no ato de pesquisar é uma das condições para a autenticidade 

e o sucesso de uma etnopesquisa na qual a observação participante seja um recurso 

significativo”, segundo Macedo (2010, p. 102).  

A pesquisa é um processo aprendente, mas também apresenta um resultado a partir da 

compreensão intercriticizada das informações acolhidas. Aqui reside o momento do rigor 

hermenêutico, da retomada de reflexão sobre os sentidos e intenções da pesquisa. Corroborando 

com minhas intencionalidades com ato de pesquisar, Boaventura de Souza Santos, citado por 

Macedo (2016a, p. 41), entende que o objetivo maior da ciência é a qualificação da vida dos 

grupos humanos. Sendo assim, o cuidado com a relação interpretativa do que aparece como 
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significativo das experiências narradas é fundante para qualificar a pesquisa com as pessoas e 

suas compreensões dos fenômenos humanos socioculturais.   

Para a interpretação qualificada da pesquisa (MACEDO, 2009) orienta o/a 

pesquisador/a considerando o que chamou de analisadores, um dispositivo conceitual que 

indicam caminhos potencializadores da pesquisa, tais como: a descrição densa, a pertinência do 

detalhe, acolhimento dos dissensos; a transingularidade do fenômeno estudado a partir da 

compreensão de sua complexidade e heterogeneidade, assim como a transingularidade 

ampliada e generalizações analíticas, através das quais se constitui identificações com outros 

casos; a construção do conhecimento situado, relacionando ética e politicamente os sentidos 

do/a pesquisador/a e os dos/as atores/atrizes sociais; as totalizações relacionais por meio das 

quais o/a pesquisador/a expõe a relação entre o micro, os universos singulares do constructo, e 

os macro contextos históricos, políticos, econômicos e culturais, direcionando os resultados da 

pesquisa no exercício constante e incessante de crítica, intercrítica e autocrítica para atender a 

demanda políticas essencial do/a pesquisador/a, qualificar a vida dos grupos humanos.  

Seguindo o itinerário aprendente com a pesquisa, ratificando o explicitado no início do 

texto, desde as inflexões sobre a continuidade da formação acadêmica, sobre o constructo de 

pesquisa, as leituras, os aprendizados com os encontros generativos venho aprendendo a 

conviver ética e politicamente com as diferenças experienciais com as quais estabeleço 

relações. Sem omitir as tensões, as ambivalências, as negatricicidades, as traições construídas 

por mim na densidade desses encontros. O processo da pesquisa tem sido um caminho fecundo 

de acontecimentos que vêm me deslocando para posturas, inflexões, decisões outras, me 

permitindo experiências metaformativas, ainda com sofrimentos, a partir das quais tenho lidado 

melhor com minha relação com os espaçostempos.  

 

4.1 DISPOSITIVOS DE COMPREENSÃO: DANDO VOLTAS COM A FALA DO OUTRO  

 

E, diante da previsibilidade do encontro, mas da impossibilidade de saber o que nele se 

encontrará, como caminhar ao encontro do acontecimento, se não sabemos quando ele vem e, 

se, ele vem? Como se aproximar de um deslocamento, estranhamento que só é sentido por quem 

é atravessado por ele, sem correr o risco de dizer pelo outro? Não procuro e, não tenho teias 

metodológicas. Tenho fios que me orientam. Pois pesquisar o acontecimento é uma viagem 

misteriosa, com roteiros flutuantes, cenários indizíveis, atuações inesperadas. Logo, preciso me 

aventurar com a convicção de que tenho que lutar contra a naturalização dos saberes 
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(MACEDO, 2016, p. 69). Portanto, os dispositivos de compreensão pensados para a pesquisa 

com o acontecimento precisam estar à espreita da sua própria acontecimentalização.  

Objetivando a aproximação com o que provoca deslocamento no outro me autorizo a 

continuar bordando com a multirreferencialidade e, caminhar meu caminho aprendente com a 

pesquisa numa perspectiva fenomenológica, sem perder o élan vital entre o instituinte e o 

instituído, ou seja, bricolando, transgredindo responsavelmente. Rejeitando a noção formalista 

de que há uma resposta para qualquer pergunta e que uma questão, em detrimento do domínio, 

tenha primazia sobre as outras (Kincheloe, 2007 apud MACEDO, 2016a, p. 68). Leio questão 

em seu sentido estrito de pergunta, bem como a ideia de atrito, de conflitos, tensão. 

Compreensão, epistemológica e metodológica, que me coloca ainda mais confortável no lugar 

do bricoleur. 

A partir dos encontros com a teoria etnoconstitutiva do currículo, nas (co)produções do 

FORMACCE e das aulas do Professor Roberto Macedo, e teorias outras, fui me aproximando 

de uma das tarefas fundantes para o/a pesquisador/as das qualidades humanas que é 

compreender compreensões, como “um modo de atenção construído no entre dois” (MACEDO, 

2009). Portanto, a produção compreensiva dos atores e atrizes sociais em questão não pode ser 

ex-plicada, pois se configura numa experiência que só faz sentido para os sujeitos em sua 

individualidade já que, segundo Larossa (2002, p. 28), é irrepetível. Assim, aproximar-se da 

compreensão do outro é estar disponível a interpretar sensivelmente outras existências, ou seja, 

é dizer de dentro a partir de um saber construído e vivenciado com o outro em uma condição 

implicada, criando a possibilidade da cumplicidade. Pois o outro só entra na relação 

compreensiva marcado por suas negatricidades e suas pré-existências (PAIM 2013 apud 

MACEDO, 2014). Por isso, compreender compreensões é reconhecer politicamente a diferença 

enquanto ação que se realiza entre a sumidade e a alteridade, abrindo-se à alteração.  

Sendo o constructo de pesquisa uma escolha política a partir das minhas implicações, 

imbricações e aspirações, bem como as perspectivas teóricas e projeções metodológicas, já que 

o método se faz no caminhar da pesquisa, a partir do encontro com os atores/atrizes sociais, e 

não a priori, os dispositivos e processos de composição do conhecimento situado não poderiam 

trilhar outros caminhos. O constructo por mim tecido envolve a pesquisa com a experiência das 

pessoas e todas as questões éticas e políticas que essa relação envolve, portanto as conexões 

pretendidas para essa aproximação, pensando na emergência dos etnométodos via narrativas 

dos atores/atrizes em questão, vêm sendo pensadas com atenção e cuidado, pois a experiência 

“se revela via perspectivas hermenêuticas abertas e flexíveis” (MACEDO, 2015). Para a 
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aproximação das experiências desses atores/atrizes em um espaço institucional singular, minha 

escolha foi pelo estudo de caso unissingular, que se difere do estudo de caso por esse não 

abordar a experiência como centralidade. Essa opção possibilita a característica aberta e flexível 

exigida na pesquisa com a experiência, já que os dispositivos planejados podem ser 

reconsiderados a partir das itinerâncias da pesquisa. Permite também um aprofundamento 

contextual da realidade estudada, cenário central das relações experienciais desses/as 

professores/as   

A escolha dos atores/atrizes sociais da pesquisa seguiu critérios estabelecidos a partir 

da seleção de contextos que considerei importante para potencializar a pesquisa enquanto 

qualitativa. Primeiro estabeleci que considerando a existência da distribuição pedagógica dos 

componentes curriculares em quatro áreas: Humanas, Exatas e Biológicas, Linguagens e 

Técnica, estava decidida a quantidade de quatro participantes. Depois pensando em 

professores/as de cada área, imaginei os/as professores/as que mais acompanharam as 

mudanças curriculares na unidade de ensino, portanto, em um intervalo, pelo menos, entre 2009, 

ano que marca a mudança da modalidade Ensino Médio regular para Educação Profissional 

Integrada, até 2019. Esse período de dez anos é bem significativo, considerando, além, das 

mudanças de modalidade, a variação de currículos e de paradigmas epistemológicos. 

A ideia de abertura e flexibilidade me faz pensar em lançar mão de dispositivos que 

sejam capazes de alcançar o acontecimental da experiência do outro, a partir da densidade das 

narrativas experienciais das quais emergirão seus etnométodos. Como projeção, pensando na 

perspectiva singular dos sujeitos, acredito que pensando em uma com-versação mais 

aproximada entre pesquisadora e atores/atrizes sociais da pesquisa, através da qual há uma 

negociação do encontro e a possibilidade de provocação da narrativa, surge como dispositivo 

fértil para uma escuta sensível e à espreita da emergência do acontecimental, via etnométodos, 

a narrativa autobiográfica.  

Considerando as mudanças acima mencionadas sobre os projetos de curriculoformação, 

pelas quais passaram os/as professores que estiveram/estão na escola nesse período é possível 

imaginar que exista, em termos de uma vivência em comum, experiências coletivas, acredito 

ser de substantiva importância as narrativas dialogicizadas sobre como o coletivo docente 

experienciou esses momentos, na minha leitura, desautorizantes. Desconsiderando suas 

experiências formacionais e seus saberes profissionais. Então, penso que a roda de memórias e 

conversas se apresente como dispositivo de aproximação fecundo para caminhos 

compreensivos. 
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As subjetividades, experiências, acontecimentos são instituídos numa (in)tensa simbiose 

com as realidades objetivas. As interações entre os sujeitos e as estruturas político-econômico-

culturais, em temposespaços diversos, processam-se via o que a Sociologia chama de agentes 

de socialização, grupos ou contextos sociais em que ocorre processos significativos de 

socialização (GIDDENS, 2005, p. 42), ou seja, de introjeção das estruturas citadas. Sendo 

assim, esses agentes atuam diretamente nos processos formacionais, no continuum experiencial.  

Partindo desse cenário formacional no qual entrelaçam-se papéis sociais heterogêneos escolhi, 

provisoriamente, provocar as narrativas autobiográficas dos sujeitos da pesquisa a partir, do que 

estou chamando de dispositivos etnonarrativos. 

Se os agentes de socialização atuam em conjunto com as experiências dos/as 

atores/atrizes sociais, inclusive porque se constituem das experiências de atores/atrizes 

outros/as, ou seja, não são entidades exteriores aos indivíduos, como pensou Durkheim, os 

dispositivos etnonarrativos poderão ser meios de aproximação ao trazer para a com-versação, 

em um primeiro momento de acolhimento, através de mídias imagéticas, audiovisuais, 

literatura, entre outros, contextos que remetam às dimensões que compõem a identidade desses 

professores, como a família, religião, sexualidade, a Escola como locus profissional, mas, 

também, como lugar que ocupou/ocupa como estudante.  

Acredito que a partir desses dispositivos elevo minhas possibilidades de aproximação 

com as experiências acontecimentais desses/as docentes. Por meio de uma com-versa, através 

da qual possa emergir suas narrativas sobre seus processos formacionais e o que deles se 

apresenta como significante. Em um segundo momento de aproximação, esses dispositivos 

poderão ser pensados no contexto mais restrito do campo profissional e suas relações com o 

currículo e os atos de currículo no cenário da sala de aula. 

Pensando numa maneira de intensificar os dispositivos etnonarrativos, encontrei nos 

diários reflexivos/formacionais um meio potencializador das narrativas dos sujeitos da 

pesquisa. Pois, nas palavras de uma formanda que fez uso do diário como dispositivo 

pedagógico de aprendizagem: 

O diário possibilita a reflexão do processo formativo que estamos vivenciando, ou 

seja, das experiências, saberes, habilidades, e valores, e a nos perceber durante o 

percurso, compreender significados, reorientar estratégias e significar práticas. O 

diário é mais que registro sobre uma experiência, que dialoga com outras experiências, 

pois ele possibilita aprendizagem formativa e a auto-avaliação. (Formanda B, apud 

MACEDO; GUERRA, 2014, p. 49). 

 

O plano estabelecido aqui para o caminho da pesquisa está aberto às bifurcações 

pertinentes ao movimento de minha aproximação com as compreensões docentes com as quais 
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pretendo constituir a referida pesquisa. Estando ciente dos prazos burocráticos estabelecidos. 

Logo, delineado o período de saturação se iniciarão os processos de análises e interpretação do 

que foi produzido. Entendendo que, por se tratar do encontro entre produções compreensivas, 

a composição compreensiva da pesquisadora pode necessitar de mais encontros com os/as 

atores/atrizes in situ.  Sendo assim, tenho apenas uma certeza, a de que preciso, a partir de um 

processo de autocrítica e intercrítica, introjetar que pode ser previsível o encontro, mas do 

encontro não se pode prever o que esperar.  

 

4.2 COMPREENSÕES SITUADAS 

 

“Eu elaborei umas perguntas pra fazer pra você”18, disse um dos/as atores/atrizes da 

pesquisa enquanto combinávamos nosso primeiro encontro de conversações. Assim começou 

minha aproximação da alteridade, de maneira acontecimental. Estávamos em horário de 

intervalo quando Professor Olímpio Dias me comunicou que havia listado algumas perguntas 

para me questionar. As perguntas foram feitas em nosso último dia de encontro e, o Professor 

relata que a necessidade dos questionamentos se apresentou porque ele queria compreender em 

que referências eu estava apoiada para realizar a pesquisa devido à impossibilidade de sua 

presença no momento da qualificação.  Por alguns segundos pensei: Como assim me fazer 

perguntas? Eu sou a pesquisadora. Percebi naquele momento que começavam as análises de 

minha pesquisa, bem como os acontecimentos que me aguardavam. Mesmo um tanto 

incomodada com o fato de ter sido estremecida em meu lugar de pesquisadora, lhe respondi: 

tudo certo, sinta-se à vontade. Buscando ser o mais natural possível diante da fala inesperada. 

Afinal, também sou aprendente na arte de lidar com o que me acontece. Porém, a situação me 

deixou ansiosa para saber que (in)tensões eu iria encontrar nesses diálogos aprendentes. 

Pesquisar com as pessoas e suas subjetividades lembra a ideia de um labirinto 

intersubjetivo. Você não sabe se encontrará paredes ou aberturas. Talvez, até a saída. Então, o 

melhor caminho é estar atento/a, à espreita para a hora certa de provocar tensões, de construir 

pontes ou de simplesmente ouvir compreensivamente. Mas como eu disse, é um labirinto 

intersubjetivo, ou seja, minhas experiências e expectativas como pessoa e pesquisadora também 

me tornam imprevisível na presença do outro. Logo, como saber a hora certa de tensionar? Ou 

como lidar com o tensionamento do outro sobre mim? Não há um cálculo temporal que defina 

as pausas e continuidades das narrativas de uma conversa. Claro que, se tenho objetivos 

                                                 
18 As perguntas estão em Anexo. 
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planejados a alcançar como pesquisadora, preciso me posicionar a respeito de como pretendo 

buscar respostas, mesmo sabendo que essas podem não atender minhas expectativas. Bem 

como, preciso ter o cuidado constante de não responder pelo outro. Embora, vez ou outra, 

enquanto transcrevia as narrativas, me questionava se eu não deveria ter apenas ouvido e não 

intervindo na fala do outro. Mas como mencionei, me torno imprevisível diante da presença da 

alteridade. Logo, resta-me identificar minhas itinerrâncias na pesquisa e refletir sobre elas. 

E falando em imprevisibilidade, inicio minhas análises a partir da narrativa do Professor 

Olímpio Dias sobre possíveis momentos de estranhamento provocado pela diferença do outro 

na sala de aula. Confesso que esse momento foi uma das provocações mais significantes que a 

pesquisa me causou. Após três momentos de conversações, a partir das quais fui me 

aproximando das experiências formacionais do Professor, o questionei sobre a lembrança de 

situações que o tivessem feito se sentir desconfortável em sala de aula. Situações que pudessem 

tê-lo deslocado de uma estabilidade planejada. Então respondeu: 

Eu nunca fiquei muito de saia justa, tá certo? Você pode dizer isso é prepotência entendeu? 

Quando eu entrei na área pra ensinar [...]. Quando fui fazer licenciatura fui cursar as disciplinas 

pedagógicas, as técnicas eu já dominava e eu fui ensinar o que eu já dominava, o que desde 

novinho eu já estudava [...]. Essa desconstrução que alguém tem que fazer de saia justa. [...]. 

Eu sempre fui muito habilidoso na construção dos meus conceitos. Por exemplo, quando eu 

chego pra dar uma aula eu procuro conhecer o público que eu tenho o que é que eu posso 

oferecer a depender do nível que eles estão, das necessidades deles. Eu me abro. Ou seja, 

quando eu faço o acolhimento é uma relação de fortalecimento, de construção. A gente vai se 

construir junto [...] se eu me propus a contribuir para uma mudança de lugar eu tenho que tá 

com eles, juntos. O professor quando ele se permite, quando ele se abre ao diálogo, uma 

conversa verdadeira[ ...]. Eu sempre quis fazer diferente do que fizeram comigo [...] nunca 

enfrentei essas dificuldades de me situar [...] porque eu tinha o domínio do conteúdo e a 

vivência do sofrimento e das dificuldades (Olímpio Dias).  

 

E agora? A pesquisa acabou, considerando que um dos meus objetivos é identificar os 

acontecimentos nas experiências desse Professor em sala de aula e ele me diz não se recordar 

de momentos que lhe desestabilizaram a partir de uma fala, aparentemente segura, sobre suas 

potências e limites, bem como sobre o seu lidar com as diferenças? Até antes de transcrever as 

narrativas do Professor Olímpio Dias eu fiquei deslocada de como trabalharia com os diálogos 

anteriores levando em conta essa última conversa. Foi então que percebi que poderia haver 

relações intrínsecas entre sua forma de lidar com o inesperado e suas experiências formacionais. 
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Ele poderia, de fato, não se recordar de nenhuma “saia justa”, mas sua narrativa de como se 

abre ao novo, ao imprevisível vai ao encontro de seu continum experiencial. E ao me aproximar 

dele, arrisco em dizer que, nas circunstancialidades que tangem a pesquisa em questão, o 

Professor Olímpio Dias personificou o próprio acontecimento. Pois, em diversos momentos de 

nossas conversas, ele me deslocou de lugares acomodados. 

A aproximação do/a pesquisador/a diante das narrativas experienciais das pessoas 

provoca deslocamentos, surpresas, agradáveis ou não. Considerando que o/a pesquisador/a está 

familiarizado/a com o locus e sujeitos da pesquisa, esses deslocamentos parecem suscitar 

problematizações ainda mais significativas, pois estranhar o que lhe parecia óbvio e/ou 

cristalizado, ou mesmo preconcebido, desenhado por um convívio constante, talvez possibilite 

desequilíbrios mais impactantes. Bem como podem gerar tensões mais ressonantes. Por isso, é 

preciso reafirmar que as análises aqui expostas são minhas compreensões como pesquisadora. 

Logo, são construídas a partir do meu continuum experiencial, incluindo as teorias e 

metodologias por mim estudadas e meu olhar sobre elas. Portanto não se tratam de verdades 

absolutas ancoradas na ciência utilitarista e detentora da verdade única. Minhas compreensões 

podem ser contestadas pelos/as atores e atrizes da pesquisa, pois o meu olhar sobre suas 

compreensões podem, muitas vezes, não se afinar com as compreensões que têm de si 

mesmas/os. Assim, a pesquisa é um convite à reflexão intercrítica onde pesquisadora, sujeitos 

da pesquisa e leitores/as dispõem de seus etnométodos para dialogar com a escrita. 

A ideia narrada pelo Professor Olímpio Dias sobre o/a professor/a precisar se abrir às 

necessidades do/a estudante, à uma conversa verdadeira, pois sempre quis fazer diferente do 

que fizeram com ele pode estar imbricada às suas experiências com as relações hierárquicas do 

saber/poder. Por diversas vezes, em nossos diálogos surgia um aparente ressentimento com 

atitudes geradas a partir de relações conflitantes de poder, sejam elas macrossociais, como a 

política institucional, “Quando eu vim pra educação eu sabia quem era meu inimigo. São os 

poderes. As pessoas que estão no comando não querem que a educação funcione. ” (Olímpio 

Dias); sejam microssociais:  

[...] quando ele (médico) me levou pra sala pra confirmar o pré-exame, ele tava todo agoniado. 

Aí eu olhei pra ele e disse assim, doutor o senhor não vai conseguir fazer a leitura não. Porque 

o sol batia em cima do monitor do aparelho. Aí ele, “Porque que eu não vou?” Eu disse, porque 

a máquina está desligada doutor. Ele disse “é mesmo?”. Você sabe né cirurgião e 

neurocirurgião são semideuses (sarcasmo). Aí quando ele resolveu disse “O senhor conhece 

essas máquinas? ” Aí eu dei uma tacada nele: olhe, o senhor é doutor das máquinas humanas, 

eu sou doutor das máquinas elétricas”. A partir daí ele passou a me tratar como igual. 
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Infelizmente você tem que dar uma pancada nas pessoas pra ser reconhecido e respeitado. 

Então, sempre foi assim (Olímpio Dias). 

 

Ao afirmar “Então, sempre foi assim” o Professor Olímpio Dias parece compreender 

que numa relação de desigualdade de poder – na minha compreensão desigualdade essa criada 

pelo instituído já que aprendemos que autoridades governamentais assim como cientistas, ao 

instituírem uma ideia norteadora, estão baseados em saberes/poderes legitimados como 

verdades – é preciso que aquele/a visto como subalterno se imponha, a partir do conhecimento 

e, com base no seu relato, da afirmação desse conhecimento. Já que aquele/a visto como 

soberano possivelmente constrói a inferioridade do outro supondo sua ignorância e/ou, talvez, 

sua classe social. 

Com base na leitura dessas narrativas e suas imbricações volto à resposta do Professor 

Olímpio Dias ao mencionar “Nunca fiquei muito de saia justa”. É provável que ao ser 

questionado por mim, quanto à alguma desestabilidade percebida por ele em sala de aula, o 

Professor tenha imaginado uma situação na qual ele não pudesse e/ou não soubesse como se 

afirmar, ou nas palavras dele, se situar, diante de uma circunstância ameaçadora e, por isso, não 

tenha se recordado de algum momento de deslocamento já que afirma saber lidar bem com 

essas situações. Essa compreensão que o Professor tem sobre si mesmo ao afirmar que “eu 

sempre fui muito habilidoso nas definições dos meus conceitos” suscita duas análises 

importantes para o desenvolvimento da pesquisa. 

