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RESUMO 
 
O objetivo deste trabalho, além de cumprir com a exigência para a obtenção do título de                
Licenciada em Pedagogia, é o de recontar, com as emoções e com o vivido, por meio                
da narrativa autobiográfica, as possibilidades de resistência e de superação do fracasso            
escolar, tema fundamental no campo da educação. Neste trabalho, a memória das            
experiências desde a infância foi dando sentido para compreender e ressignificar a            
vivência do fracasso escolar. Ao invés de priorizar a produção bibliográfica, busquei            
fundamentar as reflexões em minha própria narrativa, inspirada nos estudos da Filosofia            
da Diferença, sobretudo a partir de autores como Foucault, Deleuze e Espinosa. Além             
disso, interessei-me por alguns métodos de expressão como os recortes, a poesia, a             
contação de histórias, a música e a manufatura de máscaras e bonecas Abayomi.             
Métodos de ensino e de pesquisa do campo das pesquisas qualitativas e descritivas,             
que não se propõe a fazer uma narrativa autobiográfica linear e fiel ao real, mas               
constrói e reconta histórias de vida a partir dos afetos, do vivido, da experiência. Fazer               
recortes, colagens, máscaras, bonecas de pano, inventar histórias, recontar a vida.           
Trata-se de inventar e se permitir ser autora das próprias ideias expressas em formas              
alternativas às clássicas metodologias de pesquisa no campo da educação. Quem           
mandou acordar as sonhadoras? Agora, com os pés no chão, eles querem usar das              
suas fantasias que lhes mantiveram vivas para escrever. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Fracasso Escolar; Narrativa Autobiográfica; Filosofias da       
Diferença; Educação. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

 

ABSTRACT 
 

The objective of this work, in addition to complying with the requirement to obtain the               
title of Licensed in Pedagogy, is to recount, with the emotions and the experience,              
through the autobiographical narrative, the possibilities of resistance and overcoming          
school failure, a fundamental theme in the field of education. In this work, the memory of                
experiences since childhood was giving meaning to understand the experience of school            
failure. Instead of prioritizing bibliographic production, I sought to base the reflections on             
my own narrative, inspired by the studies of the Philosophy of Difference, especially             
from authors such as Foucault, Deleuze and Espinosa. In addition, I became interested             
in some methods of expression such as clippings, poetry, storytelling and music.            
Teaching and research methods in the field of qualitative and descriptive research,            
which do not propose to make a linear autobiographical narrative that is faithful to              
reality, but builds and retells life stories based on affections, experiences and            
experiences. Make cutouts, collages, masks, rag dolls, make up stories, retell life. It is              
about inventing and allowing yourself to be the author of your own ideas expressed in               
alternative ways to the classic research methodologies in the field of education. Who             
told the dreamers to wake up? Now, with their feet on the ground, they want to use their                  
fantasies that kept them alive to write. 
 
KEYWORDS: School failure; Autobiographical narrative; Philosophies of Difference;        
Education 
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1 INTRODUÇÃO 
 
O objetivo deste trabalho, além de cumprir com a exigência para a obtenção do              

título de Licenciada em Pedagogia, é o de recontar com as emoções e com o vivido, por                 
meio da narrativa autobiográfica, feita de recortes, as possibilidades de resistência e de             

superação do fracasso escolar. Busco expressar, contar, narrar, mais do que pensar,            

teorizar, compreender o fracasso escolar e suas nuances com base na literatura. É uma              
história recontada, recortada. Então, é um trabalho implicado, emocionado, militante          

até, pois denuncia, tendo minhas vivências como fonte para análise, as marcas das             
opressões e das diversas formas de violência por que passamos, incluindo-se aqui a             

escola. 

 
Não há mudança sem sonho, como não há sonho sem esperança. Por isso,             
venho insistindo [...] que não há utopia verdadeira, fora da tensão entre a             
denúncia de um presente tornando-se cada vez mais intolerável e o anúncio de             
um futuro a ser criado [...]. A utopia implica essa denúncia e esse anúncio              
(FREIRE,1994, p.91). 