A primeira diz respeito à minha compreensão de que o acontecimento “suspende” o 

poder estabelecido e provoca um movimento, uma atualização na dinâmica da relação, 

compreensão corroborada por Foucault (2000b, p. 272-3) de que o acontecimento precisa ser 

compreendido como um poder confiscado. A minha percepção dessa suspensão é baseada na 

ideia de que ela é provocada por uma quebra nas expectativas das interações sociais. E, no caso 

em questão, o Professor Olímpio Dias, a partir de sua leitura da dinâmica das relações 

conflitantes de poder já criou expectativa sobre ela. Isso, porque na relação médico-paciente ele 

parece compreender que o médico o vê como subalterno em seus conhecimentos e/ou classe, 

pois o próprio Professor Olímpio Dias em outro momento de nossa conversa afirma a 

desvalorização social com a qual sofre o/a professor/a. Talvez quem estivesse desatento à 

emergência da negraticidade fosse o médico. Sendo assim, o Professor já estava à espreita de 

uma possível situação de desestabilidade, possivelmente provocada pelo médico, e quando 

entende que essa situação se emerge não é pego de “calças curtas” – para brincar com sua 

analogia da saia justa – e, para impor-se, responde que ele, Professor Olímpio Dias, é o Doutor 
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das máquinas elétricas. Entendendo aí o poder do status social desse tratamento. Resposta essa, 

supostamente, baseada na sua vasta experiência com a Eletrotécnica e nas suas experiências de 

ser inferiorizado, nas palavras dele, pelo sistema. 

Então, é possível compreender desse momento a ideia foucoaultiana de poder 

confiscado. Estando à espreita do acontecimento, ou seja, da possibilidade de o encontro com 

a diferença provocar uma desestabilidade, numa relação de desigualdade instituída por um 

imaginário coletivo relacionado ao status social da medicina, é possível que o Professor tenha 

causado um devir no outro, na tentativa de estabelecer uma relação heterárquica ou confiscada. 

Já debatemos aqui que o que acontece ao sujeito da formação é intransferível, portanto não seria 

possível dizer que a irrupção das expectativas nesse contexto tenha sido percebida como 

incômodo pelo médico. Mas, a situação pode ser tomada como referência problematizante para 

pensarmos o quanto a metaformação pode nos colocar no lugar de problematizadores/as.  

Ao me aproximar das experiências do Professor Olímpio Dias compreendo que ele é 

uma pessoa que está constantemente em busca de entender o funcionamento das relações, bem 

como saber qual o seu lugar nelas. Narrativas como “A educação sempre foi elitista” (Olímpio 

Dias); “Sempre defendia os oprimidos. [...] Porque eu ia de encontro aos padrões” (id.); “Esse 

lado humano é muito acentuado em mim muito por conta dessa fé que eu tenho. [...] e essa fé 

que eu exerço ela me dar muita paz interior. Eu me encontro” (id.); “A gente aprende com todo 

mundo, mas chega uma hora que você tem que selecionar o que vai te trazer harmonia” (id.), 

dentre tantas outras narrativas semelhantes me deixam confortável em supor que o Professor 

Olímpio Dias é um sujeito que compreende, experiencialmente, o autoconhecimento como 

caminho emancipacionista. Ou seja, aprendeu a partir de seu continuum experiencial a refletir 

sobre seu processo de introjeção dos significantes das relações com o outro e com o mundo, o 

que conceituamos na teoria etnoconstitutiva de currículo como metaformação, ou seja, como 

compreensão de que o sujeito que se forma tem como caminho emancipacionista refletir sobre 

seu próprio processo de formação. 

A metaformação não é um processo independente, ou seja, seu desenvolvimento está 

imbricado às relações estabelecidas entre subjetividades e estruturas sociais. Logo, a 

compreensão de como essas estruturas se instituem em seus contextos sócio-históricos, 

político-econômicos e culturais é fundante para compreendermos como nos formamos. 

Compreensão essa que parece fazer parte da vida de Olímpio Dias, como pessoa e como 

professor, quando em sua narrativa diz que sempre defendeu os oprimidos ou, ao relatar que a 

educação é uma instituição elitista. A condição de oprimido aparece constantemente na 
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narrativa do professor Olímpio, assim como a recuperação de sua humanidade, libertando-se a 

si como disse Freire (2018). Imbuído no processo de compreender como se estrutura essa 

condição, o Professor Olímpio Dias parece refletir também sobre os princípios que governam 

a vida e prática em sala de aula, característica fundante para o desenvolvimento de professoras 

e professores como intelectuais transformadoras/es na perspectiva de Giroux (1997). Segundo 

o mesmo, a categoria de intelectual é útil por oferecer uma base teórica para a compreensão da 

atividade docente como trabalho intelectual e não apenas como técnicos/as especializados/as. 

Visão corroborada pela Professora Rebeca quando relata a visão que tinha do que era ser 

professora e como essa percepção mudou ao longo do tempo ao narrar que estava “ [...] fazendo 

uma coisa mecanicista que não é o que o professor deve ser ”. Ainda segundo o autor, a 

categoria de professor/a intelectual possibilita à professores e professoras a percepção de que 

as escolas não são locais neutros, e que professores/as não podem assumir a postura de serem 

neutros. Dessa maneira, podem desenvolver currículos e pedagogias que estimulem 

professores/as e estudantes “ a irem além das experiências em sala de aula e possivelmente irem 

ao encontro de mudanças destes arranjos institucionais ” (GIROUX, 1997, p. 67).  

Esse contexto também traz à tona a relação entre teoria e prática. Relação essa 

fragmentada pela ciência capitalista como realidades estanques. Para Macedo (2016b, p. 27-

28), a teoria é uma representação, reflete, espelha a realidade. Assim, há uma impossibilidade 

existencial de separarmos nossa capacidade subjetiva de compreendermos nossas ações a partir 

de pensamentos, ideias ou opiniões que temos sobre elas, bem como sobre as nossas ações em 

relação com as de outros sujeitos. Pensamentos esses que norteiam tais ações, conservando-as 

ou as transformando. As teorias apresentadas nessa pesquisa compreendem que a análise 

científica das realidades, bem como das compreensões das mesmas, é uma forma de intervir 

nelas que apresenta metodologia e arcabouço filosófico específicos, mas que não representam 

a verdade sobre o real. Isso não quer dizer que não tenham parâmetros científicos, mas sim um 

rigor outro de ciência. Compreende os sujeitos da pesquisa, também, como teóricos dessas 

realidades. E, no caso apresentado, o Professor Olímpio Dias construiu suas compreensões 

sobre si mesmo em relação com o outro e o mundo a partir de suas analisibilidades experienciais 

e que a TEEC tem chamado de metaformação. Portanto, movimentou o que tenho chamado de 

experiência acomodada imbricando-as à experiência metaformativas. 

Essa caminhada para si, parafraseando Josso (2002), se constitui em possibilidades 

emancipacionistas capazes de permitir ao sujeito da formação autorizar-se como pessoa. Ou 

seja, se apresenta como expectativa do desenvolvimento de uma autonomia política que permita 
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instituir, via etnométodos, as realidades de maneira reflexiva, desconstruindo e ressignificando 

o instituído a fim de alterar as percepções de si mesmo, do outro e do mundo. Ser autor de si 

mesmo, logo de suas realidades circundantes. E, levando em consideração que toda a conversa 

aqui sistematizada está alinhavada à ideia de Borba (2000) de que o professor não ensina o que 

ele sabe, mas o que ele é. Ou seja, os atos de currículo do/a professor/a estão imbricados à seu 

continuum experiencial, já que o Ser Professor convive permanentemente em relação simbiótica 

com o Ser Pessoa. Então, emancipar-se, autorizar-se como gente é permitir o processo de 

autonomização política diante do pensarfazer currículoformação. 

A segunda inferência diz respeito à compreensão do ator da pesquisa sobre a habilidade 

que tem quanto ao que ele chamou de meus conceitos. Um dos debates que tecemos sobre a 

formação do/a professor/a está atrelado ao processo de autonomização docente, já argumentado 

anteriormente. Ou seja, à percepção de que os/as professores possuem saberes profissionais, 

bem como saberes outros, capazes de possibilitá-los/as a perceber que podem e devem mexer 

nas coisas do currículo.  

O Professor Olímpio Dias costuma usar uma expressão que parece afirmar essa 

autorização: Eu sou tecnologia! Ou “Quem tem tecnologia tem”. Acredito que o processo de 

autonomização construído pelo Professor Olímpio Dias também esteja imbricado à sua relação 

com o poder. Construir-se como “tecnologia” parece ter sido seu mecanismo de defesa frente à 

sua percepção de estar sempre sendo prejudicado por contextos de opressão social. Na infância, 

“A gente cresceu sendo discriminado, então a gente teve que se unir pra se defender. A gente 

morava a 2km da cidade e os caras da cidade se achavam melhores” (Olímpio Dias). Na 

adolescência [...], 

[...] Pra vim pra educação[...] eu sempre quis ser engenheiro. Eu tive a felicidade de estudar 

no Antônio Vieira. Por conta da formação de meu irmão, ele conseguiu uma bolsa pra eu 

estudar o terceiro ano científico lá. E no Vieira eu sentir o que é dimensão de ensino. Como as 

pessoas estão defasadas. Porque que a elite manipula tudo? Eu tive a prova concreta. Eu fiquei 

numa turma de candidatos à Engenheiro Civil, Engenheiro Elétrico, Engenheiro mecânico e 

Arquitetura. [...] eu tentei o vestibular dois anos. E era um funil muito grande. [...] minha turma 

eram 50 alunos. Quantos passaram no vestibular? 48 minha filha. Só ficou eu de Paulo Afonso 

e Gavião de Serrinha. [...] pra você ver o nível onde eu fui me meter (Olímpio Dias). 

 

Na vida adulta, nas relações de trabalho, expressa “Eu tirei o curso de Licenciatura pra 

ter um curso superior, pra ter respeito do meu chefe” (Olímpio Dias). O Professor Olímpio Dias 

já trabalhava como Técnico em Eletricidade desde os 17 anos. Logo, possuía uma formação e 
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experiência de trabalho em sua área de atuação. Mas parecia, ainda assim, se sentir 

desrespeitado por não possuir um diploma de graduação. Devido à importância dada pelo 

instituído ao título, bem como, aparentemente, pelo próprio Professor. Portanto, se autorizar 

parece ter sido um mecanismo de re-existência do Professor. E, para ele “Dentro das minhas 

possibilidades eu vou continuar resistindo”. “Porque tem que ter enfrentamento, doa a quem 

doer” (Olímpio Dias). 

Uma outra discussão possível a partir da narrativa do Professor Olímpio Dias, quanto a 

não recordação de momentos de desestabilidade, está no conceito de negatricidade. Tanto 

aquele trabalhado na teoria ardoiniana de “dejogar” o jogo do outro, quanto à perspectiva de 

Borba (2000) ao dizer sobre a possibilidade do sujeito da situação criar uma decisão pessoal 

inesperada. Ou seja, há possiblidade de o Professor não se recordar de um momento de 

desorganização abrupta do planejado porque esses momentos foram negados, outrora ou no 

momento do questionamento, na tentativa de manter a continuidade de um controle já afirmado 

por ele quando diz não ter problemas em se situar por dominar seu saber. Então diante do 

inesperado, anterior à minha pergunta e/ou, também, com relação a ela, sua decisão pode ter 

sido contornar o desequilíbrio. Como é possível, também, que o ator da pesquisa tenha se 

desviado de uma narrativa que comprometesse sua imagem segura diante da presença de uma 

forasteira, naquele momento no lugar de acadêmica muitas vezes visto, na narrativa do 

Professor Olímpio Dias, como lugar de soberba ao afirmar: “Eu começo minhas palestras com 

uma pergunta [...]. As doutoras que tiver faço logo a pergunta a elas, são todas metidas a 

gostosas. ” (Olímpio Dias); “Os doutores lhe subestimam, e essa leitura pode ser feita pelo 

corpo” (id.). Lembrando que essa análise é uma problematização suscitada a partir da narrativa, 

não se trata de negar a fala do Professor sobre não ter problemas de se situar. 

Interessante ressaltar que essa postura diante dos/as doutores/os, leia-se acadêmicos/as, 

perpassa pelas narrativas de três dos/as participantes da pesquisa. Aqueles/as que construíram 

sua formação docente atrelada mais à licenciatura e suas experiências de mais de duas décadas 

de sala de aula do que à continuidade da formação acadêmica. Não há na minha observação 

consciente uma classificação hierárquica entre aqueles/as que tiveram uma formação 

continuada acadêmica e os/as que, por diversas razões singulares, construíram seus sabres 

pedagógicos muito mais imbricados às suas experiências no cotidiano da sala de aula do que à 

saberes vindos de formações institucionalizadas. Minha pretensão com esse olhar é 

problematizar a relação entre as pesquisas acadêmicas, representadas pela instituição 
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universitária, e os saberes docentes construídos experiencialmente. Muitas vezes deixados de 

fora, nas palavras de Nóvoa (2012), dos processos formacionais da docência. 

Essa problemática sobre a relação entre pesquisas acadêmicas e saberes experienciais 

nos leva a uma bifurcação que suscita uma discussão já mencionada anteriormente aqui. Ao se 

manifestarem possivelmente ariscos/às aos acadêmicos/as esses/as professores, possivelmente, 

estão nos dizendo que seus saberes são práticos e que a academia constrói teorias concebidas, 

do ponto de vista cultural das ciências positivistas, como leis gerais passíveis de aplicação aos 

contextos diversos da educação institucional e percebidas por eles nas discussões sobre 

formação docente. Bem como podem estar sinalizando que essa prática é desconsiderada e, 

muitas vezes, desqualificada enquanto compreensões do fazer pedagógico da sala de aula. As 

narrativas desses/as professores/as dialogam com Tardif (2014), quando o referido autor diz 

que as pesquisas sobre o ensino não devem considerar os/as professores/as como objetos de 

pesquisa, mas como sujeitos que detêm saberes específicos ao seu trabalho, portanto sua prática 

não é somente um espaço de aplicação de saberes.  

A importância de colocar em debate essa pauta na pesquisa se deve à sua relação direta 

sobre os atos de currículos protagonizados por esses professores/as que emergem em situações 

de quebra do conto da previsibilidade curricular. Então, os/as atores/trizes da pesquisa narram 

suas compreensões dessa problemática. A Professora Ivana parece afirmar em sua narrativa, 

além da relação teoria e prática já discutida anteriormente, que o cotidiano da sala de aula, ou 

seja, o campo fecundo de possibilidades acontecimentais devido à presença das diferenças em 

relação, é da ordem do inesperado e que teorias metodológicas, didáticas não podem prever a 

dinâmica das relações. Diz ela [...]eu, desde quando comecei aqui, apesar de[...] como eu disse 

a você[...] é jogado na sala de aula[...] tem teorias mil lá de metodologia, didática e tal, mas 

quando você vai pro ‘vamo ver’ é diferente” (Ivana). O Professor Olímpio Dias também 

corrobora com esse debate ao dizer “tem muita teoria, e o efeito pratico que é construir esse 

cidadão não acontece [...] mas ninguém ensina como fazer[...]. Esses pensadores, a maioria, não 

esteve na sala de aula. ” (Olímpio Dias). O Professor Renato também reforça a problemática ao 

narrar sobre suas referências pedagógicas: “Ela já tinha mais tempo de aula[...] ela não tinha só 

a teoria, ela tinha a prática[...] a experiência[...] então eu vou copiar Joana19” (Renato). A pessoa 

citada como referência é uma professora com quem o Professor Renato havia trabalhado no 

Newton Sucupira. 

                                                 
19 Nome fictício. 
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Em diálogo com as narrativas dos/as Professores/as é possível inferir quão valoradas 

são suas experiências e os saberes construídos na sala de aula que eles/as vão denominar de 

prática. Muito embora, essa valoração se constitui num complexo contraditório. Pois ao mesmo 

tempo em que os/as professores/as, de alguma forma, rejeitam as teorias por possivelmente 

compreenderem a prática, talvez, como falar de educação na realidade em detrimento de uma 

maneira distanciada de ver essa educação pelas chamadas teorias eles/as, também, parecem se 

sentir desvalorizados pela hierarquização construída entre teoria e prática. É provável que essa 

diferenciação aconteça não apenas porque aprendemos a perceber e atuar no mundo a partir de 

uma visão fragmentada da realidade, a qual separa razão de emoção, corpo de mente e teoria de 

prática. Mas, também, porque aprendemos, via ciência capitalista, a separação e hierarquização 

entre concepção e execução. Separação essa que está intimamente imbricada à educação 

institucional como instrumento das relações de produção do capital. Imbricação norteadora dos 

estudos estadunidenses sobre currículo nos quais se destacou o modelo tecnocrático de Bobbitt 

em detrimento do currículo progressista de Dewey que se interessava pelas experiências. E o 

efeito final [...] é que o currículo se torna um processo industrial e administrativo (SILVA, 

2016, p. 13). Ideia reiterada por Giroux (1997), ao denominar esse conjunto de práticas 

pedagógicas como discurso da administração e do controle, por meio do qual o conceito de 

diferença torna-se a aparição negativa do outro. 

Essa conjuntura político-econômica encontra morada na academia e, portanto, chega 

aos/às professores/as de maneira refletida ou acomodada no cotidiano da sala de aula quando 

esses/as professores/as percebem que seus saberes, vistos como prática, são desqualificados 

diante dos saberes acadêmicos, vistos como teorias. O que podemos construir da percepção 

dessa separação e de como ela está presente na dinâmica dos atos de currículos desses/as 

professores/as é a ideia de que as teorias sobre as relações pedagógicas, mais especificamente 

às que têm como sujeitos dessas relações professor/a e estudante, mesmo aquelas que acolhem 

as experiências do cotidiano, não são capazes de prever o que emergirá do encontro com a 

diferença no contexto da sala de aula. Mas, temos o direito e o dever de pesquisar e construir 

teoriações sobre o acontecimento, intencionando provocar estranhamentos e desnaturalizações 

de toda e qualquer verdade científica que negocia o controle de subjetividades. 

Ainda sobre a relação dicotômica entre teoria e prática gostaria de ressaltar a narrativa 

do Professor Olímpio Dias que coaduna com a percepção da teoria etnoconstitutiva do currículo 

sobre a ideia de uma teoria-ação, ou como chamei acima, teoriação. A fala do Professor nos 

remete à impossibilidade da fragmentação dessa teoriação, ao mesmo tempo que nos faz refletir 
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sobre a dificuldade de desconstruirmos nossa compreensão segmentada do real, instituída 

secularmente, ao dizer da possibilidade de existir uma relação inseparável entre teoria e prática 

ao mesmo tempo em que as separa na sua narrativa: “Eu via que é possível fazer. Ao mesmo 

tempo que você tá teorizando você tá aplicando, está exemplificando, abre um parêntese e 

mostra” (Olímpio Dias) – grifo meu. 

Ainda pensando sobre a impossibilidade do controle das subjetividades, ideia central 

dessa pesquisa. Pois ao trabalhar o acontecimento na sala de aula estou problematizando a 

imprevisibilidade das (re)ações dos sujeitos e suas diferenças nesse espaço complexo e 

heterogêneo. Portanto, estou construindo relações entre acontecimentos e os atos de currículos 

circunscritos nos territórios culturais de cada ator/atriz curriculantes. Ator/atriz esse/a 

representado/a por diversos atores/atrizes sociais, como aqueles/as que se encontram 

simultaneamente entreleçados aos status de estudante e professor/a, ou seja, os/as 

estagiários/as. O estágio pode ser um divisor de águas no continuum experiencial de um/a 

aspirante à docência. E vejo como um momento peculiar, justamente por se tratar do encontro 

entre papeis emaranhados. Um/a estudante/professor/a que terá que dialogar com suas 

experiências formacionais escolares enquanto estudante, buscando construir uma ponte com 

suas primeiras experiências, também escolares, mas no lugar de professor/a. A Professora Ivana 

conta em suas narrativas sobre os encontros acontecimentais de sua experiência como estagiária 

de Língua Portuguesa: 

[...] aí quando a coordenadora disse “Oh, consegui uma estagiária pra você” ela disse não eu 

não quero! (a professora regente) Não quero estagiária não. Pode deixar minhas turmas. E eu 

fiquei [...] quase desistência total. Meu deus o que é que tô fazendo aqui? Mulher grossa, 

grossíssima! Aí quando a outra ouviu, a professora Neide, aí fez “ Ela não quer não, mas eu 

vou ficar com a estagiária”. Aí quando foram me apresentar nas turmas né? Porque foram 

vários alunos. Aí na sétima foi a turma que eu fiquei. Aí falaram assim: eu não quero ela não 

eu quero homem, porque tinha um rapaz na hora. Eu disse, mas vai ser eu mesma viu. Sou eu 

que vou ficar. No início eu fui bem rejeitada, mas depois foi uma conquista. Aí foi meu 

primeiro contato com a escola, com o aluno, com a didática mesmo, com a metodologia, com 

a psicologia [...] porque envolve isso tudo né? Resumindo, ao final do estágio [...] eu ganhei a 

minha inimiga inicial que era uma aluna que se manifestou avessa a mim [...] ela engravidou 

e a primeira pessoa que ela contou foi a mim né? Meu final foi muito bom, porque eles 

aprenderam a gostar de mim. Assim, quando você chega como estagiário é outro horizonte, 

nova metodologia. Tudo diferente. [...] E o tradicionalismo que tinha com a professora regente 

foi uma coisa nova a forma como eu orientei e no final foi tudo muito bom né? Foi produtivo, 
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gratificante e com bons resultados. Eu pensei que eu nunca teria condição de concluir, 

entendeu, o estágio [...] do jeito que eu fui colocada no mercado de trabalho, entendeu? Porque 

não há um suporte, não há uma preparação (Ivana). 

 

Inicio o meu diálogo indagando a afirmação da Professora Ivana, é possível se preparar 

para o encontro? Prever os atos de currículo dos/as atores/atrizes curriculantes? Existe uma 

teoria, uma metodologia que dê conta do controle do encontro entre subjetividades? A 

Professora Ivana diz ter saído do curso de licenciatura em Letras despreparada para enfrentar 

uma sala de aula e, logo no seu primeiro contato com esse universo, carregado de bandeiras 

culturais e suas subjetividades, se depara com deslocamentos tensionados pela sua presença 

forasteira de estagiária que provoca deslocamentos ressonantes em outros/as atores/as do elenco 

escolar. 

Arroyo (2002) nos provoca a pensar a sala de aula como espaço de realização ou mal-

estar, enquanto Borba (2000) nos alerta sobre a possibilidade de a percebermos como 

laboratório. Partindo dessas duas concepções podemos inferir reflexões propositivas quanto à 

narrativa da Professora. A chegada da diferença, porque mesmo que a Professora Ivana tivesse 

afinidades metodológicas, epistemológicas, entre outras com a Professora regente, sua presença 

se manifesta como possibilidade de um estranhamento, pode suscitar naquele/a acomodado em 

seu território aparentemente conquistado e seguro a probabilidade de um estremecimento no 

seu arcabouço como nos fala Zizek (2017), trazendo uma carga de emoção (DOSSE, 2013), 

confiscando um poder (FOUCAULT, 2000b) relativamente estável. 