 
O tema do fracasso escolar foi escolhido porque faz parte da minha história e,              

como pedagoga, é algo que me desafia a pensar nas possibilidades de resistir a este               

desígnio. Segundo o Dicionário Português on line (2020), fracasso é definido como            
derrota, insucesso, falta de habilidade, não preencher os requisitos, incapacidade de           

atingir um nível mínimo de desempenho ou qualidade, para continuar a vida de um              
dado momento, no meu caso escolar. Na minha percepção, não tem palavras que             

definiam mais meus sentimentos do que me sentir fracassada, embora quando criança            

eu nem conhecia está palavra, muito menos sua definição. Mas a vida, o corpo, a               
menina estudante sentiam.  

Estudando sobre o tema pude perceber que é fato comum na educação            
brasileira. Todo mundo conhece “alguém”, maioria de família pobre, carregando uma           

etiqueta de “fracassado nos estudos”. A questão de classe aparece implicada na            

produção do fracasso escolar. 
 

A função técnica da transmissão de conhecimentos é utilizada para garantir aos            
herdeiros da ordem social o acesso aos benefícios do poder, conferidos pelo            
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sucesso escolar. A seleção social desempenhada dissimuladamente pela        
escola é efetiva e tornada aceitável aos excluídos por um processo de produção             
ideológica que culmina, ao fim da escolaridade, com a premiação do diploma            
concedido apenas aos indivíduos integrados aos valores da classe dominante.          
(CAMPOS et al., 2010, p. 203). 
 

A LDB, Lei nº 9394/96 (BRASIL,1996), diz que a escola deve vincular-se ao             

trabalho social, que deve pensar no aluno como mão de obra futura, formar             
trabalhadores e trabalhadoras para atender à demanda da sociedade e afirma que            

todos os cidadãos têm direito a uma educação de qualidade. Em seu art.1º, parágrafo              
1º, a LDB declara que a educação escolar, que se desenvolve, predominantemente, por             

meio do ensino, em instituições próprias deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à              

prática social. 
Essa concepção política de educação define a natureza do Estado na qual todos             

os brasileiros, sem qualquer distinção, têm direito à educação. No Art. 2º, consta que a               
educação escolar tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu           

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Porém, com o               

cuidado de deixar claro que ao articular educação e trabalho não se pode subjugar a               
educação aos interesses do mercado. Todavia, deve-se assegurar, por meio de uma            

formação sólida, a compreensão do educando sobre os meios produtivos e suas            
contradições e do seu papel enquanto sujeito histórico que vive do trabalho. Estes             

princípios legais apontam a importância da reflexão sobre a função social da escola e o               

papel desta para a organização da sociedade (CAMPOS et al., 2010, p. 203).  
Inscrito numa tradição que se opõe à tradição cientificista tradicional, que tem no             

pensamento racional seu único instrumento, esse trabalho não quer apenas pensar           
sobre como se produz e como se pode superar o fracasso escolar. Ele quer mostrar os                

efeitos do fracasso escolar, das dificuldades de aprendizagem, que, na prática, são            

quase a mesma coisa, sobre a formação subjetiva de uma pessoa e, ainda, contar              
como se pode reinventar uma história que vai do fracasso à resistência e superação. 

Minha narrativa foi inspirada nos estudos da Filosofia da Diferença a partir dos             
quais me foram apresentados os filósofos Foucault, Deleuze e Espinosa, em uma            

disciplina eletiva. Fiquei impressionada com alguns conceitos, dentre eles, a questão           

dos bons e maus encontros de que fala Espinosa, bem como a importância do corpo na                
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aprendizagem. Além disso, interessei-me por alguns métodos de expressão         

experimentados em aula, como os recortes, a poesia, a invenção de histórias, a             
fabulação e a narrativa autobiográfica ficcional. Métodos de ensino e de pesquisa do             

campo das pesquisas qualitativas e descritivas, que não se propõe a fazer uma             
narrativa autobiográfica linear e fiel ao real, mas constrói e fábula, reconta histórias a              

partir dos afetos, do vivido, da experiência, mais que com a memória e o pensamento. 