Gosto de pensar aqui sobre como nós lidamos, você e eu leitor/a, com aqueles/as que 

consideramos diferente de nós. Algumas vezes alocando essas diferenças em contornos de 

alienação, conservadorismo ou autoritarismo e nos colocando no lugar de pessoas 

aparentemente desconstruídas com relação à absolutismos e/ou percepções preconcebidas do 

outro. Porque mesmo publicizando em nossos escritos ou discursos formais o quanto 

respeitamos as diferenças ao buscarmos nos aproximar de suas compreensões, em nosso 

cotidiano, tendemos a estereotipar as diferenças com as quais nos deparamos, ao suscitar nossos 

etnométodos, também, circunscritos em experiências alocadas no inconsciente, portanto 

entrelaçados por nossas relações mal resolvidas. Esbarrar com essas diferenças podem provocar 

abalos em nossos lugares acreditados como seguros. Lembrem-se que minha primeira 

negatricidade borbiana, ou seja, minha capacidade radical, de ir à raiz do meu inconsciente, 

para buscar uma resposta a uma situação inesperada, aparece no momento em que sinto meu 

lugar de pesquisadora ser ameaçado pela lista de perguntas elencadas pelo Professor Olímpio 
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Dias. Pois por mais reflexiva que seja minha relação com a Academia, ainda há em mim uma 

conexão com um inconsciente coletivo que me provoca, ainda que por um sussurro, a assegurar 

a legitimidade do meu lugar de pesquisadora, cientista, acadêmica. 

A narrativa da Professora Ivana nos informa, em sua percepção, que a escolha das teorias 

pedagógicas da Professora regente se dá pelo viés do tradicionalismo. Essa narrativa parece vir 

carregada de uma observação sobre a escolha da Professora regente como ultrapassada frente 

ao novo trazido pela estagiária, “[...] foi uma coisa nova a forma como eu orientei. ” (Ivana). 

Nesse momento, os atos de currículo da Professora em exercício e da Professora aspirante 

podem estar disputando a legitimidade de seus lugares. A Professora Ivana, já tendo afirmado 

sua forma de orientar como inovadora, talvez busque legitimar suas concepções, leituras e 

inferências sobre as relações pedagógicas a partir do imaginário coletivo docente do/a 

estagiário/a ou Professor iniciante embebido por ideais de transformação, ao mesmo tempo que 

esse imaginário pode ter provocado na Professora regente a afirmação de um lugar a partir de 

outro imaginário coletivo, o de que professores/as com uma experiência significativa em sala 

de aula se percebem, por vezes, inertes por estarem condicionados/as à uma estrutura de 

desprofissionalização docente, principalmente quando se trata da educação institucional pública 

e sua relação com as autoridades governamentais. Há aí uma disputa ancorada em seus 

etnométodos, integrados pelo instituído, por suas histórias de vidas e por suas subjetividades.  

Já problematizei aqui a ideia de Goodson (apud NÓVOA, 1992) de que os/as próprios/as 

professores/as percebem suas vidas como relevantes ao narrarem sobre a influência de sua 

origem sociocultural como referência de mundo e suas relações nele, incluindo a atuação 

docente. Nessa mesma itinerância, Tardif (2014, p. 69) nos provoca ao dizer que o que foi retido 

das experiências familiares orienta os investimentos e ações durante a formação inicial 

universitária. Giddens (2005, p. 42) defende que a socialização, que tem como um de seus 

principais agentes a família, permite que os indivíduos desenvolvam a si mesmos e seu 

potencial, a aprender e a fazer ajustes. Na tentativa de esmiuçar a narrativa da Professora Ivana 

sobre a possibilidade de sua desistência do estágio, por conta da receptividade encontrada 

quando relata que “No início eu fui bem rejeitada” (Ivana); “[...] quase desistência total” (id.), 

bem como sobre sua persistência naquele espaço de rejeição ao afirmar sua presença “ [...] mas 

vai ser eu mesma viu. Sou eu que vou ficar” (id.) e o regozijo em colher os frutos de sua 

semeadura ao colocar em evidência “ [...] mas depois foi uma conquista.”(id.), vamos continuar 

nossa conversa a partir da ideia de Dosse (2013), inspirado em Lacan (1999, apud DOSSE, 

2013), de que é exatamente o acontecimento desaparecido que cria sua onipresença. 
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A partir dessa ideia, Dosse (2013) me inspira a inferir que os acontecimentos, em sua 

característica de deslocadores, provocadores, desestabilizadores dos processos formacionais, 

ao mesmo tempo que instituintes desse mesmo movimento da formação, ainda que sejam da 

ordem do experiencial, portanto intransferível, são sentidos, percebidos, mas, não 

necessariamente compreendidos. Por isso, suas ressonâncias onipresentes geram a precipitação 

de outros acontecimentos que poderão emergir dos encontros com outras subjetividades. Não 

pretendo com essa afirmação criar um efeito de causalidade entre os acontecimentos, mas 

potencializar a ideia de serem rizomáticos. Suas tramas são projetadas no continuunm 

experiencial dos sujeitos, podendo florescer em rosas ou cactos. Porém, se rosas, não sem 

espinhos. Ou, se manterem como sementes à espera do próximo encontro fertilizante. 

Depois desse bordado ecológico em nossa conversa multirreferencializada, vamos 

seguir alinhavando nosso diálogo nos aproximando da narrativa da Professora Ivana que 

provocou minha compreensão da relação entre os acontecimentos narrados por ela, sua atuação 

docente e sua história de vida: 

[...] Mas foi uma fase ruim, aos 15 anos. Porque ele (pai) saiu de casa né? Porque eu tinha que 

ir pra escola. Não tinha o transporte. Ele passou a pouco se importar com isso. Aí foi uma 

vida meio complicadinha. Eu estudei no Teixeira. Fiz secretariado no Teixeira. Aí pronto. Fui 

trilhando minha vida praticamente só. Minha mãe ficou depressiva porque amava muito ele, 

ama. Acho que até hoje ela ama. E teve que trabalhar, que nunca tinha trabalhado. Aí me 

deixou um pouco de lado [...] (Ivana) – grifo meu. 

 

Não é demais lembrar que as análises dessa pesquisa são compreensões situadas. Ou 

seja, compreensões sobre os diálogos entre as experiências narradas dos/as atores/atrizes da 

pesquisa e seus territórios culturais, circunscritas em minhas experiências como 

pessoa/pesquisadora, bem como as referências teórico-metodológicas de autores/as pertinentes 

à temática e constructo propostos. Sendo assim, continuemos. A Professora Ivana aponta, em 

sua narrativa, a rejeição que encontrara no espaço que escolhera para exercer sua profissão. 

Espaço esse onde viveu boa parte de suas experiências formacionais. Não apenas por ser um 

locus institucionalizado de formação, mas, também, por ter tecido nele tramas experienciais 

outras ao se conectar com os pares, em afeição e/ou desafetos, assim como ao se relacionar com 

diferentes gerações, como a de seus/as professores/as. Ou seja, onde, a partir de interações 

sociais aprendeu valores, normas e crenças que constituem os padrões culturais (GIDDENS, 

2005, p. 42). Mas, mesmo se sentindo rejeitada, a Professora Ivana, insistiu em manter sua 
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presença, afirmando-se como alteridade, defendendo seu lugar de direito, re-existindo aos atos 

de currículo daqueles/as que possivelmente a compreendem como forasteira. 

O acolhimento desse momento de uma desestabilidade em um projeto de vida e suas 

ressonâncias pela Professora Ivana parece ter raízes em outro movimento impositivo de 

travessia experimental (DOSSE, 2013), no qual tenha se sentido coacionada a uma nova 

maneira de ser (MACEDO, 2016a). É preciso me delongar aqui para recordarmos a 

multirreferencialização ecológica já dialogada. A narrativa da Professora Ivana, bem como 

minhas experiências e, possivelmente as suas, leitor/a, podem saber que ser rejeitado/a não se 

apresenta como um sentimento agradável. Logo, quando menciono o acolhimento de uma 

situação de desestabilidade não estou negando o quão desconfortante é ser irrompido em sua 

previsibilidade interativa. Então, ao ter metaforizado que as sementes de um acontecimento 

podem florescer em rosas, mas não sem espinhos, digo que acolher o acontecimento pode ser 

formacional. Porém, essa transformação, relativa a permitir o desequilíbrio como caminho 

instável e ao mesmo tempo como brecha para um porto, se altera20 pelas trilhas da aspereza, do 

rugoso. Aquele momento de rejeição relativo às suas experiências profissionais pode estar 

conectado ao sentimento emergido naquela passagem de sua vida em que precisou, em suas 

palavras, trilhar sua vida praticamente sozinha ao reforçar, a partir de suas memórias, que “ [...] 

ele (seu pai) passou a pouco se importar com isso.” (Ivana), bem como “ [...] aí me deixou (a 

mãe) um pouco de lado” (id.).  

Bom, uma análise durkheimiana das problematizações levantadas, ou seja, a de que os 

indivíduos são coagidos pelas instituições sociais a se conformarem com o instituído 

independentemente da vontade ou escolha dos mesmos (COSTA, 2005, p. 81), supostamente 

nos levaria a pensar que, se o sentimento de rejeição aparece na narrativa da Professora em 

momentos fulcrais de suas experiências formacionais, por se tratarem de vínculos de 

socialização estruturantes da identidade de um indivíduo, a Professora Ivana, ao invés de 

acolher a brecha apresentada naquele momento, ignoraria a possiblidade de transpor-se a um 

outro lugar, alimentando seu inconsciente com mais uma frustração. No entanto, 

compreensivamente, a perspectiva weberiana da relação indivíduo e sociedade é de que é o 

agente social, ou seja, o indivíduo que dá sentido à sua ação, portanto, cada sujeito age por uma 

motivação singular (COSTA, 2005, p. 97), todavia, como já problematizamos, essa 

singularidade está circunscrita em territórios culturais.  

                                                 
20Castoriadis. 
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O que o contraste do diálogo construído nos diz sobre a ação da Professora Ivana, qual 

seja afirmar que ela permaneceria ali, mesmo sedo impulsionada por aquele momento, bem 

como por suas experiências anteriores semelhantes a essa, a desistir de enfrentar suas 

dificuldades é que ainda que um indivíduo se forme em um processo que se movimenta com o 

outro, por isso heteroformacional, ao partirmos de um olhar weberiano, corroborado pela lente 

formacionista, compreendemos que a formação não é exterodeterminada por qualquer agente 

de socialização, seja família ou escola. As subjetividades desses sujeitos existem, mesmo na 

tentativa contínua e violenta das estruturas reificantes, e são elas que tramam, a partir dos 

significantes que lhe acontecem, suas itinerrâncias. E com a mesmo desejo, ainda que 

possivelmente acompanhado de dor, que a Professora Ivana re-existiu e, em suas palavras, 

trilhou sua vida praticamente só, mas trilhou. Ela re-existiu para se tornar digna de suas 

conquistas e de sua história como ela mesma relata[...] 

Eu queria ser enfermeira ou médica. Eu gosto de ajudar o próximo. Eu não via na educação 

uma forma de ajudar o próximo. Eu nunca tive esse olhar com o magistério. [...] Mas o que eu 

tenho hoje foi tudo baseado em objetivo de vida e a educação[...] quem me oferece tudo que 

eu tenho hoje [...] se eu tenho uma casa, se eu tenho um carro, se eu tenho dignidade, se eu 

tenho crédito [...] tudo é através da educação [...]. Eu nunca me vi professora, mas hoje eu não 

me vejo sem ser professora (Ivana) - grifo meu. 

 

Retomando Borba (2000) e Arroyo (2002), em suas percepções da sala de aula como 

sendo um laboratório e um espaço de realização ou mal-estar respectivamente, podemos 

levantar a problematização de nossas experiências, no caso em questão de pessoas/professoras, 

na busca por experiências metaformativas que possam nos conduzir a aprendizagem de uma 

formação implicada, ou seja, comprometida com nossa história de vida e com o que fazemos 

dela enquanto possibilidade emancipacionista, autonomizante. E, dialogando com Dewey 

(1976, p. 29) e Larossa (2009, p. 63) sobre a relação entre aquele/a que é colocado no lugar de 

formador/a e aquele/a para quem a formação se dispõe, pensar a pessoa/professora como Ser 

conscientemente implicado é, também, tencionar a possibilidade de atos de currículo que 

permitam aos/às estudantes caminhos metaformativos sobre suas próprias experiências. Ao 

observarmos e reconhecermos que os encontros da sala de aula podem nos gerar desconfortos 

e/ou alegrias e, nos indagarmos sobre como e porquê essas reações nos acontecem, estamos 

permitindo a nós, bem como aos/às estudantes, a construção de processos autonomizantes, 

libertadores e potencializadores de relações mais heterárquicas. 
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Contudo, não estou afirmando que a Professora Ivana tenha construído suas re-

existências de maneira conscientemente implicada, embora tenha se permitido à transformação. 

Como, também, a partir dessa observação, não pretendo invalidar a afirmação acima sobre 

como a reflexão sobre nossas experiências podem nos tornar seres autônomos. Estou realçando 

a potencialidade dos processos metaformativos, ainda que eu reconheça a possibilidade de 

transformações intuitivas. Ao dialogar com a possibilidade de sua experiência inicial com o 

estágio estar imbricada às suas experiências de desacolhimento familiar estou inferindo que, de 

alguma forma, mesmo que intuitiva, já que o acontecimento é sentido, porém não 

necessariamente pensado refletidamente, a Professora Ivana caminhou por vias que a 

conduziram e conduzem à construção de relações com a diferença em sala de aula, ou seja, a 

atuar sobre o currículo, a partir de processos autonomizantes e de interações heterárquicas, que 

surgem em suas narrativas: 

Acho que a história de compensar nessa parte que eu te contei toda [...] assim [...] [...]é a 

questão mais da autonomia. A questão da sala de aula que eu gosto muito é por conta das 

relações pessoais. Essa coisa aí da troca. E aqui nessa escola nós vivenciamos muito isso. [...] 

O que a escola me atrai em relação à minha vida pessoal, o que eu sofri e tal [...] acho 

que é a questão do acolhimento mesmo [...] porque eu sempre fui só [...] então uma turma 

e você ser o foco de tudo, receber carinho, ouvir [...] eu falo muito também, mas ouvir é muito 

bom. Você ouvir histórias [...]. Eu gosto muito dessa troca com os alunos [...] e eu fui bem 

respeitada, fui aceita, acolhida, tive autonomia. É um espaço que você tem autonomia. 

Você lidera, entendeu? E se você der bons exemplos você é, deixa ver assim [...] não é nem 

ovacionada, é [...] tem um olhar diferente do aluno para com você, entendeu? Deixa ver [...] 

tem um tremorzinho [...] ser reconhecida. Você tem o reconhecimento do aluno. E o 

reconhecimento pra mim é tudo, entendeu? (Ivana) – grifo meu. 

 

Embora a narrativa acima corrobore com minha análise quanto aos processos de 

autonomização da Professora Ivana, quando a mesma afirma que a autonomia que reconhece 

em si pode estar associada à sua história de vida, esse e outros pontos do discurso merecem um 

pouco mais de atenção.  

A Professora afirma que a sala de aula é um espaço de autonomia e liderança, bem como 

espaço de trocas, acolhimento e reconhecimento, “E o reconhecimento pra mim é tudo” (Ivana). 

Essa relação entre autonomia, liderança, acolhimento e reconhecimento me chama à atenção. 

Considerando outras narrativas da Professora Ivana – “Assim, a gente tinha até uma vida 

razoável as duas juntas. Mas minha mãe queria viver a minha vida” (id.); “Eu digo a eles ‘dei 
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uma aula ótima na outra turma, mas essa eu não estou conseguindo dar a mesma aula’, porque? 

Por que eles não estão me recebendo bem” (id.); “Não sou eu que vou mudar o mundo. Eu 

sofria muito com isso porque eu tentava colocar o que eu pensava. Eu tô melhorando [...] ainda 

não tô bem, mas melhorando” – penso que os atos de currículo da mesma, aqueles aos quais 

tive acesso a partir de suas narrativas, incluindo os associados a momentos de instabilidade, 

podem se constituir como projeções de seus vínculos com seu pai e sua mãe.  

A fim de desenvolver minha compreensão sobre as possíveis projeções da Professora, 

vou dialogar com a ideia de Jung de que “a projeção é um processo inconsciente automático, 

através do qual um conteúdo inconsciente para o sujeito é transferido para um objeto, fazendo 

com que este conteúdo pareça pertencer ao objeto” (2000, p. 72). Para essa conversa, vou 

considerar a Professora Ivana como sujeito e, sua relação com o/a estudante, como objeto. Bem 

como, tecerei minhas compreensões sobre essas projeções a partir da ideia de que o inconsciente 

são lembranças reprimidas que não ultrapassaram o limiar da consciência (JUNG, 1980). 

Dialogando com as narrativas da professora Ivana compreendo que a maneira como a 

mesma atualiza a “cena curricular” (MACEDO, 2013) via seus atos de currículo se relacionam 

simbioticamente com suas projeções. A atualização aqui mencionada se refere aos saberes, 

atividades, competências eleitas como formacionais, assim como à relação entre a 

Pessoa/Professora, logo suas experiências formacionais, e os/as estudantes e seu continuum 

experiencial. A Professora Ivana declara em suas narrativas que ao planejar suas aulas pensa 

em inserir os/as estudantes na dinâmica das mesmas por acreditar que eles/as “ficam muito 

mais presos ao que está ligado à realidade deles” (Ivana) – grifo meu. Compreendo que “mais 

presos” pode implicar estarem mais interessados/as em aprender os saberes eleitos, mas, 

também, pode ser interpretado como voltados/as em atenção à Professora que, naquele 

momento, representa a escolha do currículo. Currículo esse atrelado à uma possível ideia de 

acolhimento implícito na escolha da professora, seja em temáticas, atividades e/ou avaliações. 

Já que a mesma relata em outro momento de nossos diálogos: “Eu busco deixar mais lúdico, 

menos maçante pra que eles se vejam ali um pouco naquela realidade” (Ivana).  

Não estou afirmando que a última análise sobre a expressão “mais presos” foi o que se 

passava, ou se passa, na subjetividade da Professora Ivana, apenas inferindo que a aparente 

preocupação em ter a atenção dos/as alunos pode ser um desejo reprimido, relacionado a seu 

pai e sua mãe, projetado na sua relação com os/as estudantes. Se, nas palavras de Jung (1980), 

a projeção é um conteúdo inconsciente e esse pode conter evocações dolorosas, 

propositadamente esquecidas, ou seja, acomodadas, ajustados diante de uma situação de 
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conflito, porém suscetíveis de serem deslocadas pois não se encontram assimiladas, resolvidas, 

a relação da Professora Ivana com os/as estudantes na sala de aula pode espelhar à atenção, o 

cuidado, o acolhimento não percebido na relação com seu pai e sua mãe, agora transferidos, 

como uma projeção de conteúdos inconscientes (JUNG, 1980, p. 58), para os/as estudantes.  

A compreensão desenvolvida encontra-se amparada nas seguintes narrativas da 

Professora Ivana: 

[...] Eu sempre fui a queridinha da família. O que eu não tive com meu pai e minha mãe. 

Porque minha mãe era assim, era meu pai em primeiro plano. Meu pai era tudo. Ele me amava 

e tal, mas do jeito dele, era sempre ele, muito egocêntrico. Ele e ele [...] minha mãe ele e ele. 

Pense aí. Então [...] tudo era voltado pra ele. Comida, na mesa ninguém comia antes dele. E 

era eu, minha mãe e meu pai [Ivana]. 

 

Compreendo a partir dessa narrativa que a relação entre a mãe e o pai da Professora 

Ivana possivelmente não a deixava sentir-se em estado de atenção, já que as atenções pareciam 

estar voltadas à presença do Pai. Continuando minhas análises, segue a narrativa, “Até hoje eu 

sou mais madura do que minha mãe” (Ivana). A fala parece se referir ao fato de que ao esperar 

de sua mãe, a responsabilidade, o cuidado, à atenção para com ela, considerando-os papeis 

atribuídos à maternidade enquanto status social legitimado, de certo modo universal, como um 

arquétipo21 materno, e sentir que essas atribuições não estão sendo voltadas à ela, sua mãe lhe 

parece imatura, enquanto a própria Ivana parece se compreender como mais responsável nesse 

papel, principalmente na sua relação com os/as estudantes[...] 

[...]. Eu sou a mãe né? Eu sou A mãe [...] você até me define bem, já me definiu[...] não é 

aquela que só passa a mão na cabeça, é aquela que é enérgica também [...] eu ajo muito com 

eles assim. [...]. Eles me reconhecem e isso é bom né? Ser querida [...] não por todos. O 

professor bom ou ruim não é aquele que solta ou que prende [...] é aquele que entende. [...]. 

Eu parecia mais a mãe dele do que a professora (Ivana) – grifo meu. 

 

Retomando a relação autonomia, liderança, acolhimento e reconhecimento observados 

na narrativa da Professora Ivana, juntamente com as problematizações de suas projeções e seus 

atos de currículo na sala de aula, compreendo que por ter se sentindo controlada na sua relação 

com a mãe é provável que poder tomar decisões, bem como orientar a partir dessa tomada, 

                                                 
21

Os conteúdos do inconsciente coletivo, por outro lado, são chamados arquétipos. [...] O arquétipo apresenta 

essencialmente um conteúdo inconsciente, o qual se modificam através de sua conscientização e percepção, 

assumindo matizes que variam de acordo com a consciência individual na qual se manifesta.  
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tenha permitido à Professora uma realização pessoal/profissional já que ela mesma afirma que: 

“Eu nunca me vi professora, mas hoje eu não me vejo sem ser professora” (Ivana). Entre essas 

decisões se encontra a opção por acolher o outro, como já conversado, não sem rugosidades. E 

esse acolhimento faz com que a expectativa criada em torno dele se concretize através do 

reconhecimento dos/as estudantes. Reconhecimento esse que é tudo, em suas palavras, para a 

Professora Ivana. Tudo porque, talvez, alimente suas lembranças propositalmente esquecidas 

(JUNG, 1980, p. 59-60). Pois, embora o fato da Professora explicitar esse abandono em suas 

narrativas não significa que ele tenha sido assimilado por ela, ou seja, internalizado de forma 

resolvida. 

A relação acima explicitada parece se confirmar nas narrativas da Professora sobre os 

momentos de desestabilidade no encontro com a diferença, ou seja, sobre os acontecimentos 

que lhe atravessaram já que os atos de currículo instituídos a partir desses deslocamentos 

parecem coadunar a ideia da projeção dialogada quando a Professora  afirma “Eu sou A mãe 

[...]você até me define bem, já me definiu [...] não é aquela que só passa a mão na cabeça, é 

aquela que é enérgica também [...] eu ajo muito com eles assim. Eles me reconhecem e isso é 

bom né? (Ivana). Posso inferir que decidir, orientar, acolher o que lhe acontece lhe proporciona 

reconhecimento.  

Ao ser questionada sobre os momentos em que se viu coacionada à tomar uma atitude 

inesperada em sala de aula, a Professora Ivana narra momentos de certo desconforto, mas 

também de aprendizado com as situações em que teve que atualizar o currículo atravessado pelo 

acontecimento do encontro: 

E eu tive o caso do aborto. E dizendo que eu era a favor do aborto. E o menino, gente finíssima 

comigo. E eu senti uma transformação dele no olhar assim como se aquela admiração que ele 

tivesse por mim tivesse acabado ali. Naquele exato momento. Ai fiquei né? E ele ficou bem, 

assim: você via as lágrimas nos olhos dele. Daí não me toquei. Eu senti, mas acho que foi pela 

posição. Acho que eles condenam né, quando você diz que é a favor do aborto? Aí quando eu 

saí, que eu tava passando aqui no corredor. ele “Ivana faça o favor!” Você sabia que eu ia ser 

um abortado? Que minha mãe foi abandonada e que minha vó acolheu?” Eu disse ótimo, 

maravilha que com você foi assim, mas quantos não são abortados e ficam na marginalidade? 

Quantos a mãe vai a gestação toda e joga num orfanato? Então assim, pra você o final foi bom, 

mas pra quantos e pra sociedade como todo o final é trágico? Aí ele ficou um pouquinho mais 

calmo (Ivana). 
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Duas questões são importantes nessa narrativa. A primeira diz respeito ao acolhimento 

da situação pela Professora, como já analisei anteriormente, enquanto postura que parece estar 

imbricada às suas experiências. Ouviu os argumentos do estudante sem deixar de expor os seus, 

porém de maneira compreensiva. Não alocou o atravessamento do estudante sobre a temática 

em um locus de indisciplina e lhe provocou uma reflexão. Outra questão a ser indagada na 

narrativa diz respeito à singularidade do acontecimento. Se para Dosse (2013), o acontecimento 

se impõe em absoluto, irrompendo o tempo individual de quem se sente tocado por ele é 

possível que a percepção dessa situação específica, ou seja, sobre uma temática que envolve o 

aborto, maternidade, abandono, logo relação mãe e filho/a, pela Professora Ivana, esteja 

imbricada às projeções já mencionadas aqui. É importante destacar que leio tempo individual 

não apenas como aquele momento instante da acontecimentalização, mas, também, o tempo 

espiral de cada sujeito que carrega suas experiências em um emaranhado rizomático no qual 

está ancorada a possibilidade da precipitação de uma lembrança reprimida e essa ser provocada 

a se mover à consciência ou a outro lugar secreto do inconsciente.  

A partir ainda da perspectiva dosseniana sobre a singularidade do acontecimento, qual 

seja somente o sujeito atravessado pode dizer o que lhe aconteceu e o que lhe acontece muito 

provavelmente não acontecerá a um outro, por estar a percepção do acontecimento imbricada 

ao continuum experiencial de cada um/a e esse é único e intransferível, outro momento de 

desestabilidade na sala de aula narrado pela Professora Ivana me leva a problematizar a relação 

entre o acontecimento descrito, suas experiências e sua forma de atuar diante de um currículo 

movente. Recordando-se de outro momento acontecimental narra a Professora Ivana sobre a 

escolha de um vídeo para trabalhar interpretação de texto: 

Ela começa a interagir e falar dessa mulata, que ela tinha o corpo franzino que o pessoal achava 

que ela não representava nada. Porque ela era uma carguinha de osso né? E que o pessoal fez, 

“mas ela não é uma mulata?!” Ela vai botar bunda. A questão da mulher e a sexualização. Eu 

trouxe um vídeo bem light né, pra nós trabalharmos. Aí quando eu tô vendo a menina começou, 

uma menina toda xoxinha, a dar o depoimento em cima desse vídeo. Ela se viu naquele 

depoimento e aí as lágrimas caíram. E a turma toda veio às lágrimas. Dizendo que ela não 

conseguiu “botar o corpo”. E começou a chorar copiosamente assim e eu cadê? Que eu não 

sabia o que fazer. Eu comecei a chorar também. Aí eu chorando, os meninos chorando. 

Menina, foi um chororô. Porque ela dando o depoimento e a gente sem saber o que fazer. E 

ouviu né? E a aula ficou riquíssima. Eu nunca esperei ficar um resultado tão bom. Uma aula 

que eu pensei em trabalhar interpretação de texto e foi uma coisa que foi além das expectativas. 

Cheia de emoção, cheia de coisas que o ser humano precisa e, especialmente eles, porque 
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mexeu com sentimento, com reconhecimento. E é o que eu digo, não tiveram conceitos. Foram 

trabalhados indiretamente. Não foi assim, vou trabalhar tal conceito. E uma turma 

agitadíssima, que conversa muito e todo mundo ficou parado, ouvindo o depoimento e todo 

mundo foi falando e a aula foi maravilhosa e não tinha programado (Ivana). 

 

Para iniciar minha compreensão sobre a narrativa descrita vou recordar uma fala da 

professora sobre suas chances de mudança de vida, considerando o lugar onde cresceu, bem 

como suas relações familiares, na qual ela apresenta uma percepção desqualificadora do próprio 

corpo. Disse a Professora Ivana:  

[...] Eu era determinada por conta de tudo que eu disse a você. Ou eu tinha que melhorar, 

encontrar um caminho, ou eu ia me prostituir né? Por que o meio que eu vivia era esse. Nem 

corpo eu tinha assim pra me prostituir. Porque sempre fui gordinha. Não tinha nem esse 

mecanismo de dizer assim “deixa eu me prostituir ali”, então a minha base mesmo tinha que 

ser o estudo, não tinha outro caminho entendeu? (Ivana). 

 

A partir da afirmativa já dialogada aqui que somente o sujeito da experiência pode dizer 

o que lhe acontece, compreendo que apenas quem se sentiu deslocado com o acontecido pode 

expressar com fidedignidade que sentimentos, situações podem lhe ter provocado o desconforto 

de ter sido deslocado/a. No entanto, as análises das narrativas me permitem inferir o quanto 

dessa percepção do próprio corpo que a Professora Ivana narra pode estar imbricada à sua 

atualização curricular de não apenas acolher o momento, também acontecimental da estudante, 

mas se emocionar com o depoimento da mesma sobre seu corpo. É possível que todas as 

complexidades socioculturais que envolve a padronização do corpo feminino, padrão esse 

variável no tempo e no espaço, bem como a compreensão da Professora sobre a relação entre 

essa definição do que é o padrão aceito e a percepção sobre o próprio corpo tenham brotado 

circunstancialidades que irromperam naquele momento-instante na sala de aula e na relação de 

seus protagonistas, o currículo e os/as atores/atrizes curriculantes. Por isso, talvez, a Professora 

tenha se sentido à vontade e até, me arrisco a dizer, percebido uma necessidade de acolher a 

estudante em uma situação que lhe suscitou evocações dolorosas. Uma narrativa da Professora 

que parece corroborar com a relação entre suas experiências e seus atos de currículo é quando 

ela diz “ [...] e eu já passei vários processos em minha vida que fez ser mais sensível com essas 

coisas. E eu gosto de ouvir, gosto de ajudar o outro a resolver” (Ivana). 

Outro ponto importante para a pesquisa diz respeito à compreensão da Professora sobre 

Currículo que parece estar alinhavada à sua postura acolhedora diante do acontecimento. 
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Embora em alguns momentos de nossas conversas a Professora tenha narrado uma aparente 

desautorização quanto à escolha dos saberes eleitos como formacionais ao dizer “ o critério de 

escolha? Não tem muito o que escolher. O que você leva tem. Mas o que tá posto tá posto. ” 

(Ivana), ela afirma que esses saberes são atualizados de acordo com as demandas configuradas 

no cenário da sala de aula ao afirmar: “Eu bato sempre nessa tecla, porque acho que tudo isso: 

metodologia, currículo, planejamento. Tudo isso que a gente formaliza as vezes fica lá atrás, 

fica parado. É só papel. Isso tudo vai depender de cada experiência sua em sala de aula. Pra 

mim é isso e ponto.” (Ivana). Essa percepção do movimento curricular, ainda que não pareça 

envolver a ideia de autorização diante do currículo, é parte importante no processo do 

acolhimento do acontecimental. Compreendo a partir dessa postura da Professora Ivana, bem 

como de outras narrativas da mesma ao dizer que a formação “perpassa pela formação de 

mundo, não só de conteúdo disciplinar” (Ivana), que ela percebe a formação imbricada a um 

projeto de sociedade e que os saberes instituídos como válidos por um currículo que está posto, 

em suas palavras, não são a única referência formacional. Ao acolher a experiência da estudante 

na relação entre seu corpo e os padrões de beleza do corpo feminino a Professora está valorando 

as experiências dessa estudante, possivelmente conectada à sua, assim como contribui para a 

percepção de uma formação pautada no acontecimental como política de sentido em 

currículoformação. 

A fim de não perder o veio acontecimental da pesquisa, já que nesse momento surge a 

percepção da conexão entre minha compreensão de relações conflituosas entre a Professora 

Ivana e sua mãe e, possivelmente, a presença desses mesmos conflitos nas experiências narradas 

pelo Professor Olímpio Dias vou continuar tecendo minhas análises na intenção de 

compreender imbricações entre os atos de currículo provocados pelo acontecimento 

identificados nas narrativas dessas pessoas professoras como projeções. Ao longo de nossas 

conversas o Professor Olímpio Dias narrou algumas vezes sua relação com a timidez. “E eu não 

falava, eu já vinha com a questão da doença” (Olímpio Dias); “Eu não falava. Eu não tinha 

oportunidade de falar. Eu não interagia com ninguém” (id.).  Ao relatar sua história com a 

educação o professor, ao longo da narrativa, conta como no final do curso ginasial foi 

convocado a ser o orador oficial da turma por ser reconhecido, por sua professora de português, 

como o melhor aluno:  

Cheguei em casa em pânico. Que eu era tímido pra caramba. Eu era tão tímido. E esse foi um 

dos motivos que fez eu vim pra educação. Eu tinha que vencer essa doença da timidez. 

Eu era muito tímido. Eu cheguei tão angustiado que minha mãe percebeu. Disse, meu filho o 
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que é que você tem? Mãe tinha assim, uma [...] (choro). Ela descobria, ela conhecia os filhos 

como ninguém sabe? Aí contei a história pra ela e ela disse bem assim “Meu filho, a professora 

não disse que você é bom?” Então você vai resolver o problema. Saí pra minha tristeza lá e 

comecei a ler alguma coisa. [...]. Aí eu cheguei lá e disse, mãe eu já aprontei. “Já? Você fez?”  

Eu disse, fiz. Já tá pronto. “Leia aí pra mim.” E mãe é analfabeta de pai e mãe. Aí eu li pra ela. 

Ela disse, tá muito bom. Não altere nada (Olímpio Dias). – grifo meu. 

 

A reiteração das narrativas sobre sua timidez, bem como a situação relatada pelo 

Professor quanto à escrita para seu momento de orador me trouxe à reflexão uma possível causa 

para essa timidez. Quando eu o questionei se ele fazia ideia de qual poderia ser a origem desse 

comportamento tímido ele respondeu: 

Eu sei [...] depois eu falo sobre isso. A educação de Dona Ana. Educação de minha mãe. Se 

entupa! Acabou. E eu não podia falar mais coisa nenhuma. Isso vai lhe traumatizando bicho. 

Você queria dizer uma coisa e ela, se entupa, cala a boca! E acabou! Isso desde pequeno. E eu 

era o caçula. E eu era um tagarela pra caramba. Quando ela me soltava e eu soltava as bruxas, 

entendeu? Não tinha oportunidade. E eu descontava na bola. Eu chegava no campo aí eu era o 

Rei lá, entendeu? Você tinha espaço, você era acolhido. [...]. Meu pai sempre foi um 

gentleman. Ele é quem abraçava, quem dava atenção (Olímpio Dias). 

 

Uma outra narrativa que chamou minha atenção foi a relação do Professor Olímpio Dias 

com um cachorro que recebeu o nome de Kalá. Fiquei intrigada com aquele momento tanto 

pela emoção que o Professor Olímpio Dias sentia e passava enquanto relatava, quanto pelo 

nome do animal. Enquanto lia a narrativa transcrita não saía da minha compreensão sobre ela a 

ideia de que a situação e o nome do cachorro estavam ligados à relação com a timidez e a mãe 

do Professor, bem como todo esse emaranhado de experiências poderia estar imbricado à sua 

atualização curricular diante de cenários passíveis de deslocamentos, mas que o Professor diz 

saber se situar e por isso não se recordava de alguma “saia justa”, nas palavras dele. Segundo a 

narrativa do professor, ele [...] 

[...] tava vendo um filme ontem, Quatro vidas de um cachorro, eu chorei até. Porque eu me vi 

com Kalá. Ele jogava bola comigo. Kalá era fantástico. E assim, uma das coisas que até hoje 

me dói sabe? Eu assistindo o filme eu chorei. Eu abandonei Kalá quando [...] (choro). Você 

sabe o que é fidelidade? Era impressionante. Kalá era demais. [...]. Cada filho tinha suas 

obrigações. [...]. Quem determinava as tarefas era minha mãe. Essa coisa da organização era 

tudo com minha mãe. Minha mãe era a generala. Deitava e rolava. Ela era tão corajosa que 
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rompeu com pai pra dar educação a gente. [...]. Minha obrigação era cuidar das galinhas. E eu 

fazia as coisas e tinha que de noite recolher as galinhas, entendeu? E eu botava Kalá pra me 

proteger das cobras. Ele fazia isso muito bem. Quando eu voltei (choro) já tava cego. Ele se 

levantou. Ele sentiu o cheiro. Se levantou me procurando. Cortou meu coração sabe? Aí eu 

abracei ele. A gente foi pra cidade e ele ficou na roça. E o cachorro, ele morre de tristeza né? 

(Olímpio Dias).  

 

Como ressaltei no parágrafo anterior, me inquietei com o nome do cachorro durante a 

escrita das minhas análises. Não haviam mais encontros e, não me senti confortável em fazer 

qualquer relação a partir do nome dele porque eu transcrevi como ouvi e, portanto, o nome 

poderia apenas ser algo parecido com a ideia de se calar. Então, pensei na hipótese de esclarecer 

o nome com o Professor Olímpio Dias e, para isso, usei um aplicativo de mensagens. Quando 

perguntei a ele sobre a história do nome do cachorro ele me respondeu: “Kalá foi minha melhor 

companhia na infância. Tem a ver com a ditadura da minha mãe. Ela não deixava eu falar. Uma 

forma de denunciar o desejo contido. Um modo de me aliviar. O falar é necessário” (Olímpio 

Dias). 

Voltando à ideia das projeções, assim como ao fato de o Professor Olímpio Dias não se 

ver muito em “saias justas” vou desenvolver minha compreensão partindo da relação entre as 

narrativas seguintes: “e esse foi um dos motivos que fez eu vim pra educação. Eu tinha que 

vencer essa doença da timidez” (Olímpio Dias), “Educação de minha mãe. [...] minha mãe não 

deixava eu falar. ‘Se entupa!’” (id.), “Eu só falava por último e arrematava porque eu conhecia 

tudo tecnicamente” (id.). Já analisei ao longo dessa escrita a importância dos laços dos 

chamados grupos primários, como a família, em nosso desenvolvimento biopsicossocial. 

Dentro desse grupo, a relação simbiótica entre mãe e filho/a parece conter uma dimensão 

particularmente significante para esse desenvolvimento. Contudo, não quero aqui fomentar a 

ideia de que o papel social do cuidado só possa estar ligado à gestação, ou ser exclusividade da 

mulher. Estou relacionando as situações à ideia do materno, do arquétipo da mãe, enquanto 

modelo de cuidado, acolhimento não como inerente às questões biológicas ou de gênero. Estou 

partindo da ideia de que existe um modelo universal de mãe, um estereótipo, um arquétipo, mas 

que cada pessoa experienciará esse modelo a partir de suas circunstancialidades. Ou seja, 

“embora a figura da mãe, tal como aparece na psicologia dos povos, seja de certo modo 

universal, sua imagem muda substancialmente na experiência prática individual” (JUNG, 1980, 

p. 93).  
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 Sendo assim, reafirmo a compreensão sintética sobre os atos de currículos instituintes 

dos acontecimentos que atravessam as pessoas/professoras dessa pesquisa como projeções de 

suas relações com o materno. O Professor Olímpio Dias diz que sua entrada no campo da 

Educação está, também, associada à busca para curar sua doença, qual seja a timidez que, 

segundo ele, é o resultado da educação de sua mãe que reprimiu sua fala desde que muito 

pequeno. Pontua ele “e eu era o caçula”. Compreendo aqui outra espécie de imaginário coletivo 

quanto ao filho caçula, ou seja, aquele que, por ser o menor, mais novo, merece mais atenção, 

cuidado e acolhimento. E o Professor Olímpio Dias ao falar “meu pai sempre foi um gentleman. 

Ele é quem abraçava, quem dava atenção”, bem como ao dizer que descontava no jogo de 

futebol sua necessidade de se expressar, “eu chegava no campo aí eu era o Rei lá, entendeu? 

Você tinha espaço, você era acolhido”, me deixa à vontade em acreditar que ele não sentia o 

acolhimento da mãe. E que essa ausência do acolhimento parece encontrar sua principal morada 

na necessidade de falar, a qual ele afirma em outra narrativa que “o falar é necessário”. Tão 

necessário que para “denunciar um desejo contido” nomeia seu “melhor amigo da infância” de 

Kalá, uma referência à fala reprimida pela mãe.  

Em continuidade à minha análise compreensiva, acredito que, se para ele existe a 

possibilidade de ser curado da timidez, ou seja, da necessidade de falar reprimida pela mãe, 

exercendo a profissão de professor é porque o lugar do/a professor, ainda que condicionado à 

mediador por algumas teorias pedagógicas, perpassa o lugar da fala. E ao dizer que sempre fala 

por último para arrematar, ou seja, para finalizar o diálogo já que se diz muito habilidoso com 

seus conceitos posso inferir que a ausência de situações em que poderia se ver de “saia justa” 

pode estar ancorada na habilidade da escuta. Se não tinha oportunidades de falar, ouvia. Logo, 

quanto mais ouvia poderia encontrar mais facilmente a hora provável de arrematar a conversa. 

Essa compreensão me leva a crer que a relação do Professor Olímpio Dias com sua mãe quanto 

ao acolhimento de sua fala está imbricada à maneira como atua diante do currículo em situações 

inesperadas. Logo, me parece, que seus atos de currículo, assim como acontece com a 

Professora Ivana, é uma projeção de sua relação com o materno. Compreendo que esse tempo 

de escuta o condicionou a estar à espreita de um provável deslocamento. Assim, sua base sólida 

de conhecimento e com o objetivo de não fazer com os outros o que fizeram com ele, como não 

deixar que falasse, por exemplo, o deixa à vontade em acolher o acontecimental no outro.  

Embora não se recorde de acontecimentos que o deixaram desestabilizado, ou, talvez, 

tenha escolhido consciente ou inconscientemente não se recordar, a aproximação com seu 

continuum experiencial me leva a crer que ele não se sente ameaçado em seu lugar de professor 
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no encontro com a diferença. Isso pode estar associado ao fato de saber se situar a partir de sua 

habilidade e conhecimento, como ele mesmo diz, bem como à sua receptividade à diferença 

quando narra que “é no estranhamento que a gente aprende com o outro” (Olímpio Dias). E, se 

vejo o acontecimento como estranhamento, posso compreender que é no atravessamento da 

diferença do outro que o Professor compreende que se dá o aprendizado. Outras narrativas que 

também corroboram para essa afirmativa são “O trabalho mais significativo é aquele que traz 

um conhecimento que eu não sabia” (id.), se referindo às atividades curriculares por ele 

elencadas, e “as pessoas não se permitem tá aprendendo com outras pessoas. Conviver com a 

diversidade é uma benção do Criador ” (id.). E, ainda, no que se refere à relação com os/as 

estudantes diz ele “quando você permite ao aluno a pergunta você não tem o direito de jogar 

ele na parede, mesmo que ele tenha feito uma pergunta difícil de ser respondida” (Olímpio 

Dias). 

Quero pontuar que ao perceber atos de currículo diante dos acontecimentos como 

possíveis projeções da relação com o materno nas situações narradas pela Professora Ivana e o 

Professor Olímpio Dias não estou insinuando uma institucionalização dos atos de currículo 

resultantes do atravessamento acontecimental enquanto modelo de análise. Essa pesquisa trilha 

pelos caminhos das experiências, logo, transita entre as ideias de singularidade das experiências 

e dos acontecimentos que tocam as mesmas. Assim, essas compreensões são, também, 

singulares. Embora possam sem tomadas, como diz Macedo (2009), enquanto generalizações 

analíticas, ou seja, podem ser entendidas “como um horizonte aberto de construção progressiva 

de compreensões que se generalizam através da edificação de identificações reflexivas (ibdem, 

p. 105). Assim, posso compreender, até aqui, que as atuações curriculares desses/as 

professores/as como projeções podem ser, também, pensadas como formas de ressignificarem 

relações que ignoraram, de alguma forma, suas existências. Portanto, Ser Professores/as, nessas 

circunstancialidades experienciais, parecem ser formas de re-existências. 

Segundo Paim (2013), re-existir é uma forma de dizer sim a existências até então 

ignoradas por aqueles que se encontram em uma posição hierárquica de poder. Peço licença à 

autora para dialogarmos por referências outras sobre o pronome demonstrativo eleito por ela 

para identificar o poder na oração. Segundo Bechara (2009 apud CASTRO; SILVA, 2017, p. 