Este trabalho é um ensaio de escrita, uma experimentação (CORAZZA,          
OLIVEIRA, ADÓ, 2015) que diverge da ordem metodológica, do passo a passo dos             

métodos e usa a posição do estranho, do esquisito, que não quer o sossego, o               
acomodar-se das pesquisas totalitárias e autoritárias, predominantes na universidade.         

Quem mandou acordar as sonhadoras? Agora, com os pés no chão, elas querem usar              

das suas fantasias que lhes mantiveram vivas para escrever.  
 

No princípio? É o BOP – Bando de Orientação e Pesquisa. (O nome próprio              
como apreensão instantânea de uma multiplicidade.) Totalização? Impossível!        
Morna Unidade? Não o fragmento numérico de uma Totalidade perdida;          
multiplicidade. (Substantivo.) Restritos em número? Claro. (E já somos muitos:          
multidão, ossário, enxame, matilha, chacais, piolhos, tuaregues.)       
Representação, substituição, identificações? Preferimos não...     
(Despersonalização sobre um corpo sem órgãos a ser formado.) Posição nos           
planos? A posição esquizo. (Periféricos, portanto.) Linhas? Distintas        
emaranhadas: de fuga. (Com algum cuidado.) Partículas? Feito projéteis.         
(Desejantes, enlouquecidas: andam mais rápido que a luz.) Trajetos?         
Movediços. (Puros infinitivos em campo de intensidades.) Concentração? Não;         
dispersos. (Indomesticados.) Organização, código, hierarquias? Alguns e às        
vezes. (Mas não fixos.) Metamorfoses? Qualitativas. (Formigamento,       
inflamação.) Desigualdades? Vividas como restos ou ultrapassagens. (Nos        
limites de limiares.) Então, cada um é sozinho? Só. (Mesmo estando com os             
outros.) Devir-cabritinhos? Lobos-caçadores. (Cada qual age, ao mesmo tempo         
em que participa.) Constelações? Relativas, cambiantes, intervertíveis. Onde        
cada um se mantém? Dentro; na borda; na borda e, logo após, dentro. Ao redor               
do fogo? Em círculo, ora. (Estranhos.) Vizinhos? De cada lado. (À direita; à             
esquerda.) E às costas? As costas ficam expostas à natureza selvagem. Há            
chefe, líder, orientador? Chefe.(CORAZZA, 2009, p.4)  

 
Aquela que me orientou neste trabalho, malvada Malévola, me tirou da fantasiosa            

fantasia, jogou duro, me desafiou a escrever diferente, a pensar diferente, a me             

expressar de formas ainda não feitas. Logo eu, que sempre me senti uma “fracassada              
escolar”? Mas se a Malévola acreditava em mim, quem era eu pra duvidar? “Ela sempre               

queria mais, ela quer o que você não disse, assim estudamos, fantasiamos, sorrimos e              
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escrevemos” (CORAZZA, 2011, p.4). Não era pouca coisa esquecer todos os           

ensinamentos do método científico, das disciplinas de pesquisa, da escrita de um TCC             
positivista, modelo tradicional. Seria isso uma pesquisa científica? Seria aceito meu           

TCC? Podia falar de mim, da minha trajetória, das minhas vivências? Podia criticar o              
sistema escolar sem ser punida por isso? Fazer recortes, colagens, painéis? Refletir a             

partir de músicas? Mas à medida que me foram permitidas e mesmo incentivadas essas              

outras formas de pensar e de me expressar, embora às vezes meio assustada, tudo foi               
feito com muito prazer e entusiasmo. Como deveria ser o aprender, não? 

Alguns ensinamentos da Filosofia da Diferença, apesar de bases         
epistemológicas diversas, conversavam com as propostas de Paulo Freire, mais familiar           

à Pedagogia. Segundo ele, “existir humanamente é pronunciar o mundo, é modificá-lo.            