450), os pronomes demonstrativos indicam a posição dos seres em relação às três pessoas do 

discurso, uma localização que poderá acontecer dentro dos aspectos de espaço, tempo ou 

discurso. Então, no discurso em questão, aqueles, enquanto pronome indefinido na terceira 

pessoa, em minha leitura, parece não dar conta de dizer o nome de quem ele substitui, mas, que 
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é o sujeito ativo das relações conflitantes de poder. Bem como, aponta alguém distante da 

pessoa que fala. Logo, o/a falante não se inclui nessas relações. Segundo Weber (apud 

QUINTANERO at al., 2002, p. 128) “poder significa a probabilidade de impor a própria 

vontade dentro de uma relação social, mesmo contra toda resistência e qualquer que seja o 

fundamento dessa probabilidade”. Portanto, essa probabilidade se apresenta em toda e qualquer 

relação social. Toda, porque, na presença da alteridade, existe a possibilidade de qualquer 

indivíduo ser coacionado a confiscar uma provável vontade de se impor como diferença. E, 

assim, uma possível dominação pode vir a enfraquecer e uma outra fazer sua entrada, mascarada 

(FOUCAULT, 2000b).  

Em continuidade com o diálogo sobre o conceito de re-exitência apresentado por Paim 

(2013) quero afirmar que me identifico com as políticas de sentido implicadas a ele. A conversa 

sobre a indefinição de quem se encontra no extremo elevado da balança nas relações de poder 

é porque ela se fez necessária à minha compreensão sobre o agente ativo da oração. Pois, se em 

toda e qualquer relação a alteridade se apresenta como possível intimidação, já que o outro 

sempre se apresenta como diferença, significa que, em algum momento, você, leitor/a, e eu 

poderemos ser sujeitos de alguma oração semelhante, considerando que somos seres sociais, 

portanto, estamos sempre em relação, mesmo quando a presença do outro se faz por uma 

representação. Logo, essa disputa pelo lugar de impor sua vontade, sua diferença, perspectiva, 

etc. pode se anunciar como oportunidade, também, para nós. E, é esse o pronome – incluindo 

sua forma singular, eu – que mais me conforta em representar o poder, pois não só personifica 

essa vontade de reivindicar o que se manifesta na iminência de ser confiscado, como nos 

provoca a caminhar para si e assumir que, além do outro, também, somos passíveis de ignorar 

existências.  

Feitas as considerações sobre a probabilidade de experienciarmos o lugar de agente do 

verbo ignorar, seja no presente, pretérito ou futuro, de maneira consciente ou acomodada, e não 

apenas de nos colocarmos como existência ignorada convido-os/as a problematizarmos, 

compreensivamente, a narrativa do Professor Renato [...] 

Eu acho assim [...] isso se repete na minha família e repete no meu ambiente de trabalho. 

Talvez eu não tenha estudado como você assim essas coisas. Mas assim, eu tenho 65 anos. 

Então eu não sou assim, porque eu li muito, eu li muito eu acho isso não. Eu já tenho 65 anos 

né? As experiências que eu sinto na pele (Renato).  

Preciso dar continuidade à nossa conversa reconhecendo meu lugar de agente do verbo 

ignorar, não acomodado, embora inconsciente naquele momento, no instante em que ao escutar 
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o Professor Renato relatar ter sofrido discriminação quanto à sua sexualidade por parte dos 

colegas de trabalho, em algumas situações específicas, eu o questionei se ele já havia percebido 

alguma situação concreta para afirmar que sofreu esses processos discriminatórios. Parece, 

de fato, que eu o escutei apenas. Pois acredito que, mesmo que por fração de segundos, não o 

ouvi compreensivamente ao questionar a validade de sua narrativa. Nesse momento da escrita, 

recordo todas as vezes em que relatei ter sofrido alguma atitude misógina e ouvi do outro com 

quem eu dialogava que eu estava exagerando, que estava vendo coisas demais e o quanto era 

dolorido saber que o fato do outro não experienciar minha dor o fazia incrédulo dessas relações 

desiguais de gênero. Na perspectiva de Ribeiro (2018), quando eu questionei a validade da 

narrativa do Professor Renato sobre suas experiências eu não problematizei o privilégio 

construído culturalmente de ocupar um lugar de sexualidade considerado normativo nessas 

relações. Bem como, o lugar de acadêmica. Ou seja, não reflito sobre meus lugares de fala, 

lugares socialmente localizados.  

Para Barbier (2007, p. 94), “o pesquisador deve saber sentir o universo afetivo, 

imaginário e cognitivo para ‘compreender do interior’ as atitudes e os comportamentos [...]” é 

preciso um “vazio criador” (id.). É provável que minha aproximação do ator da pesquisa, meu 

convívio quase diário com suas narrativas enquanto colega de trabalho, bem como meu lugar 

de pesquisadora que “ler muito, ler muito” como disse o Professor Renato, tenha me levado a 

não suspender meus julgamentos e questionar sua percepção. É possível, também, que essa 

visão crítica quanto à minha postura de pesquisadora provoque às ciências iluministas a 

acusação de que minha implicação “contaminou” a objetividade científica. No entanto, a 

etnopesquisa, segundo Macedo (2010), que tem como centralidade a aproximação com os 

etnométodos e toda a subjetividade que a ele se circunscreve, compreende que o conhecimento 

imaculado e virginal não existe (MACEDO, 2009, p. 107). Logo, a crítica levantada por mim, 

ao invés de contaminar a pesquisa, ou seja, de manchar a pureza, de trazer sombra às ciências 

do Século das luzes, ela manifesta um rigor outro da pesquisa qualitativa, qual seja o de que 

compreender a narrativa do outro é compreender em relação. 

A partir do exposto, preciso problematizar aqui meu lugar de fala, bem como o do 

Professor Renato, pois suas experiências narradas se entrelaçam a processos discriminatórios 

associados à sua sexualidade. Associação pontuada por ele. Processos os quais acredito estarem 

imbricados a seus atos de currículo, incluindo aqueles instituídos pelos acontecimentos que lhe 

atravessaram. Djamila Ribeiro (2017), fala que numa sociedade onde essas vozes silenciadas 

não falam, ou quando falam, são hierarquizadas porque existe um discurso autorizado de quem 
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pode falar, a gente não pode falar em humanidade de fato. Assim, se meu discurso na pesquisa 

trilha por caminhos da escuta sensível é preciso que eu aceite incondicionalmente o outro. Não 

julgando, não medindo, não comparando (BARBIER, 2007, p. 94) para que então eu esteja 

falando em humanidade, em pluralidades de vozes, em múltiplas justiças (MACEDO, 2007). 

O Professor Renato parece considerar seu lugar de fala silenciado quando me diz, 

reiteradamente, que “[...]agora sim, a atrapalhação comigo é tirar minhas oportunidades” 

(Renato); “ Mas o que que as pessoas por eu ser assim, já lhe digo, tiram as minhas 

oportunidades? ” (id.); “Então eu acho que é discriminação. Eu acho. Se eu tô errado você diz 

o que você quiser. Isso é tirar minha oportunidade. Sei lá. De eu me projetar. Mostrar meu 

trabalho.” (id.); “A maneira como ele tratava minhas irmãs. Diferente. A parte assim, é você 

viver a experiência, é você sentir. Ninguém nunca me bateu, mas meu castigo é tirar minhas 

oportunidades” (id.) – grifos meus. Compreendo se minha escrita nesse parágrafo te causou 

algum cansaço leitor/a, mas era e é necessário que as vozes silenciadas possam falar e serem 

ouvidas compreensivamente. Bem como, meu lugar de pesquisadora e, também, pessoa cuja 

sexualidade é vista como normatividade, precisa ser problematizado como lugar de quem 

esteve, ainda que momentaneamente, na ponta superior da balança do poder, ou seja, de quem 

se sentiu autorizada a falar e, que ignorou a existência de alguém ao questionar a validade de 

sua experiência. 

Enquanto ouvia as narrativas do Professor Renato sobre o quanto suas oportunidades 

foram tiradas, bem como sobre seus atos de currículo, me perguntava o quanto sua maneira de 

atualização curricular se alinhavava às suas experiências. Na busca por compreender essas 

imbricações, outras narrativas provocaram minha atenção [...] 

Pai percebe né? Eu não fui pra escola logo. Minha irmã, com três anos de idade, foi pra escola. 

Eu fui com oito. Acho que eu provei que tinha alguma capacidade aí ele me botou na escola. 

Então essas coisas. Mas eu estou aí né? Eu só fui pra escola com oito anos. Eu sou o mais 

velho (Renato) – grifos meus. 

Essa fala parece suscitar uma dúvida sobre sua capacidade, não apenas intelectual, ao 

afirmar em outro momento de nossas conversas que “Uma coisa que foi muito trabalhada lá em 

casa, que eu não sou capaz. ‘É burrinho!’” (Renato), mas de ser respeitado enquanto gente, “[...] 

eu não pedi pra ser assim”. (id.), que pode estar refletida na possível busca por reconhecimento 

de sua existência, ou seja, espelhada na sua re-existência quando afirma “ [...] sou um sofredor 

[...] um batalhador, uma pessoa persistente, otimista. Eu sou assim, sou isso”. (Renato). Ou seja, 

na procura por reconhecimento de sua existência ignorada pela discriminação que sofreu e 
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sofre, o Professor Renato parece enfrentar o fato de ter tido suas oportunidades negadas 

buscando se fortalecer a partir da expansão de seus conhecimentos para que possa proporcionar 

aos/às estudantes com quem trabalha oportunidades ao afirmar: 

Eu gosto do que faço, tenho um objetivo que é beneficiar o aluno. Dar oportunidade. Eu vejo 

o aluno como ser humano. Eu me esforço para oferecer o melhor a ele. E eu já passei essas 

coisas de ser pobre, de ter dificuldade, não ter oportunidades. Por isso que eu me esforço 

muito (Renato) – grifo meu. 

A narrativa do Professor me faz recordar a problematização sobre os atos de currículo, 

o acontecimento e as projeções da Professora Ivana. Pois, ao relatar que seu objetivo é dar 

oportunidades aos/às estudantes o Professor Renato parece construir essa relação pedagógica 

pautada na sua projeção por reconhecimento de sua capacidade e existência negada pela família 

e pelos/as colegas de trabalho. Embora o Professor aparenta ter consciência dessa relação, ao 

fazer uma analogia entre não ter tido oportunidades e dar oportunidades, as evocações dolorosas 

(JUNG, 1980) do inconsciente são movimentadas no espaçotempo em que são atravessadas 

pelo acontecimento, quando narra22 um episódio na sala de aula, no qual teve sua sexualidade 

ofendida pejorativamente por um estudante e que saiu “feito casável”, em suas palavras, para 

falar com a gestora da época que, nas palavras dele, “deu a transferência na hora!” (Renato). 

Bem como, em outra narrativa mostra se sentir incomodado com o fato de ter sido questionado 

em seus conhecimentos [...] 

Há dois ou três anos, eu digo assim, os alunos são os grandes termômetros da escola. E ele que 

pergunta, que provoca, que estimula. Eles são danados. Eu estava dando fuso horário. A gente 

fala que a diferença de horário entre Brasília e Londres, o menino com o celular foi conferir. 

E disse assim. [...] Mas, depois nem eu estava errado nem ele. Eu disse que Brasília está a 

menos 3 horas em relação à Londres. Porque os livros falam. Aí ele disse “ não, a diferença é 

de 4 horas”. Na hora eu não tive como pesquisar. Mas a Inglaterra também tem horário de 

verão. Na hora que falei do assunto em sala, a Inglaterra estava no horário de verão, tinha uma 

hora a mais. Na hora fiquei um pouco triste, desapontado. Pensei, mas é uma coisa tão simples. 

Poxa, mas a “milhões de anos” eu ensino isso. Mas ele viu no celular [...] (Renato).  

Compreendo, leitor/a, se para você o retorno feito por minha escrita da relação entre atos 

de currículo instituídos pelo acontecimento e as projeções das pessoas professoras dessa 

                                                 
22 A narrativa não foi exposta em sua forma direta devido ao estudante ter usado um termo pejorativo sobre a 

sexualidade do Professor. A pedidos do ator da pesquisa, para não mencionar o termo preferi expor a narrativa em 

sua maneira indireta. 
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pesquisa lhe pareça redundante. Mas, recordando minhas bagagens teórico-metodológicas, 

segundo Larossa (2009), o chegar a ser sujeito se prepara no inconsciente e, durante muito 

tempo, a consciência ignora o trabalho secreto do instinto. Relembro, também, Dosse (2013, p. 

130), ao dizer que acontecimento traz em si uma carga de emoção. Assim como trago 

novamente a ideia de Jung (1980) de que o inconsciente são evocações dolorosas e que 

projeções é um processo inconsciente no qual seu conteúdo é transferido, pelo sujeito, para um 

objeto. Então, se o que acontece traz em si uma carga emocional e, é singular ao sujeito que o 

experiencia, bem como essas experiências, enquanto formadoras, se preparam no inconsciente 

e, se meu objetivo é compreender as imbricações entre as experiências formacionais e os atos 

de currículo desses/as professores/as instituídos pelos acontecimentos, compreendê-los como 

projeção me parece pertinente não apenas para provocar reflexões sobre a potência dos 

processos metaformativos como caminhos possíveis de implicações políticas de autonomização 

curricular, como de problematizar as políticas públicas curriculares que reificam as 

subjetividades dessas pessoas professoras, ignorando a ideia de Borba (2000), com a qual estou 

em acordo, que o/a professor/a ensina o que ele é.  

Sendo assim, sigo com as compreensões. Ao narrar suas experiências formacionais o 

Professor Renato parece percebê-las sempre em conexão a quanto suas oportunidades foram 

tiradas por consequências dos processos discriminatórios que sofreu e sofre em sua família e 

no ambiente de trabalho por conta de sua sexualidade. Durante nossas conversas, o Professor 

relata momentos em sua prática pedagógica que esses processos eram por ele percebidos. Entre 

essas atividades projetos em que sua participação não foi considerada no momento de colher os 

frutos dele surgidos como viagens, ou quando essas eram para lugares em que sua presença, 

segundo o Professor, seria importante por lecionar Geografia e o local ser propício para 

exercitar/ampliar seus conhecimentos, mas que ele não foi convidado. Ou quando foi 

homenageado pela Secretária de Educação do Estado ao narrar: 

Outro momento foi quando a SEC, não tem muito tempo, [...] escolheu os melhores 

professores da Bahia. E eu fui escolhido. A escola não movimentou. [...] Depois até uma 

pessoa que trabalha aqui23 soube através de uma colega “ah, um professor da sua escola”, aí 

citou meu nome. Eu não fui. Então eu acho que é discriminação. Eu acho. Se eu tô errado você 

diz o que você quiser. Isso é tirar minha oportunidade. Sei lá, de eu me projetar. Mostrar meu 

trabalho (Renato). 

                                                 
23 O nome original foi substituído em respeito à pessoa, incluindo qualquer menção ao seu gênero. 
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Não é incomum que narrativas como essas sejam alocadas como exagero, vitimismos 

ou ignoradas por nós quando não conseguimos nos aproximar e compreender a experiência do 

outro. Por outro lado, é compreensível que uma pessoa que narra suas experiências 

formacionais sempre alinhavadas a faltas de oportunidades, tanto no ambiente familiar e no 

local de trabalho, lugares esses nos quais as relações são quase que cotidianas, provocadas por 

um preconceito tão naturalizado e violento não se sinta acolhido. Como disse o Professor 

Renato, são seis décadas e meia em que percebe sua existência ignorada por padrões normativos 

instituídos, criados artificialmente, excludentes e violentos e, ainda assim, mesmo 

experienciando essa opressão por 65 anos é capaz, ele mesmo, de levantar dúvidas sobre suas 

percepções ao me dizer “se eu tô errado diz o que você quiser”, tamanha a força que um 

paradigma ideológico opressor sobre os corposmentes das pessoas, exerce sobre suas 

existências. E é sobre essas relações hierárquicas e autoritárias que os/as convido a 

problematizarmos nossos lugares de fala como lugares socialmente localizados (RIBEIRO, 

2018). 

Como alinhavei anteriormente, para enfrentar todas essas relações que ignoraram e, por 

vezes, ainda ignoram sua existência, o Professor Renato parece afirmar-se enquanto alteridade 

– mesmo que as compreensões de si mesmos pareçam, ainda, serem constituídas em 

complexidades quando diz “ser nessa condição24, pobre. Se não fosse estar nessa condição, 

minha vida teria sido uma maravilha, eu teria sido médico” (Renato) – na busca constante da 

expansão de seus conhecimentos presente na narrativa “Eu leio tudo menino. Leio bula de 

remédio. Leio tudo. Tudo me interessa! ”, quando questionado por alguns/as estudantes sobre 

seus conhecimentos para além daqueles relacionados à Geografia. E toda essa condição de não 

acolhimento relatado pelo Professor Renato parece projetar-se em seus atos de currículo, nas 

relações com os/as estudantes, como espaço de conforto, ao afirmar “eu nunca tive problema, 

medo, vergonha dos meus alunos. Eu me sinto inspirado, eu falo bonito quando estou com meus 

alunos. ” (id.); “Tudo que eu posso fazer pelo meu aluno eu faço[...] independente se vai ser 

trabalhoso ou não vai” (id.), ou de mal-estar, ao narrar aqueles que emergem dos abalos 

acontecimentais: 

Aluno às vezes pede pra juntar sala né? E eu juntei as turmas. Gerou um tumulto. Tinha um 

menino que a mãe vendia merenda ali. A mãe foi minha aluna. A gente tem que ter muito 

cuidado com as palavras. Acho que eu não me coloquei bem, usei uma expressão em 

determinado momento “justiça nesse país é muito cara”. Então acharam que eu estava 

                                                 
24 A pedido do Professor alguns nomes, conceitos, expressões foram substituídas. 
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discriminando porque o menino era negro. [...] O que eu falei daqueles alunos que estavam 

sem aula, e eu pra satisfazer. Eram duas turmas, aula vaga. Aí tive que juntar. Aí a gente as 

vezes quer resolver tudo, não quer? Quer cooperar com o Estado, com a direção. Eu também 

tenho meus problemas pessoais. E o aluno estava arrancando isso aqui da cadeira. Aí 

imprevisível né? Aí eu me estressei. Chamei à atenção. Criei aquele clima desagradável que 

gerou tudo aquilo, porque eu falei que advogado era muito caro, mas não era pra humilhar. Eu 

já fui muito nervoso, mas hoje eu procuro manter minha calma. 

Preciso pontuar algumas questões nessa narrativa que também estão associadas a outro 

momento já citado para problematizar essas possíveis projeções. Acredito que quando o 

Professor Renato narra esse fato sobre a interpretação da sua frase, de que advogado e justiça 

são caros, ter sido vista como discriminatória talvez ele tenha se sentido incomodado com a 

ideia de discriminar alguém na posição de uma pessoa que se vê sempre como o discriminado, 

inclusive por afirmar, ao narrar essa situação, que também tem seus problemas pessoais. É 

possível que o acontecido tenha provocado um desconforto desse lugar do oprimido/opressor. 

Penso, também, que o fato de pontuar a cooperação com o Estado, com a direção é uma forma 

de cobrar o reconhecimento por, talvez, entender que mesmo diante da generosidade de unir as 

turmas foi chamado à atenção pelos/as estudantes, aqueles com os/as quais parece se sentir em 

uma relação na qual é reconhecido, e pela Escola, por achar que foi desacreditado diante dos/as 

estudantes, mesmo tentando cooperar, nas palavras dele. Ou seja, os atos de currículo do 

Professor parecem estar atrelados à sua busca por reconhecimento, pelo acolhimento de sua 

existência. E, em narrativa anterior, quando mencionou a transferência de um estudante que 

buscou lhe insultar, em sua sexualidade, com uma palavra ofensiva contra ele e ao levar à 

situação à diretora essa, mesmo sabendo que o estudante era filho de um colega de trabalho de 

ambos/as, transferiu o garoto. Quando o Professor Renato afirma “Fui falar com ela. Ela deu a 

transferência na hora!” compreendo que a atitude da diretora possa ter sido percebida pelo 

Professor como um acolhimento e reconhecimento os quais parece buscar em suas relações. 

Em outro momento da escrita já afirmei que nós construímos nossas identidades por 

referências, via modelos padronizados de comportamentos sociais. Como ser mulher, homem, 

professor/a, entre outros status que ocupamos nas relações sociais. Uma parte importante dessas 

referências encontramos no universo familiar. Logo, dependendo como cada sujeito interage 

com essas referências, bem como as mesmas recepcionam essa interação, elas podem ser 

tomadas como caminhos possíveis, porém customizados, ou como verdades. E nesse último 

caso, podem interferir diretamente na imagem que construímos de nós mesmos. Essa realidade 



97 

 

 

 

parece se aproximar das experiências formacionais do Professor Renato. Claro que, seja 

possível que o Professor tenha outras referências com as quais interagiu em 65 anos de 

existência, mas só posso analisar aquelas narradas nos nossos encontros etnonarrativos, sendo 

assim os dois ambientes que mais aparecem em seus relatos são o local de trabalho e sua família. 

Como estudante, o Professor não apresenta narrativas onde tenha se sentido desconfortável a 

partir de processos discriminatórios. Mas a escola, enquanto seu local de trabalho, sim. 

Então, ter aparentemente um pai omisso quanto à sua existência quando diz, “Acho que 

eu provei que tinha alguma capacidade aí ele me botou na escola. [...]. Eu só fui pra escola com 

oito anos. Eu sou o mais velho” (Renato), pode ter gerado no Professor uma sensação de baixa 

autoestima. Se pensarmos na época em que ele tinha oito anos, década de 1960, ainda havia 

uma cultura de priorizar a educação dos filhos em detrimento das filhas. Mas sua irmã foi aos 

três, como ele relatou. E ele foi com oito anos. Isso, segundo ele, porque deve ter provado 

alguma capacidade, já que, de acordo com o Professor Renato, era comum chamarem ele de 

burrinho na família. Então, construir uma autoimagem, tendo como referência familiar um lugar 

de baixa autoestima pode ter influenciado o Professor a construir sua re-existência a partir da 

busca pelo conhecimento. No entanto, o sentimento de não ser reconhecido em sua capacidade 

intelectual, bem como em sua diferença enquanto gente parece estar ainda o rodeando enquanto 

evocações dolorosas (JUNG, 1980), no momento em que afirma não ter reconhecimento como 

ser humano e como profissional quando me diz sobre como se sentiu ao ser convidado para 

participar da pesquisa: 

Eu posso viajar, eu moro relativamente bem, essas coisas materiais. Mas em toda minha vida 

profissional, ninguém, eu não tô falando pra lhe elogiar não, ninguém nunca me fez um convite 

dessa envergadura. Eu acho, se eu morresse agora eu morreria feliz (choro). Assim, uma 

dissertação de mestrado, numa universidade federal. Você não me conhece há dez anos e, você 

ter assim, essa oportunidade de não ter preconceito. E foi assim. Vou fazer 66 anos. Foi o 

maior presente que eu ganhei em minha vida de reconhecimento como ser humano, como 

profissional foi você. Nem por parte de família, nem aqui, nem ninguém me tratou, tem me 

tratado tão bem. Porque, ter me colocado num trabalho seu assim. Eu que sou cheio de defeitos, 

que sofro preconceito, eu não tenho nem palavras! (Renato). 

Então, voltemos aos acontecimentos, aos atos de currículos instituídos por eles e às 

experiências formacionais do Professor Renato. Voltemos também a dialogar sobre a relação 

desses atos de currículo e as projeções. Dois momentos narrados pelo Professor que lhes 

desestabilizaram quanto à sua previsibilidade curricular foram causados por uma fala sua em 
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sala de aula quanto a ter sido acusado pela turma de descriminar um estudante por ser negro, 

então temos uma situação que envolve a ideia de descriminação; em um outro momento em que 

teve seu conhecimento questionado, conhecimento esse construído como possível re-existência 

considerando as situações de discriminação relatadas. E, dois contextos que envolvem questões 

ligadas à sua sexualidade. Um deles narrado pelo Professor ao dizer: 

Eles me perguntam sobre o exame de próstata. No fundo no fundo tem uma gozaçãozinha. Se 

eu disser que não tem, estaria mentindo pra você. Eu não me irrito mais. Graças a Deus. No 

início era muito difícil. Eu me irritava tanto. Mas o que eu acho melhor de tudo isso, se eles 

estão me provocando, me irritando ou não estão, eu estou passando uma coisa útil [...] porque 

eu dou a explicação científica (Renato).  

Parece que demonstrar seus conhecimentos é um momento de sentir bem consigo 

mesmo. Em diversos momentos de nossas conversações falar sobre seus conhecimentos parecia 

ser um momento de trégua com o sentimento de ser ignorado pela família e o trabalho, um 

tempoespaço de valorização dos seus saberes, como “Eu leio tudo menino. Leio bula de 

remédio, leio tudo. Tudo me interessa! ” (Renato). “Tudo me interessa”, como se buscasse 

responder a si mesmo, e aos outros, sobre sua capacidade intelectual, mas, que vez ou outra, 

parece ainda não ser reconhecida por si mesmo, considerando sua história de vida e os 

sentimentos narrados quanto às relações familiares e de trabalho. Por diversas vezes busca 

afirmar essa capacidade ao narrar: 

[...]. Eu fui um aluno muito bom em matemática, então isso me favoreceu; [...]. Quando foi no 

segundo grau que me destaquei em matemática. [...].  Os alunos gostam de mim. E eu sou uma 

pessoa nessa condição de sexualidade25 intelectual. Uma pessoa assim dando aula de 

matemática, aí eles acham legal. Os alunos eles vêm como algo positivo; [...]. Sempre um 

aluno muito bom em matemática. Já ganhei muito dinheiro dando banca de matemática 

(Renato). 

Diante de algumas narrativas do Professor Renato como “[...]. Tenho um objetivo que é 

beneficiar o aluno. Dar oportunidades”; “[...]. Me irritando ou não estão, eu estou passando 

uma coisa útil”. [...]. “Uma pessoa assim dando aula de matemática, aí eles acham legal. Os 

alunos eles vêm como algo positivo”. [...]. “É você dar oportunidade ao ser humano, ao aluno, 

ao irmão, como você está me dando de me mostrar como gente, como profissional em um 

trabalho, vai colocar meu nome”. [...]. “Eu acho que eles gostam muito de mim porque os 

                                                 
25 Substituição de uma palavra omitida a pedido do ator da pesquisa. 
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assuntos comigo estão sempre atualizados.” [...]. Eu gosto muito quando eu falo um assunto 

que quando chega na mídia o aluno diz ‘oh o professor Renato falou isso’” (grifos meus) 

percebo que seus atos de currículo estão imbricados às suas projeções quanto ao 

reconhecimento de si mesmo e, consequentemente, na expectativa do reconhecimento do outro 

diante de si. E que essa projeção aparece na sua relação com os/as estudantes já que o momento 

da sala de aula se apresenta como espaço de reconhecimento. Porém, como nos disse Arroyo 

(2002), a sala de aula pode ser um lugar de realização ou mal-estar. Então, como a relação direta 

com os/as estudantes parece ser o objeto de suas projeções, a sala de aula ora se torna o lugar 

de realização, por ter o reconhecimento dos/as alunos, quando parece que apenas esses/as lhes 

proporcionam ser reconhecido, ora se apresenta como espaço de mal-estar nos momentos que 

as lembranças reprimidas do inconsciente presas à essas projeções são atravessadas pelos atos 

de currículo provocados pela emergência dos acontecimentos construídos pelo encontro com 

esses/as mesmos estudantes. 

O Professor Renato parece carregar emoções intrínsecas às suas relações de não 

acolhimento no espaço familiar, bem como no ambiente de trabalho com a diferença que, 

segundo ele, esse não acolhimento é mais por parte dos/as colegas do que dos/as estudantes. Ou 

seja, esses lugares são sentidos por ele como espaços de negação de sua capacidade intelectual 

e sua condição de pessoa vista como diferente dos padrões excludentes de sexualidade, logo os 

momentos de desestabilidades narrados pelo Professor vão ao encontro dessas cargas emotivas 

quando as mesmas parecem ser atravessadas por ações vindas das relações com aqueles/as que 

parecem ser percebidas por ele como seu lugar de conforto, mas que naquele momento os 

deslocaram. Por isso, acredito que os atos de currículos emergidos dos acontecimentos narrados 

pelo Professor Roberto estão imbricados às suas experiências formacionais e, percebo como 

projeções espelhadas nas relações com os/as estudantes em momentos de reconhecimento, logo 

de realização. Bem como de mal-estar, quando esse mesmo espaço evoca essas lembranças 

dolorosas. 

Volto a pontuar que os atos de currículo instituídos pela emergência dos acontecimentos 

nos encontros com a diferença em sala de aula aqui forjados por mim enquanto possíveis 

projeções, possíveis porque elas existem em minhas análises compreensivas como 

pessoa/pesquisadora, não são percebidas como efeitos imediatos das relações não resolvidas 

pelos/as atores/atrizes da pesquisa e, nem essas relações como causas específicas. As 

imbricações são construídas a partir das relações com as experiências formacionais narradas. 

Pois a “natureza do acontecimento depende da circunstância segundo o qual é considerado” 
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(MACEDO, 2016a, p. 31). Se a pesquisa tivesse sido realizada em outro momento, se nós, 

pesquisadora e atores/atrizes da pesquisa, estivéssemos em outros contextos é possível que os 

sujeitos da pesquisa não tivessem narrado essas mesmas experiências, bem como eu poderia 

compreendê-las de outra maneira. Pois, a pesquisa também acontece em circunstancialidades 

específicas, em um tempoespaço singular, ou seja, “a própria experiência da pesquisa implica 

experiências acontecimentais” (ibid. p. 47).  

Para contribuir com o debate acima, trago Arendt (1953, apud DOSSE, 2013, p. 128) 

ao dizer que o “ sentido real de qualquer acontecimento sempre transcende as causas passadas 

a ele atribuídas[...] esse passado só emerge em favor do acontecimento”, e ainda, segundo a 

mesma autora “o acontecimento elucida seu próprio passado e não pode nunca ser deduzido 

dele (idem). Então, essas imbricações pontuadas por mim são compreendidas como encontros 

ressonantes de outras relações acontecimentais que talvez nem o próprio sujeito atravessado 

consiga encontrar sua origem. As tramas compreendidas por mim como ligações podem ser, 

inclusive, minhas projeções como pessoa/pesquisadora. No entanto, ao pontuá-las, não estou 

afirmando ou negando relações intrínsecas entre elas. Estou pontuando possíveis manifestações 

sintomáticas presentes nas narrativas dos sujeitos da pesquisa. Pois, segundo Dosse (2013), é 

impossível acessar a verdade acontecimental do acontecimento esquecido, o que pode ser 

realizado é o deslocamento da escuta para as vicissitudes dos efeitos do acontecimento nessas 

narrativas. E é nesse deslocamento compreensivo que tenho alinhavado as análises da minha 

pesquisa, acreditando que “o importante não é o acontecimento ao qual o sujeito está confinado, 

mas o que ele faz desse acontecimento” (DOSSE, 2013, p. 111), por isso, o cerne da pesquisa 

se encontra nos atos de currículo instituídos pelo acontecimento. 

Para Hannah Arendt (1953 apud DOSSE, 2013, p.127), o acontecimento é antes de tudo 

um começo, uma descontinuidade que interroga criando seu próprio rastro no tempo. Me indago 

nesse momento sobre o interrogar de Arendt. Penso aqui interrogar como aquele momento 

instante em que o tempo espiral de um sujeito, ou seja, a continuidade laminada de suas 

experiências acontecimentais, acomodadas ou metaformacionais, se percebe diante de um 

inquisidor que lhe exige uma atitude como quem lhe impusesse escolher entre a negação ou a 

aceitação do que se apresenta. Ou seja, uma colisão sofrida pelo inconsciente, enquanto tempo 

espiral do sujeito, na qual correlaciona “os acontecimentos passados e as projeções fantasiosas 

com o presente sobre um mesmo plano de imanência” (DOSSE, 2013, p. 108). E é essa 

correlação que desloca o sujeito para um começo. Não como descarte e substituição do tempo, 

pois seria impossível. Mas para rememorar o caminho sob outros passos. Outro ritmo. Não uma 
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sincronização com o tempo ritmo instituído, mas em uma sincronicidade jungiana, na qual essa 

correlação se entrelaça pela necessidade de (re)significação, não por uma tautocronia. 

O acolhimento possibilita a ressignificação dessa correlação. E, ela pode ser percebida 

como incomodo, como afronta e, por isso, muitas vezes, negamos seu surgimento ou o 

percebemos como vontade ou imposição externa. Logo, responsabilizamos, ou até mesmo 

culpamos, o outro que colabora para o surgimento do atravessamento. Quando, o que parece, é 

que essa correlação se apresenta como um espelho para que possamos nos perceber sob outros 

olhares. Inclusive, porque como já alertou Deleuze (1974) o acontecimento é problemático e 

problematizante. O que significa que enquanto a situação mal resolvida não é levada ao 

consciente para que possamos problematizá-la o acontecimento continuará a se rebelar e 

persistir apesar de todos os processos de rejeição (DOSSE, 2013, p. 106). Então, quando não 

acolhido o trauma, complexo, evocações dolorosas, enfim, o que precisa ser resolvido, existe 

uma grande probabilidade que em outro momento um acontecimento outro, em circunstâncias 

outras poderá emergir e provocar novas colisões, pois “a reação de defesa em relação ao trauma 

provoca a repulsa e suscita uma amnésia aparente que se mantém, no entanto, reservadamente, 

porque o acontecimento pode ressurgir, diferente em um só-depois” (id, p. 117). 

A partir do diálogo sobre os retornos de situações problematizadoras advindas do 

acontecimento continuo alinhavando minhas compreensões sobre as imbricações entre os atos 

de currículo protagonizados pela Professora Rebeca diante dos acontecimentos que lhes 

desestabilizaram, presentes em suas narrativas, e suas experiências formacionais seguindo os 

mesmos bordados das demais análises, qual seja a relação entre as projeções e os atos de 

currículo. Pois, tenho compreendido que alguns acontecimentos narrados pela Professora 

Rebeca possam ser ressurgimentos de situações em que a mesma pode ter refutado as colisões 

entre os deslocamentos e seu inconsciente. 

Para continuar nossas conversações vamos começar por um desses deslocamentos 

narrados: 

E eu tive uma experiência muito ruim que foi no estágio da faculdade e, que eu vi quem era 

que eu iria encontrar no meu mundo de trabalho. Eu tava estagiando e eu era uma pessoa super 

responsável, e sempre fui. A supervisora de estágio [...] só foi uma única vez. [...] Preparei 

uma aula com vídeo na televisão. E o cabo da escola sumiu. [...] Tinha uma aluna, não lembro 

o nome dela. Era aquela aluna que sentava na frente e você dizia assim “é boazinha”, ela não 

dava uma palavra. Até pra responder a chamada ela não abria a boca. Você só ouvia o sussurro 

dela. Os outros alunos todos com aquela dinâmica de aluno normal, de jovens. Ela quieta no 

canto dela. Aquela cara sempre simpática. Aquela cara sempre morna. [...] Fui toda certa que 
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a aula tava beleza. E cadê o cabo? Some. Nesse dia a supervisora resolve me observar. Nunca 

tinha ido. Primeira vez que foi. [...] Cheguei cedo. Taca a procurar esse e cabo e nada. Aí foi 

dando o horário da aula, a supervisora apareceu lá. Senta na sala. Aí eu tinha dito a eles que 

tava procurando o cabo que era na outra sala. Não era a mesma sala de aula. E aí ela foi 

conversar com essa menina. “Não professora ela sempre chega atrasada. Ela sempre se 

atrapalha todas nas aulas”. A infeliz da menina deu um relatório extremamente ruim a meu 

respeito. Todo contrário do que era. Resultado, eu fiquei com média de final no meu relatório 

de estágio e por pouco não perdi na disciplina, por conta do relatório dessa aluna. [...] Depois 

eu disse. Menina você foi dizer à professora. “É falei”. E eu, e é realmente isso? “Ela me 

perguntou eu disse”. Eu disse, você mentiu. Eu disse à supervisora, ela mentiu. Você 

perguntou a uma menina mentirosa. Você também não me orientou em nada. Eu sou uma 

professora que se dependesse de você eu não saberia o que é dar uma aula (Rebeca). 

 

A partir das experiências formacionais da Professora Rebeca, às quais tive acesso via 

suas narrativas, vou iniciar minhas compreensões indagando o aparente incômodo da 

Professora estagiária com o comportamento da estudante que, segundo ela, se apresentava 

“boazinha”, “porque não dava uma palavra”, “não abria a boca”, mas, também, era vista como 

“sempre simpática”, “sempre morna” e, ao responder à supervisora que a Professora estagiária 

era sempre atrapalhada, se torna a “mentirosa”. Parece óbvio que o fato da estudante ter mentido 

para a supervisora fosse razão suficiente para que a Professora Rebeca se irritasse com a garota. 

Mas, acredito que os atos de currículo reativos da Professora esteja mais imbricada às suas 

experiências formacionais do que, somente, por conta da falta da verdade da estudante, relatada 

pela Professora. Em suas narrativas, a Professora Rebeca, algumas vezes, relatou que era uma 

pessoa calada. Ora parece conectar esse silêncio à religião da qual foi adepta por 20 anos ao 

dizer, “tinha um porém, muito forte, a religião. Vim de uma família religiosa. Minha vó era 

adventista, depois eu entrei pra Batista, depois virei Testemunha de Jeová com 20 anos, pense? 

[...] uma religião extremamente rígida. E fiquei por lá 20 anos. Religião onde as mulheres não 

têm direito. Eu ia fazer uma faculdade, então eu ia me corromper, ainda mais um curso de 

Biologia que fala de evolução” (Rebeca), ora aparenta reconhecer que o fato se deve à sua 

formação ao afirmar “aí eu entro numa sala muito matuta, porque tímida ao extremo” (id.), ou 

ainda: 

[...] você vai ser uma menina como eu fui. Porque eu fui formatada. Eu queria, mas eu não 

tinha opção de dizer que queria. Eu queria, mas não tinha direito de dizer que queria. Eu só 
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recebia: toma, vai vestir essa roupa! Tome, vá fazer dessa forma! Então aí eu tava sendo 

formatada e não formada de certa forma, porque eu não tinha minha vontade ouvida (Rebeca). 

A Professora Rebeca parece incomodada com seu silêncio porque, talvez, percebesse 

que sua voz fosse calada por falta de oportunidade, não por ausência de capacidade de tomar 

decisões como relata em outra narrativa, “porque quando a gente é muito calada a pessoa tem 

a cabeça que trabalha muito intelectualmente” (Rebeca). Havia um desejo de fala, e que foi 

possivelmente repreendido por um longo tempo como se apresenta em outro momento de nossa 

conversa: “Eu não tenho medo de expor minhas ideias não. Já tive muito medo de ser 

incompreendida. Mas hoje em dia eu penso, preciso expor minhas ideias”. E, enquanto 

permanecia calada, pensava, planejava, traçava objetivos:  

Então eu traçava metas, assim retas. Não tinha uma meta que fosse pular não. O que você vai 

fazer? Eu vou estudar, estudar, estudar, sempre pensei isso. Na minha cabeça eu era muito 

madura. Eu não falava nada, chegava aqui não abria a boca pra nada, mas ali eu pensava mil 

coisas pra fazer. Aí se eu traçasse aquela meta eu construía o que eu tracei. Não tinha quem 

me removesse dessa ideia. Eu falava assim, se minha vó morresse eu preciso ter um emprego. 

Fiz o concurso com 17 anos, passei. Da prefeitura. Bom, se minha vó morrer já não fico 

desamparada. Aí depois, preciso fazer uma faculdade. Se minha vó morrer eu preciso de 

estudo. Aí com 18 anos já tava na faculdade. Mas tem que ser uma faculdade pública porque 

não tem quem pague. Então, tudo era aquela coisa traçada. E acho que você vai se engessando 

(Rebeca). 

A Professora Rebeca planejava toda sua vida futura a partir de suas experiências 

passadas. Neta de uma vó lavadeira e de um avô verdureiro a Professora conta que sua mãe foi 

embora quando ainda era um bebê e a deixou com sua avó paterna: “minha mãe me abandonou 

na mão de minha vó com 8 meses de nascida [...]. Minha mãe largou disse que ia cuidar da vida 

e depois ia de ano em ano me ver. Quando eu completei 11 anos ela sumiu que ninguém sabia 

essa mulher pra onde foi” (Rebeca). Seu pai morava com ela e seu avô, mas segundo ela “ não 

fazia nada. Até me proibiu de chamar ele de pai. E não dava nada” (id). Logo, segundo relata, 

compreendia que sua avó era uma pessoa idosa e, pensando na possibilidade de falecimento 

repentino da avó, precisou traçar metas as quais não poderia deixar de cumprir nenhuma e 

seguiu sua vida numa linha reta. 

Voltando à estudante àquela que, a partir de suas percepções, comunicou à supervisora 

a forma atrapalhada com a qual a Professora estagiária ministrava suas aulas. Para alinhavarmos 

essa situação com a estudante às experiências da Professora Rebeca, mencionadas acima, 



104 

 

 

 

preciso dialogar com Jung mais uma vez para compor minhas compreensões. Segundo Jung 

(2000), “todo contemporâneo normal que não possua um caráter reflexivo acima da média, está 

ligado ao meio ambiente por todo um sistema de projeções inconscientes” (ibid. 2000, p. 102). 

Afirmo, a partir dessa teoria, que meu caráter reflexivo tem consciência de que minhas 

compreensões sobre os atos de currículos dos atores/atrizes dessa pesquisa emergentes dos 

acontecimentos alinhavadas ao conceito psicanalítico de projeção estão imbricadas às minhas 

experiências acontecimentais metaformacionais. Ou seja, as reflexões críticas sobre minhas 

experiências formacionais tem me conduzido a processos autonomizantes como pessoa, logo, 

também, como professora, pesquisadora e todos os outros papeis sociais exercidos por mim. E 

essa reflexão está vinculadas às minhas implicações com o a pesquisa. Assim, posso parafrasear 

Mialaret (apud BORBA, 2000) e Gatti (2002), e dizer que a/o pesquisadora/o não compreende 

a partir do que ela/e sabe, mas a partir do que ela/e é. Claro que o que sou aqui é, também, o 

que sei e o que compreendo do que sei. Logo, se meus objetivos são compreender as 

imbricações entre os atos de currículo dos sujeitos da pesquisa e suas experiências formacionais 

e, a partir dessas imbricações, fomentar o debate sobre a potencialidade dos processos 

metaformativos como caminhos possíveis de implicações políticas de autonomização curricular 

acredito que provocar as políticas públicas curriculares reificantes a pensar os/as professores 

como sujeitos experienciais, tecendo pesquisas com as intersubjetividades das pessoas, logo 

com seus processos inconscientes e suas projeções é deveras justificável. 

Seguindo nossa conversa analítica, compreendo, como mencionei, que a reação da 

Professora Rebeca à atitude da garota não se deu, apenas, ao fato da estudante dizer uma 

inverdade, segundo a docente. É possível que ao perceber na estudante um comportamento 

semelhante ao seu ela tenha construído uma imagem da mesma a partir de seus conteúdos. 

Estudante de escola pública, sempre simpática, mal abria a boca para responder a chamada. 

Talvez tenha pensado que a garota tivesse tal comportamento, diferente dos outros/as 

estudantes, “todos com aquela dinâmica de aluno normal, de jovens” (Rebeca), jovens esses/as 

que, talvez, a Professora Rebeca não tivesse sido, normal, pois estava sempre muito preocupada 

em atingir suas metas porque, segundo ela, “eu tinha que ter minhas coisas ali pra não abalar 

nada” (id.), porque, possivelmente, via a garota, agora denunciante, como alguém que estava 

disposta a estudar, interessada, pensava no futuro, tal qual a Professora Rebeca, como narrou 

em outro momento de nossa conversa “então eu ia pra escola e queria que os meninos 

pensassem iguais a mim. Eu preciso de alguma coisa que me dê sustança que me dê esteio, que 

me dê futuro” (id.).  
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Compreendo que ao projetar na estudante a imagem de si mesma a Professora Rebeca se 

identificou com a garota. Talvez, transferindo para ela suas metas retilíneas encaradas como o 

caminho do sucesso que trilhou para si. Pois, foi através dessas metas que a Professora pode 

conquistar, com muito esforço, seu espaço. Entendendo transferência aqui como uma projeção 

de conteúdos inconscientes (JUNG, 1980, p. 558). E, ainda segundo Jung: 

[...] enquanto o interesse vital, a libido, puder utilizar estas projeções como pontes 

agradáveis e úteis, ligando o sujeito com o mundo, tais projeções constituem 

facilitações positivas para a vida. Mas logo que a libido procura seguir outro caminho 

e, por isto, começa a regredir através das pontes projetivas de outrora, as projeções 

atuais atuam então com os maiores obstáculos neste caminho, opondo-se, com 

eficácia, a toda verdadeira libertação dos antigos objetos. Surge então um fenômeno 

característico: o indivíduo se esforça por desvalorizar e rebaixar, o máximo possível, 

os objetos antes estimados, a fim de poder libertar deles a sua libido. Como, porém, a 

precedente identidade repousa sobre a projeção de conteúdos subjetivos, uma 

libertação plena e definitiva só pode realizar-se, se a imago refletida no objeto for 

restituída, juntamente com sua significação, ao sujeito. Produz-se esta restituição, 

quando o sujeito toma consciência do conteúdo projetado, isto é, quando reconhece o 

"valor simbólico" do objeto em questão  (JUNG, 2000, s.p.). 