O mundo pronunciado, por sua vez, se volta problematizado aos sujeitos pronunciantes            
a exigir deles novo pronunciar” (FREIRE, 1994, p.78). E me via me expressando, cada              

coisa vale e uma vale mais que a outra. Ao ignorar essa ordem, pode-se partir das                
coisas sem distinção, e o ponto de partida pode ser mesmo a própria recusa em               

escolher. Aí tudo o que se tem é um espaço. Se considerarmos a arbitrariedade da               

forma de conteúdo em relação à matéria, ou seja, os incontáveis modos de se lidar com                
uma mesma matéria com ausência de sentidos. Continua Corazza (2011, p.6):  

Cada coisa vale e uma vale mais que a outra. Ao ignorar essa ordem, pode-se               
partir das coisas sem distinção, e o ponto de partida pode ser mesmo a própria               
recusa em escolher. Aí tudo o que se tem é um espaço. Se considerarmos a               
arbitrariedade da forma de conteúdo em relação à matéria, ou seja, os            
incontáveis modos de se lidar com uma mesma matéria com ausência de            
sentidos, na constituição e na posterior valoração das coisas e objetos (...) onde             
a tal coisa abordada figura não como uma matéria formada, mas sim como o              
ponto de intersecções e de relações infinitas onde tudo se entrecruza e onde             
nada começa.  
 

Foi nessa perspectiva que foi escrito esse trabalho: de deixar-se criar, de fazer             

uma escrita com o vivido, com as lembranças, com a memória, com a experiência,              

dando forma ao impensado, ao não valorizado, aos pedaços do invisível, do diferente,             
dar outros sentidos à leitura e à escrita, da potencialidade de “poder ser” em um               

território novo. Fazer recortes, colagens, inventar histórias, recontar a vida. Trata-se de            
inventar e se permitir ser autora das próprias ideias expressas em diferentes formas das              

metodologias clássicas da pesquisa em educação:  
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É que não se trata de representar nada, mas sim de acrescentar novas             
variedades ao mundo, numa fórmula tão cara a Deleuze. Não se trata mais de              
impor uma forma a uma matéria, mas de elaborar um material cada vez mais              
rico, cada vez mais consistente, apto a partir daí a captar forças cada vez mais               
intensas. Em Mil Platôs, o material é visto como uma matéria molecularizada,            
que enquanto tal deve captar forças não formadas e imateriais, tornando visível            
o não visível. Não mais uma forma expressiva ocupada em legitimar a forma de              
uma matéria, mas sim um material desterritorializado de captura. É a           
experiência que se abre para a criação de novos sentidos. O tensor, portanto,             
vai operar um conjunto de elementos informes, variando de acordo com suas            
conexões, com os agenciamentos individuados onde se encontra. Um pedaço          
que seja e que será apenas um pedaço, nada além disso. Um pedaço-material.             
Quando se diz que a escrita lida com matérias informes do ponto de vista de               
seu significado, esse referido estado indiferenciado, essa condição amorfa do          
material é o que poderá tensionar a língua até um devir intensivo que lhe              
garante uma nova potencialidade (CORAZZA, 2011, p.9). 

 

Aqui, a escrita não teve a pretensão em se enquadrar em nada já lido ou               
trabalhado, pelo contrário, ela se empenhou em se distanciar das crostas das certezas             

das matérias já aprendidas, lidas e relidas para criar algo novo, desassociado do que já               
era conhecido e identificável, um desafio de criação, ou transcriação, inspirado nos            

meus estudos, ainda incipientes, mas apaixonados, da Filosofia da Diferença          

(CORAZZA, 2011). Conforme Deleuze, a escritura diferencia-se dos fatos, dos originais,           
não se enquadra, não se associa, “não condiz com nada mais neste mundo; ela não é                

verificável, a não ser nela mesma” (DELEUZE, 2006, p.137). Além disso, continua ele,             
ao atualizar as memórias, diferenciam-se os fatos vividos dos acontecimentos descritos,           

diferenciamo-nos de nós mesmos, reinventamos a nós mesmos. Aqui, Viviana reinventa           

uma nova Viviana, inventa uma nova vida, diria Deleuze. Deleuze liberta das            
convenções literárias do colonialismo das escritas científicas positivistas racionais e          

ordenadas, o que pode vir a ser um caos para uns, criação e vida para outros. Nessa                 
Perspectiva, cito Sandra Corazza (2011, p. 63)  