 

Jung me ajuda a compreender porque de “boazinha” a estudante passa a ser “morna”, 

“nem quente, nem fria. Que é perigoso. Hoje eu sei que essas pessoas assim são extremamente 

perigosas” (Rebeca). No momento em que a estudante, talvez pensada nas projeções da 

Professora como alguém em busca de construir um futuro assim como ela, relata à supervisora 

que a Professora estagiária sempre se atrasava, se atrapalhava, considerando todo o esforço que 

a Professora Rebeca empregou para conseguir chegar no horário e dar sua aula quando diz 

“cheguei cedo. Correndo porque minha vida é correndo. Chego na escola. Era subindo e 

descendo da UFBA pra prefeitura, da prefeitura pra UFBA. Cheguei cedo” e, ainda assim não 

encontrar o cabo que precisava para passar o vídeo programado, além de levar nota baixa como 

relata “eu fiquei com média de final no meu relatório de estágio e por pouco não perdi na 

disciplina, por conta do relatório dessa aluna” é compreensível porque agora essa estudante se 

torna perigosa, nas palavras da Professora. Talvez nem a garota, ou pessoas parecidas com ela, 

sejam perigosas, mas naquele instante em que a Professora Rebeca, possivelmente, não mais se 

identifica com a estudante e deseja, inconscientemente, deslocar suas projeções dela mas 

encontra dificuldade para, como nos disse Jung (2000) ela procura desvalorizar o objeto da 

projeção ao máximo para se libertar dele. 

No entanto, arrisco em dizer que esse deslocamento ainda não ocorreu. Ou seja, em 

minhas análises, acredito que não houve ainda uma tomada de consciência do conteúdo 

projetado pela Professora. Levanto essa possibilidade a partir de outra fala da docente, quando 

narra: 
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E você vai vendo que podem puxar seu tapete de onde você menos espera. Hoje em dia eu 

tenho medo desse aluno quietão. Eu prefiro aquele virado no setecentos porque eu já sei como 

ele vai agir. Aquele que quietão ali. É como eu digo, gente morna não presta. Ou você é frio 

ou você é quente. O morno é perigoso (Rebeca). 

Minhas análises vão ao encontro da narrativa da Professora Rebeca quando ela diz “e, 

quando desconstruo, eu começo a quebrar esse gesso. Ficou uma atadurazinha né? ”. Ela afirma 

que os encontros terapêuticos têm ajudado nessa desconstrução quando narra “terapia ajuda 

muito. Porque assim, à medida que você vai se conhecendo você vai até enxergando no outro o 

que você não queria em você. [...] você vai se sentindo impelido a fazer mudanças”. Ou seja, a 

dinâmica relacional entre as experiências acontecimentais acomodadas e as experiências 

acontecimentais metaformacionais, têm possibilitado à Professora processos autonomizantes 

que podem colaborar para o acolhimento do outro. No entanto, ainda acredito que seus atos de 

currículo diante da situação desestabilizadora causada pelo cabo que sumiu, por uma estudante 

que não era o que parecia e uma supervisora que não fez seu papel estão vinculados à essa 

garota/jovem que teve que manter suas metas sempre retas, sem apoio materno e paterno, com 

a ajuda de uma avó, que dentro das suas possibilidades e apesar de todo cuidado com ela, talvez 

não tenha dado tudo que ela precisava. Minha compreensão parte das seguintes narrativas:  

E minha vó priorizava muito o estudo. Ela lavava uma roupa, quando ela recebia o valor 

daquela roupa no mês, a professora passava um livro, a primeira coisa ela dizia “Rebeca tome 

aqui”. Aí dava a minha tia pra ir comprar o livro. Já era segundo grau. Porque na época não 

tinha livro. Então ela tinha aquela preocupação de farda, de escola, de ir à escola de surpresa 

saber como é que eu tava. De conversar com a professora, com a diretora. De eu chegar em 

casa com a nota boa e ela dizer “Não fez mais que sua obrigação”. De cuidar (Rebeca). 

Assim, mesmo com os cuidados da avó, em outra narrativa a Professora parece ainda 

sentir falta de alguém que a ouvisse, nem que fosse o/a professor/a: “eu senti muita falta na 

época que eu tava na fase deles de um professor que me ouvisse, de um professor que sentasse 

e, pelo menos, perguntasse ‘porque você tá rebelde hoje, porque tá assim nessa grosseria? E 

porque você tá calada? Porque você não fez a atividade? ’”. No entanto, no lugar de acolhimento 

e cuidado, naquela circunstancialidade na qual emergiram os acontecimentos deslocadores, 

houve ainda a presença de uma supervisora ausente que não deu o suporte que ela necessitava 

para cumprir sua atividade, nas palavras dela, “eu sou uma professora que se dependesse de 

você eu não saberia o que é dar uma aula” (Rebeca). Assim, com tantas desestabilidades para 

dar conta, a figura da supervisora, ou seja, daquela que deveria orientar, cuidar, ensinar, talvez 
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se assemelhe com uma figura materna também ausente. Ausência sentida nas palavras da 

professora ao narrar: 

Porque do lado da mãe e do lado do pai eu nunca fui valorizada. Eu nunca tive um pai nem 

nunca tive uma mãe. E pior do que você não ter um pai e uma mãe mortos, é as pessoas 

perguntarem “cadê sua mãe? Não sei. “Cadê seu pai”? Tá aí. “E porque ninguém ver sua mãe”. 

Aí tinha que inventar: ela viajou, ela tá trabalhando. Mas ela é uma mãe desaparecida e quem 

ia pra reunião era minha vó que já era uma idosa, não poderia ser minha mãe (Rebeca). 

Em continuidade com nossa conversa compreensiva acredito também que outra questão 

importante a se pontuar a partir da narrativa desses acontecimentos com o estágio é o fato de 

tantos deslocamentos terem, inclusive, se tornado barreiras para o alcance de sua meta: dar aula 

usando um vídeo como recurso didático. Sua previsibilidade curricular foi quebrada com a 

emergência dos acontecimentos. Talvez, nessa situação específica, não cumprir sua meta tenha 

sido um fator menos relevante para que a Professora lembrasse desse momento incômodo de 

sua caminhada formacional no campo profissional, considerando todos os outros, porém, 

acredito que cumprir metas como forma de enfrentar sua realidade pode ter deixado sementes 

que encontraram circunstancialidades específicas para que fossem, segundo Dosse (2013), 

correlacionados os acontecimentos passados e as projeções fantasiosas com o presente sobre 

um mesmo plano de imanência. E que, essa colisão com o inconsciente, tenha surgido em outras 

narrativas como: 

[...] E eu dava aula á tarde. E era uma turma cheia. Uns meninos indisciplinados, naquele fogo 

da idade de 12, 13 anos. E eles não tinham rédea na escola, não sabiam dar rédea a eles [...] 

Era uma tortura pra mim dar aula pra esses meninos, porque eu preparava um assunto, uma 

forma de trabalho e chegava na sala dava tudo errado. Eles não tinham receptividade, eles não 

viam a importância daquilo ali, eles não tinham [...] não sei era um negócio que era uma coisa 

de horror. E aí foi a primeira vez que eu disse assim: Eu tenho que mudar minha postura dentro 

de sala de aula. Eu programei, programei, chegou aqui não deu certo. Vamos para o plano B. 

então eu começava assim, preparava uma aula não dava certo. Vamos para o quadro escrever. 

Então, era uma coisa arcaica que eu fazia? Era, mas eu tinha um plano B. quando eu tava ali 

escrevendo e eles escrevendo, escrevendo[...] se eu parasse pra explicar, a sala virava um 

inferno. Então, eu continuava escrevendo[...] então eu fui para um plano braçal, mas que 

funcionou e eu consegui cumprir aquele ano (Rebeca). 

Vou iniciar minha conversa compreensiva com a narrativa da Professora Rebeca dizendo 

que as análises nessa pesquisa não estão, de modo algum, buscando apontar julgamentos. 
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Portanto, o que é importante nessa narrativa é me concentrar nas imbricações entre os atos de 

currículo e as experiências formacionais. A Professora menciona que essa é a primeira vez em 

que questiona seus atos de currículo. Bem como parece começa a compreender que são eles que 

dinamizam os saberes eleitos como formacionais quando afirma ter um plano B, mesmo não 

estando, possivelmente, consciente dessas conceituações teóricas. Mas, sente, com sua 

experiência em sala de aula, que o planejado sofre alterações. O foco da análise é o plano B. 

Mesmo compreendendo, experiencialmente, que o currículo se movimenta a Professora Rebeca 

parece, nessa circunstância específica, planejar uma alternativa para o plano A, qual seja, 

conseguir finalizar sua aula programada, muito mais para atingir sua meta, lecionar o 

programado, do que, compreender a necessidade de estar à espreita dos acontecimentos que 

movimentam a dinâmica das relações. O plano B aparece, provavelmente, mais como uma outra 

meta do que o acolhimento da imprevisibilidade do encontro na sala de aula. É possível que 

traçar e colocar em prática o plano B, enquanto ato de currículo, tivesse sido mais uma tentativa 

de controlar o fluxo das interações já percebidas anteriormente como um instante 

desestabilizador, mas que na narrativa parece já se apresentar como uma solução pensada. Logo, 

a ideia sobre “eu tenho que mudar minha postura dentro de sala de aula” (Rebeca) foi um salto 

autonomizante, ou seja, a Professora parece começar a perceber que a dinâmica da sala de aula 

é o movimento imprevisível. Então, considerando sua postura inicial como Professora, a mesma 

relata suas mudanças ao narrar que: 

[...] antes eu dava aula porque eu queria algo mais. Eu fiz licenciatura tipo assim, pra ter com 

o que se sustentar. [...] Sempre fui muito de cumprir com minhas obrigações, meus deveres, 

de preparar aula, de preparar plano, não de faltar aula, de respeitar as pessoas, mas era 

mecanicamente fazendo. Uma coisa mecanicista que não é o que o professor deve ser. Hoje 

eu vejo isso, e essa percepção foi ao longo do tempo (Rebeca). 

Ser Professor/a não é um papel social que se consolida com títulos. Eles são importantes 

para os processos formacionais. Mas o papel social do/a professor é construído em 

circunstancias acontecimentais na experiência das relações com as diferenças em sala de aula. 

Não há um tempo cronológico para que esse papel se consolide, apesar desse tempo social 

colaborar para a teia experiencial como narrou o Professor Renato em um de nossos encontros 

etnonarrativos: “Mas isso não é com um ano, dois. Não tem um prazo assim. Se é com 15 anos 

de magistério, se é com 30, não sei, que você vai adquirir isso né? Passar essa segurança, essa 

credibilidade. O tempo vai passando e você vai construindo, você vai exercitando”. Dialogando 

com o Professor, acredito que são as teias experienciais acontecimentais que vão permitindo 
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à/ao professora/o chegar a ser o que se é. Senso assim, convido-as/os a continuarmos nossa 

viagem compreensiva para dialogar com outro momento acontecimental da Professora Rebeca. 

As projeções, como já mencionadas aqui, são transferências de conteúdo do 

inconsciente, lembranças reprimidas que, pela ausência de colisão, não amadureceram em 

direção à consciência segundo Jung (1980). Portanto vou considerar essas identificações com 

o objeto como identificações com o outro, considerando que estamos falando de subjetividades. 

Bem como, as qualificarei como sendo da ordem de uma identificação empática, nesse caso a 

projeção é uma forma de conforto, ou repulsiva, ou seja, aqui a projeção é construída como 

forma de rejeição ao outro ou a uma situação, papel social, arquétipo e outras questões para que 

não fiquem limitadas a morada das projeções.  Pontuando que elas, também, podem apresentar 

as duas qualidades dentro de um mesmo acontecimento narrado. Diante dessa diferenciação 

qualitativa, considero que as experiências acontecimentais narradas até agora pela Professora 

Rebeca se apresentaram enquanto projeções empáticas e repulsivas ao mesmo tempo no 

primeiro momento e, repulsivas no segundo. Isso, porque na primeira situação parece ter havido 

uma identificação de conforto com as qualidades da estudante e que se tornou repulsiva no 

momento que, possivelmente, se sentira traída pela própria imagem projetada. Já no último caso 

narrado, parece ter emergido uma identificação de rejeição à imprevisibilidade da turma, pois 

essa qualidade pode ter provocado uma desestabilidade no seu projeto, de concluir o planejado, 

percebido como seguro e que, portanto, pensar em mudá-lo pode ter lhe causado sofrimento. 

Sendo assim, ela encontra outra estratégia visando alcançar a meta.  

Outras experiências acontecimentais narradas pela Professora Rebeca que compreendo 

como uma projeção de identificação empática são: o momento em que a professora relata ter 

sido um divisor de águas em sua vida. Conta ela: 

João foi assim, um divisor de águas muito grande, tipo assim, ou você resgata uma pessoa ou 

você joga ela no mundo. Eu já vinha com a ideia de mudar, já tava com minha cabeça bem 

aberta, mas em João eu vi a realidade. [...] Aí eu ficava lá no laboratório, fazendo minhas 

coisas. Porque eu dava aula de tarde e de noite. Então de tarde terminava 17:30 e de noite só 

ia começar 19h, então ficava por lá. Aí depois chega esse menino, um menino rebelde, muito 

agressivo. As pessoas diziam que ele era muito encrenqueiro, que João não ouvia desaforo. Aí 

João se apegou a mim com essa história. [...] Eu já vinha com a mudança, mas foi com João 

que eu vi o concreto. “Rebeca, posso ficar com você no laboratório?”. Pode. Menino vai pra 

casa. “Não professora, eu não quero ir pra casa não porque eu não gosto de ir pra casa.” [...] E 

João brigava com um, brigava com outro, batia boca com um, com outro. [...] A mãe dele 

morreu quando ele tinha 10 anos [...] Ficou o irmão dele de 5 e ele com 10. Foi morar com a 
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madrasta. A madrasta batia, humilhava, deixava com fome. O pai, quando chegava, a madrasta 

fazia queixa, espancava ele. [...] “Você não presta pra nada”. Uma pessoa ouvir dizer “Você 

não presta pra nada!”. É muita coisa. O que a gente precisa entender é o seguinte você diz: 

você não presta pra nada, aí você tem dois caminhos. Eu tive dois caminhos. Eu tinha a carga 

genética forte pra não dar pra nada, pelo lado da mãe e pelo lado do pai (Rebeca).  

 

Bem como, a narrativa sobre a estudante que foi agressiva com ela mas que ao saber do 

contexto familiar da estudante ver a agressividade da garota como um reflexo das relações 

familiares: 

Teve uma vez nessa turma de sétimo ano uma aluna que me desrespeitou, me xingou, veio em 

cima de mim. Na verdade, eu tava uma fase muito difícil naquela época porque eu tive um 

pneumotórax e eu não sabia o que era. Ia trabalhar nessa sala e o calor que você sabe. Eu sei 

que eu fui falar uma coisa com eles, duas vezes nessa mesma turma, e ela aí me destratou, me 

xingou e me disse um monte de coisa e aí saí da sala e disse a diretora que eu só voltava lá se 

ela se retratasse. A diretora não foi. Não deram nenhuma suspensão à menina. Aí passou, 

passou e eu fique sabendo que a menina vivia um contexto familiar em que, provavelmente, 

aquela agressividade que ela lançou sobre mim era um reflexo do que ela tava em casa e isso 

se externalizou de uma forma agressiva. Depois eu voltei a dar aula na turma, e ela se tornou 

uma das melhores alunas em comportamento até ajudava a acalmar a galera lá. Foi uma 

situação muito difícil. Foi a única situação dessa minha história toda muito forte (Rebeca). 

Considerando as experiências formacionais da Professora Rebeca, retomadas nessa 

narrativa nas relações maternas e paternas, resgatar João parece ter sido, também, uma maneira 

de se resgatar. Não Rebeca Professora, Geneticista, com uma vida bem-sucedida, mas a Rebeca, 

“a menina preta” como ela relata, que cresceu com uma mãe ausente e um pai como presença 

ausente. A Professora Rebeca diz que tinha dois caminhos, mas suas metas, que em outros 

momentos podem ter lhe impedido a deslocar suas lembranças reprimidas, também, a fez 

caminhar até onde chegou, como ela mesma diz, “mas eu não acho que eu fui prejudicada não. 

Eu acho que me estimulou mais ainda” (Rebeca). Então, a possibilidade de ofertar a João uma 

outra saída se constitui em um ato de currículo acolhedor diante da emergência do encontro 

com esse estudante que pode ter provocado deslocamentos em suas experiências formacionais 

socializadoras com a família que se tornam ressonantes à sua profissão ao afirmar que já estava 

com a cabeça aberta às mudanças no momento em João apareceu. Estar com a cabeça aberta 

foi condição fecunda para que a Professora Rebeca acolhesse essa experiência acontecimental, 

pois estava à espreita, começando a compreender a impermanência do ser, das relações, do 
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mundo, da educação ao afirmar “Eu tinha uma visão muito teórica da educação. Hoje eu já 

tenho uma visão mais empática. A mudança é essa. Mas isso foi com o tempo. Até mesmo 

fazendo uma leitura de mim mesma” (Rebeca). E, é possível perceber, mais uma vez, os 

processos metaformativos como potencializadores de processos autonomizantes, através dos 

quais a pessoa professora pode se autorizar. Ser autora de si mesma e, também, ter a 

possibilidade de fomentar esses processos nas pessoas estudantes. 

A segunda narrativa aconteceu no início da profissão, ou seja, antes das mudanças da 

Professora quanto à sua visão de educação. No entanto, o acolhimento dado à menina que lhe 

xingou parece ter sido o mesmo desprendido a João, ainda que posterior ao momento-instante 

do acontecimento, ao compreender o comportamento agressivo da estudante como um ato de 

currículo, possivelmente, de socorro ao descobrir que a realidade da garota poderia estar 

interferindo em seu comportamento. Acredito até que, talvez, o acolhimento posterior tenha se 

dado pela provocação de ressonâncias de acontecimentos anteriores em que a Professora, 

vivendo um contexto familiar conflitante, possivelmente, tenha quisto externalizar em 

agressividade, assim com a estudante, seus conflitos familiares, mas, se calou. Ou seja, é 

possível que esse ato de currículo da Professora Rebeca esteja imbricado às suas experiências 

de conflito familiar e, que o acolhimento à garota pode ter sido uma projeção ao desejo de ser 

acolhida, como resgatar João, também, pode ter sido um resgate de si mesma. 

Portanto, fomentar processos autonomizantes e autorizantes nas pessoas estudantes 

quanto aos pertencimentos étnicos pode ser uma possibilidade constitutiva dos atos de currículo 

da Professora Rebeca à medida em que desde criança constrói reflexões sobre seu lugar de 

mulher negra numa sociedade racista, ainda com mentalidade escravagista, a partir dos diálogos 

com sua avó: 

E ainda vem uma outra situação que, tipo, a questão de pertencimento. Minha vó era negra, 

meu avô era branco dos olhos azuis a pele bem branca que não tinha sol que corasse ele. Então 

eu era negra, dentro de uma família mais clara que as pessoas perguntavam “quem é essa 

menina? ”. A menina preta. Aí depois nasce meu primo também loiro. E as pessoas diziam 

“você é a babá de Carlos? ”. Então eu não tinha identidade por causa da cor. Então, você é 

preto só pode ser o que? Babá de menino. Eu ia com minha vó levar roupa, ela ia com a trouxa 

na cabeça, eu ia com ela e no caminho ela ia conversando comigo. Aí chegava, e a gente 

sempre entrava pela cozinha, aí ela falava assim “Tá vendo ali Rebeca aquela menina? Sempre 

uma menina pretinha, tô. “Sabe o que ela tá fazendo? Tá jantando. “Ali ela tá jantando a sobra 

do jantar da patroa na cozinha, depois ela vai ter que limpar essa cozinha toda. Vai ser a última 
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a dormir e a primeira a levantar pra fazer café. É isso que você quer pra você? Aí eu falava 

não (Rebeca). 

Bem como, essa reflexão torna-se implicadamente consciente quando diz: 

Tudo começa na terapia. Eu venho de uma família que eu era a empregada. Porque eu era 

negra. Carlos é meu primo e era muito grudado comigo. Mas eu tinha vergonha, porque 

ninguém me via como a prima de Carlos. Me via como babá de Carlos porque eu era preta e 

Carlos claro. E a vida toda foi assim. Então eu ficava tendo esse recalque de ser a babá de 

Carlos. Não era Carlos. Era uma questão de “quem é você? ” Você não tem identidade. [...] 

Quando você melhora sua condição financeira você tem acesso a coisas que você não tinha 

antes. Aí você começa a ver o tratamento (Rebeca). 

As experiências acontecimentais metaformacionais da Professora, provocadas por suas 

reflexões experienciais, assim como mediadas pela terapia proporciona à mesma a possibilidade 

de intervir de maneira implicadamente consciente nas coisas do currículo. Incluindo a 

percepção de que como co-autora das realidades tem responsabilidades sobre elas. Por isso, 

pensar refletidamente sobre seu lugar de pessoa/professora se constitui processos 

autonomizantes e autorizantes como dinâmica potente de construções heterárquicas com as/as 

atrizes/atores curriculantes outros, atuando e provocando atuações a partir de atos de currículo 

implicados e refletidos politicamente. As narrativas da Professora Rebeca a seguir provocam a 

pensarmos as problematizações acima como políticas com currículoformação, quando fala 

sobre seu lugar político na educação pública: 

Mas acho que a mudança foi boa. Pra mim e pra eles. Hoje eu venho pra escola dar uma aula 

mais leve, eu não vou dar aula com aquele peso no ombro, o peso de estar fazendo um trabalho 

obrigatório, apesar de eu estar sendo remunerada pra isso. Mas não como se eu tivesse fazendo 

um favor a eles. Eu sempre digo a eles. Vocês não estão me fazendo um favor e nem eu estou 

fazendo um favor pra vocês. É um trabalho que eu estou fazendo e vocês estão fazendo um 

trabalho também. Porque quando chega la qual sua profissão? Estudante. Então eu vejo isso 

na educação. As pessoas precisam mudar essa visão de que está ali fazendo um favor (Rebeca). 

Quando compreende, experiencialmente, o movimento curricular via atos de currículos 

das pessoas estudantes como atrizes/atores curriculantes, a partir do movimento da relação 

dinâmica de suas experiências acontecimentais acomodadas e as metaformacionais, ao dizer: 

Eu acho que eu tenho duas professoras. Uma quando entrou e outra agora que está mais pra 

sair do que pra continuar. Acho que eu entrei muito nova, muito imatura, muito metódica. 
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Muito seguidora de um viés único. Sem muita flexibilidade para olhar para os lados. Ao longo 

da carreira você vai aprendendo a viver o que é a sala de aula, vivenciar. Você vai entendendo 

o contexto de cada época. É[...] eu vou entendo[...] eu tô falando de mim, Rebeca [...] a pessoa 

vai entendo a entender. Porque o aluno é não é um ser estático. Ele é um ser dinâmico (Rebeca). 

A Professor Rebeca, também, passa a compreender a formação não mais como um 

processo exterodeterminado, como percebia ao dizer que queria que os/as estudantes pensassem 

como ela. Agora compreende a formação como um processo relacional entre as escolhas do 

sujeito e a socialização de maneiras coletivas de agir e intervir, ou seja, como 

autoheteroecoformacional quando narra: 

Não sei se alguém forma alguém não. A pessoa vai sendo orientada. Eu não posso formar você. 

Eu não tenho como te moldar. Eu penso que formar é você contribuir pra que aquela pessoa 

chegue lá onde ela pensa que deve chegar. Porque eu digo assim, eu vou formar aqueles 

meninos na disciplina tal, no curso tal. Eu dei a ele o conteúdo da disciplina, eu dei a ele a 

vivência de vida, a experiência que eu tenho na área, mas ele é que vai se formando ao longo 

do período em que ele for vivendo aquilo ali. Ele vai tendo uma vivência, uma compreensão 

de mundo e ele vai chegando à formação dele. A formação eu acho que é particular. É própria 

de cada um. A escola não tá ali pra formar. Eu acho que ainda tem essa visão de escola de 

formar. Porque eu acho que vou ali construir, mas a construção é coletiva e cada um tem sua 

construção individual (Rebeca). 

Finalizo, por ora, nesse parágrafo, minhas compreensões situadas e generativas 

pontuando, sinteticamente, que da mesma maneira que manifestei minhas compreensões como 

situadas sobre as experiências acontecimentais docentes, logo, imbricadas ao meu continuum 

experiencial, compreendo que todas as pessoas presentes nas narrativas dos/as atores/atrizes da 

pesquisa, também, atuaram nos contextos narrados a partir de suas compreensões desenvolvidas 

em seu universo experiencial. Portanto, apesar de não ter tido acesso às suas versões das 

circunstancialidades apresentadas pelas pessoas professoras com as quais dialoguei, penso que 

devo, também, compreender suas atuações não julgando, não medindo, não comparando 

(BARBIER, 2007, p. 94). 

Outro ponto que precisa ser levantado diz respeito aos dispositivos de compreensão 

projetados por mim para os momentos de encontros. Como já indaguei nesse subcapítulo, o 

encontro com o outro pode ser percebido como um labirinto intersubjetivo no qual é possível 

provocar aberturas, paredes ou, quem sabe, a saída. Sendo assim, em respeito ao rigor outro da 

pesquisa, bem como à sua singularidade acontecimental se faz necessário pontuar as saídas 
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encontradas no que concerne aos dispositivos citados. Eles foram pensados como meios 

singulares pertinentes para minhas aproximações das experiências acontecimentais das pessoas 

professoras dessa pesquisa. No entanto, os labirintos intersubjetivos, o tempo instituído, bem 

como nossas demandas, minhas enquanto professora pesquisadora e dos/as docentes, me 

levaram à apropriação, apenas, das narrativas autobiográficas. Embora, fossem inegavelmente 

enriquecedores os dispositivos outros aventados como possibilidade, mas não realizados me 

senti à vontade em mantê-los no texto como projeto pensando, inclusive, para reiterar a 

qualidade acontecimental no ato de pesquisar. Assinalo, também, que apesar dos dispositivos 

por mim forjados como dispositivos etnonarrativos como provocadores de narrativas 

experienciais imbricadas aos agentes de socialização como família, escola, trabalho serem 

percebidos por mim como um meio de aproximação acolhedora, acredito que minha 

familiaridade com os/as atores/atrizes da pesquisa tenha manifestado essas narrativas de modo 

natural e, por isso, nessas circunstâncias, não se fizeram necessários.  No mais, segue a síntese 

compreensiva. 

 

4.3 SÍNTESE COMPREENSIVA E GENERATIVA 

“Será que é tempo26 que lhe falta para perceber?”  

Lenine. 

Estou às vésperas de entregar a dissertação para a banca e ainda faltam as epígrafes, 

agradecimentos e a conclusão da formatação. Tempo. Como diria o título do filme 

documentário produzido por Claudia Dutra e Alessandra Alli: Quanto tempo o tempo tem? 

Levei anos me fazendo perguntas semelhantes. Porque não consigo acompanhar prazos? Porque 

estou sempre atrasada? Porque me desestabilizo quando meu planejamento, qualquer que seja 

ele, é interrompido por um acontecimento, um contratempo? Porque fui capaz de perder a 

matrícula como aluna especial, enquanto sonhava em estar nesse momento tão próximo da 

defesa de uma dissertação, que deveria ter sido feita em uma sala que fica a dois metros de onde 

tive aula por quatro meses acreditando que tinha efetivado a matrícula e tive que repetir o 

componente? Porque meu tempo parece nunca ter tempo? E no meio dessa correria para 

entregar o texto, entre leituras, noites em claro, muito café, sentimento de culpa por não ter 

tempo para o companheiro, para meu trabalho, porque meu tempo nunca acompanhava o tempo 

                                                 
26 Compreendo tempo aqui como intervalo consciente entre a necessidade e a satisfação (PINEAU, 2013).  
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instituído, encontro na leitura de Gaston Pineau (2003), acontecimentalmente, para não fugir 

da teia de acontecimentos provocadas pela pesquisa, minha possível resposta. 

Tenho consciência que minhas compreensões dos atos de currículo das pessoas 

professoras dessa pesquisa instituídos pelos acontecimentos narrados por elas como projeções 

de suas experiências acontecimentais são fruto da minha necessidade de caminhar para mim, 

buscando respostas para meus complexos, ou seja, também se deu a partir de projeções que 

começam a emergir para a consciência. Mais implicada, impossível. Seja essa projeção 

relacionada ao tempo ou ao materno. Ou, às duas grandezas ao mesmo tempo, perdoem-me o 

trocadilho. Mas, vão entender como elas estão imbricadas. Então, preciso compartilhar nessa 

síntese compreensiva a experiência acontecimental mais profunda que esses diálogos 

aprendentes entre as experiências dos atores/atrizes da pesquisa e os/as teóricos/as aos quais me 

aproximei me provocou como forma de contribuir para a compreensão de que as pessoas 

professoras, pesquisadoras ou qualquer papel exercido por um ser está imbricado ao seu 

continuum experiencial. Bem como, pensar refletidamente esse continuum é um caminho 

potente para a autonomização e autorização dos sujeitos, assim de todo e qualquer status social 

que possa vir a ocupar, no caso em questão, das pessoas professoras dessa pesquisa.  

Segundo Pineau, “o tempo é originalmente o intervalo consciente entre a necessidade e 

sua satisfação” (2003, p. 37). Consciência. Estava aí a ideia central que eu precisava para 

começar a compreender minha relação com o contratempo. Ou seja, com o momento-instante 

que faz com que o intervalo consciente entre a necessidade e a satisfação entre em conflito. O 

meu intervalo entre querer e conseguir nunca foi consciente. Logo, meu tempo nunca foi 

consciente. Ele sempre foi uma projeção, portanto inconsciente. Então, sempre que o 

contratempo, também percebido aqui como o acontecimento, emerge, meu inconsciente se 

manifesta.  

De acordo com Lévinas, “o tempo, é a própria relação do sujeito com outrem, relação 

de não-coincidência, mas relação permanente, criadora” (1979 apud PINEAU, 2003, p. 38). Ou 

seja, o intervalo entre a necessidade e a satisfação está ligado à relação do sujeito com algum 

outro. Se as lembranças da relação com esse outro estiverem no campo da consciência esse 

intervalo é compreendido em sua inerência. Pois, existe um intervalo entre querer e conseguir. 

Contudo, se essas lembranças são do campo do inconsciente, tantas vezes ditas aqui como 

evocações dolorosas (JUNG, 1980), esse tempo, por não ser consciente, pode passar a ser uma 

espera. E, como disse Pineau, “a espera é um comportamento temporal-chave cuja vivência 
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condiciona as relações com o tempo, contratempo e entretempo e, com isso, uma boa parte da 

vida” (id. p.36-37). 

Pineau (id. p.37) cita Montenegro, ao dizer que se deve ver no bebê esperando para ser 

alimentado o germe da ideia do devir, ou seja, das mudanças pelas quais passam as coisas, as 

pessoas. Para auxiliar na compreensão dessa conversa, Pineau (id.) também afirma que a 

primeira descontinuidade temporal, o primeiro contratempo, entre um outro e si mesmo 

acontece no nascimento. Assim como, também, relata que essa ruptura temporal produzida pelo 

contratempo da ausência do outro, como o bebê esperando para ser alimentado, faz surgir um 

entretempo de espera, um vazio socio-biológico a ser preenchido. E, a forma como esse vazio, 

causada pela tensão de ter a necessidade atendida, será preenchido criar-se-á uma temporalidade 

própria, de uma história pessoal (id. p. 38). 

Em conversas com minha Mãe – que aos dezessete anos, na década de 1980, no interior 

baiano, com uma cultura patriarcal muito forte, portanto engravidar nessa idade era uma afronta 

ao moralismo pautado no autocontrole, com suas experiências dolorosas na relação com sua 

mãe que a reprimiu pela gestação, teve que encarar o contratempo de exercer esse papel 

inesperado – ela narra, um tanto despretensiosa, que quando eu era um bebê meu tio do meio, 

de vez em quando, aparecia na rua onde moravam, e gritava com uma certa fúria com ela: 

“menina, vem dar o peito a tua filha que ela tá chorando” e ela me diz, tão despreocupada, que 

respondia mais ou menos assim “ah, me deixa, já vou”. Acredito que minha temporalidade 

própria, sempre atrasada, sempre perdida, sempre à espera, foi o preenchimento daquele vazio 

sócio-biológico causada pela ausência do alimento do seio de minha mãe. Pela ausência do 

acolhimento.  

Continuando às imbricações entre a pesquisa e minhas projeções, a maternidade nunca 

foi um projeto em minha vida, na verdade, pensar essa possibilidade me causava pânico até o 

momento em que ela passou a se tornar um desejo agonizante. Então, passo por duas perdas 

gestacionais. E o contratempo das perdas fez com que a consciência de atender à necessidade 

da maternidade se tornasse uma espera, uma tensão dirigida, pois está ela imbricada às 

lembranças reprimidas quanto ao tempo esperado pelo acolhimento no seio de minha mãe, e 

esse se torna o contratempo mais doloroso que já experienciei. Eu não entendia porque que me 

via naquela situação. Comecei a terapia. Volta e meia conversas sobre minha relação com o 

tempo, o feminino e a maternidade me causavam novas dores. E eu esperava. E, pela terceira 

vez mais uma perda gestacional se apresenta acontecimentalmente. Surge como mais uma 

colisão para que eu desloque a lembrança reprimida da ausência de minha mãe para a 
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consciência e me autorize a ressignificar minha temporalidade própria. Minha relação com o 

materno precisava ser resolvida para que a espera tornasse tempo, ou seja, intervalo consciente 

de que existe um espaço inerente a qualquer relação entre a necessidade e a satisfação, e que eu 

não precisava mais me atrasar por que ainda esperava o acolhimento. No terceiro contratempo 

acolho o que me acontece e peço à ancestralidade que me ajude a compreender o que era 

necessário. Então, me mantenho à espreita do que poderia me aparecer como resposta. 

Minha racionalidade nunca me deixava ver a importância do materno na história de vida 

de uma pessoa. Não custa lembrar que leio materno aqui como um arquétipo, não como papel 

inerente à mulher. O materno pode, inclusive, ser experienciado por um gênero outro.  Então, 

sendo assim, foi preciso uma pesquisa científica, em um rigor outro, isso precisa ser pontuado, 

os diálogos compreensivos com as experiências acontecimentais das pessoas professoras dessa 

pesquisa para que, de maneira acontecimental, eu pudesse trazer à consciência as projeções que 

me levaram a encontrar o problema da minha pesquisa, qual seja os deslocamentos provocados 

pelos acontecimentos como contratempos que me desestabilizavam por não conseguir atender 

à necessidade e me satisfazer , e com ela começar a me curar. Compreendo que buscar respostas 

para os devires que me deslocavam, e que ainda deslocam, na sala de aula a partir de uma 

pesquisa acadêmica na qual eu me aproximo dos atos de currículo desses/as professores/as 

provocados pelos acontecimentos que lhe atravessaram e, os vejo como projeções se configura 

como ato de currículo imbricado às minhas projeções. Portanto, ainda que seguindo o rigor 

científico, a pesquisa reflete meus conteúdos inconscientes.  

Então, sintetizando a objetividade da pesquisa, compreendo que não há possibilidade de 

afirmar que as imbricações por mim encontradas são resultado de uma causalidade, mas sim 

que são teias rizomáticas. Isso porque não há como precisar a ordem temporal cronológica dos 

fatos, inclusive porque as próprias narrativas não se limitam a ela por terem sido narradas 

sequencialmente. Elas estão conectadas às teias experienciais acontecimentais, ou seja, à 

temporalidade pessoal de cada sujeito. Nossas compreensões não são formadas por um acúmulo 

de saberes aprendidos numa ordem temporal. Elas se fiam a partir do entrelaçamento de nosso 

continuum experiencial, através do qual os acontecimentos ressonantes vão possibilitando 

novas potências formacionais. No entanto, os atravessamentos que provocam a teia da formação 

não necessariamente são refletidos. É preciso compreender que nem tudo que nos acontece é 

problematizado. O que posso inferir é que esses acontecimentos se aglomeram em uma base 

aparentemente segura, na qual os sujeitos ancoram seus etnométodos. Aparentemente segura, 

pois para os/as que não conseguiram perceber a provisoriedade dessa base parecem se sentirem 
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confortáveis com suas compreensões. Tenho consciência de que para interagimos com o outro 

é necessária uma base minimamente comum, já que nos relacionamos a partir das expectativas 

que criamos dentro de um território cultural que nos possibilita a interação. Porém, esses 

territórios não são estáticos. E quem neles se encontram estão, a todo momento, buscando 

conservá-lo ou redimensiona-lo. Logo, eles precisam ser vistos como dinâmicos. 

Ao problematizar a instabilidade da base, estou querendo colocar em evidência que essa 

instabilidade não pode ser tratada como insegurança, pois, ao contrário do que possa parecer, a 

percepção dessa instabilidade nos traz a segurança de que o movimento é a única certeza que 

nos apresenta. Logo, compreender as relações com o outro e com o mundo como da ordem do 

imprevisível e provisório é um salto emancipacionista. A partir dessa compreensão, é possível 

estar à espreita das colisões que se apresentam e nos deixar mais à vontade para acolher o 

acontecimental como inerente aos processos formacionais. 

Contudo, a imbricação entre os atos de currículo instituídos pelo acontecimento 

imbricados às experiências dos atores/atrizes da pesquisa compreendidos como projeções 

dessas pessoas professoras não pode ser compreendida como padrões de atualização curricular 

para outros/as docentes, nem mesmo para os/as professores/as aqui em questão. A singularidade 

do acontecimento se encontra nas circunstancialidades que o faz emergir. Talvez, em outro 

espaçotempo, uma situação outra, ainda que semelhante, não tivesse proporcionado a existência 

do atravessamento narrado, ou a maneira como ele ocorreu, nem a postura tomada pelos/as 

docentes diante de sua presença narradas nessa pesquisa. Quem sabe, até, os acontecimentos 

narrados tivessem sido outros. O fato em questão é que as experiências dos sujeitos, alocadas 

no inconsciente são potencialidades para emergência do acontecimento. Mas cada acontecer 

está conectado a circunstancialidades específicas, as quais nunca se repetem. Pois cada encontro 

é único e singular, ainda que seja com as mesmas pessoas, no mesmo local. Porque ainda que 

essas categorias se repitam o tempo espiral, a temporalidade própria, de cada um/a depende de 

como as experiências, em cada momento-instante, estão conectadas na subjetividade de cada 

sujeito, dependendo de cada encontro anterior ao do possível atravessamento.  

No entanto, embora não seja possível prever qual será o ato de currículo instituído diante 

de um acontecimento com circunstancialidades semelhantes a um anterior, os processos 

metaformativos contribuem para que ao ter acesso às experiências acontecimentais e 

compreendê-las refletidamente, problematizando-as, o/a docente se reconheça, 

introjetivamente, como potência aberta ao acontecimento. Isso não vai evitar sua presença nem 

lhe permitir um método padrão de se relacionar com o acontecimento, mas acredito que 
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possibilitará uma maior abertura ao que pode acontecer. Portanto, estar à espreita é se colocar 

mais aberto/a ao formacional, aos processos autonomizantes, autorizantes enquanto pessoa, 

portanto como professor/a e, assim, acolher com mais tranquilidade o acontecimento no outro. 

Pensando na contribuição da minha pesquisa para o debate no campo Currículoformação 

vou pedindo uma parada nessa nossa viagem compreensiva para deixar em uma dessas estações 

formacionais uma passagem para viagens outras, mas antes de partir deixarei meu até logo. Que 

se inicia, mais ou menos assim. Há mais de três décadas, teorias sobre currículoformação vêm 

provocando a estandardização das políticas públicas nesse campo. Portanto, as motivações 

macropolíticas dessa pesquisa, respeitadas suas especificidades espaçotemporais, parecem ser 

delineadas em caminhos já trilhados. Ou seja, proposições reflexivas sobre 

desprofissionalização docente, políticas públicas reificantes, pautadas em ideologias 

formacionais exterodeterminantes. Currículos pensados em sua previsibilidade e intervenções 

imparciais. O conto da neutralidade propagado pelas ciências iluministas, mas que vem sendo 

refutado por cada ato de currículo contra hegemônico constituído como re-existência diante 

desse pensarfazer currículo que ignora a heterogeneidade e a complexidade das realidades 

sociais, e entre elas, a Educação institucional. 

Sendo assim, a sala de aula não pode mais ser pensada como cenário estático no qual o 

script dos currículos hipredisciplinarizados imprimem no outro sua imagem e semelhança. A 

sala de aula é o ambiente convergente e, ao mesmo tempo, pulverizador das práticas curriculares 

e das lutas em torno dele. E, assim é compreendida, porque as atrizes/atores curriculantes que 

se relacionam com esse espaço dinamizam e atualizam o currículo a partir de seus lugares 

situados, de suas diferenças, de suas existências, muitas vezes ignoradas pelos currículos. Essa 

alteridade, característica da sala de aula, provoca deslocamentos que podem desestabilizar as 

pessoas professoras diante do conto da previsibilidade e, se não problematizarmos essa 

condição reificante das relações pedagógicas e delas com os saberes eleitos como formacionais 

possivelmente podemos contribuir para a manutenção dessas políticas públicas que teimam em 

reificar e negociar subjetividades. 

Enquanto ambiente de luta das práticas curriculares, a sala de aula precisa ser vista pelas 

pessoas professoras como lugar de disputa para que possam se implicar politicamente de forma 

autônoma e autorizada diante do currículoformação. Pois esse campo não é apenas uma 

materialização de um texto, um documento prerrogativo dos espaços da educação institucional. 

Ele é um projeto de sociedade pelo qual disputam Estados, instituições financeiras, Coletivo de 

Mulheres, LGBTTQI+, Trabalhadores/as, Negros e Negras e suas pautas de luta. 
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Portanto, as atrizes/atores curriculantes são muitos e com diversos interesses. Por isso, 

os atos de currículo, como nos alerta Macedo (2016b), não pedem mais licença para entrar. E 

esses estão imbricados a territórios culturais, porém experienciado em suas singularidades 

subjetivas. Logo, se implicar politicamente com as coisas do currículo não é uma demanda 

exterodeterminada, é uma escolha política intrínseca aos etnométodos de cada sujeito, 

emergidos a partir das relações deste com o instituído e, experienciados, acontecimentalmente, 

por eles. Isso, porque só aquele que sente o que lhe acontece, o que lhe passa, e o que lhe toca 

está aberto à experiência da transformação (LAROSSA, 2002). Portanto, compreender os 

acontecimentos como deslocamentos formacionais inerentes a nosso continuum experiencial 

nos permite, como possibilidade, acolher os acontecimentos em nossa temporalidade própria, 

em nosso entretempo, transformando-o em tempo consciente, e, nesse processo autorizante, 

também, acolher o acontecimental na pessoa estudante, logo, contribuir potencialmente para os 

processos formacionais das mesmas. E, acredito, por toda problematização aqui construída, que 

os atos de currículo das pessoas professoras enquanto projeções de seus inconscientes, ainda 

que não possam ser institucionalizados em consideração às suas circunstancialidades 

singulares, podem ser dinamizados como identificações reflexivas para pensarmos a formação 

docente como um processo dialógico e dialético com seus constunuuns experienciais, 

acolhendo suas temporalidades próprias e apropriadas, provocando prositivamente, através de 

uma escuta sensível (BARBIER, 2007) e multirreferencializada, o movimento entre as 

experiências acontecimentais acomodadas e as experiências acontecimentais metaformacionais 

como caminhos possíveis de autonomização curricular.
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ANEXO A - NEGATRICIDADES E AUTORIZAÇÕES 

 

 

PERGUNTAS DA IMAGEM: 

O que seria um currículo ideal? 

O currículo sempre existiu, mas parece que nunca foi notado. Como a escola deve proceder 

para assumi-lo como prioridade? 

O que sua monografia propõe como reflexão? 

Como você vê o trabalho político pedagógico na sua escola? 

Como se processa a gestão do currículo escolar? 

Qual sua visão da educação para uma convivência sustentável? 

Como se dá o movimento de dentro para fora e de fora para dentro na relação escola-

comunidade? 

  