 
Em outros termos: a escritura é sempre criadora em relação à sua matéria. Se              
Deleuze deixou os pensadores da Diferença com um pé atrás em relação ao             
sujeito, foi ele também que os liberou: não há problema algum em escrever             
sobre nós mesmos, pois ao fazê-lo, já nos encontramos em outro plano, desde             
que não nos limitemos às qualidades representadas. (E mesmo que nos           
limitemos a elas, em verdade, já estaremos, na pior das hipóteses, criando um             
novo sujeito, ainda que fraco e previsível). 
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A história aqui narrada mistura, como a vida, reflexões sobre a didática escolar,             

com suas punições, fracasso escolar, orientação sexual nas escolas, o papel da            
mulher, músicas, lembranças, documentos, colagens, ditadura militar, democracia,        

educação de Jovens e Adultos e o papel da universidade para uma mudança subjetiva              
tanto pessoal como da comunidade em que se está inserida. Para Ferrarotti, é             

impossível separar o contexto social da época com as histórias subjetivas de cada um,              

pois o sistema social está introjetado em cada uma de nós, “(...) em cada um dos                
nossos atos, em cada um dos nossos sonhos, delírios, obras, comportamentos. E a             

história deste sistema está contida por inteiro na história da nossa vida individual”             
(FERRAROTI, 1988, p. 26). 

O material que se constituiu como narrativa aqui apresentado inscreve-se no           

campo das pesquisas qualitativas que, segundo Chizzoti (2008, p. 28) 
[...] recobrem, hoje, um campo transdisciplinar, envolvendo as ciências         
humanas e sociais, assumindo tradições ou multiparadigmas de análise,         
derivadas do positivismo, da fenomenologia, da hermenêutica, do marxismo, da          
teoria crítica e do construtivismo, e adotando multimétodos de investigação para           
o estudo de um fenômeno situado no local em que ocorre, e, enfim, procurando              
tanto encontrar o sentido desse fenômeno quanto interpretar os significados que           
as pessoas dão a eles (CHIZZOTI, 2008, p. 28) 
 

A narrativa é um princípio organizador do qual nos valemos para dar coerência             

às nossas experiências e vivências, estruturar fatos e objetos desconexos. Ou seja,            

narramos porque essa é a forma básica de significação da experiência. Neste trabalho,             
a memória das experiências desde a infância foi dando sentido para compreender a             

vivência do fracasso escolar. Cabe ressaltar que a memória é uma forma de             
conhecimento como outras, é também um saber, ou saber fazer, inseparável da            

inteligência. A memória “não se resume ao dado presente, como a percepção, nem à              

solução de novos problemas, como a inteligência, mas sim à estruturação e a             
reconstituição do passado” (PAIVA, 2006, p. 377). A temporalidade é central na            

estruturação da narrativa, 
 

[..] para ser uma narrativa é preciso que os elementos ordenados           
temporalmente tenham entre si uma relação de sentido e não uma “mera”            
relação de cronologia. A temporalidade, portanto, funda a narrativa que se           
organiza entre uma situação inicial e outra final que podem ser apresentadas            
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por somente duas proposições. Este encadeamento cronológico dos fatos         
introduz uma causalidade semântica em uma relação de coerência entre o início            
e o fim da narração (DELORY-MOMBERGER, 2012, p. 369).  
 

Esse encadeamento temporal entre passado narrado evocado a partir das          
experiências do presente, no caso, do lugar de estudante, não se deram de forma              

linear. Delory-Momberger (2006) ressalta que a forma narrativa contemporânea não se           

caracteriza por uma sequência cronológica linear, mas sim pela sucessão entre os            
elementos constituintes da narrativa, que somente adquirem significação a partir do           

lugar que ocupam no enredo narrativo. Assim, a narrativa se organiza na sua forma              
para dar sentido ao que quer se contar, e permite ao ouvinte imaginar e se posicionar                

em meio ao que lhe foi narrado. O presente estudo, que consiste na composição de               

uma narrativa autobiográfica, é considerado uma atividade de biografização, segundo a           
qual o indivíduo constrói as formas e o sentido de suas experiências. Difere da escrita               

biografemática, inspirada em Roland Barthes, porque não mistura verdades, devaneios,          
fantasias, delírios com a realidade. Ao menos aqui, não o fiz intencionalmente. A escrita              

biográfica levanta informações históricas, tem significado, ainda que mutantes,         

enquanto a escritura biografemática inventa vidas. A escrita “biografemática parte da           
fantasia, de roteiros imaginários” (CORAZZA, OLIVEIRA, ADÓ, 2015, p.29). Embora          

fragmentos de lembranças tenham sido libertados e tomados como disparadores para a            
escrita, neste trabalho,  

 
[...] a modalidade da narrativa mantém os valores e percepções presentes na            
experiência narrada, contidos na história do sujeito e transmitida naquele          
momento para o pesquisador. Nesse contexto de pesquisa, o narrador não           
“informa” sobre a sua experiência, mas conta sobre ela, dando oportunidade           
para que o outro a escute e a transforme de acordo com sua interpretação.              
Adotar essa postura investigativa significa reconhecer que a relação         
pesquisador-pesquisado acontece na dimensão da experiência de ambos        
(DELORY-MOMBERGER, 2012, p. 369). 

 

O trabalho não está formalmente estruturado em revisão bibliográfica, método,          
resultados e discussão, pois se filia a uma outra lógica de construção na linha da               

narrativa. Estes aspectos foram se tecendo a um só tempo, como a vida, e assim são                

apresentados. Há que se escrever diferente para pensar diferente, diz Sandra Corazza.            
Por meio da narrativa autobiográfica, vou dialogando com os autores que me foram             
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apresentados ao longo da formação, sobretudo com os quais travei “bons encontros”,            

como diria Espinosa. Músicas que vão sendo associadas, histórias e fatos lembrados            
vão se tecendo para compor a narrativa que se pretende material para a análise. 

Busco, assim, contribuir para repensar a educação que se apreende e que se             
pratica, tratando “a educação como fatia da vida” (PACHECO, 2011, p. 18). A partir do               

vivido, busco incidir na reflexão acerca da formação em educação desde muitos lugares             

que vão se sobrepondo e coexistem, porque não cronológicos: do lugar da criança, da              
aluna, depois da mulher-estudante-aspirante-à-professora, que se reinventa a partir dos          

labirintos do fracasso escolar. Formação aqui tomada como deformação, deseducação,          
antes que formatação, uma vez que este mesmo ensino que forma é o que produz               

fracasso escolar. Aqui, como diz Pacheco (:2011, p. 16), “(Des)educar encontra uma            

fonte para a possibilidade de criação”.  
 

O ensino que deforma seria aquele que investe na desconstrução do próprio            
ensino escolarizado, rotinizado, massificado, disciplinado, sem criatividade,       
monótono, o ensino profissional, o ensino obrigatório, o ensino como máquina           
de salvação ou de moralização. O ensino que deforma é aquele que aposta em              
formas novas, maneiras novas de praticar as relações de aprendizagem. Ensino           
em que não teria lugar a rotina, a mesmice, a homogeneidade dos saberes e              
procedimentos, em que a disciplina ou as disciplinas não seriam o fundamental,            
mas a criatividade, a capacidade de pensar coisas novas, de formular novos            
conceitos, de praticar atividades desrotinizadas, lúdicas, atividades capazes de         
estimular a sensibilidade, práticas e formas de pensamento capazes de oferecer           
às crianças matérias e formas de expressão para elaborarem subjetividades,          
subjetivarem distintas formas de se dizer Eu (ALBUQUERQUE JÚNIOR1, 2010,          
p. 10, citado por REITER, 2017, p. 20). 

 
 

 

 
 

 
 

1ALBUQUERQUE JÚNIOR, D. M. Por um ensino que deforme: o docente na pósmodernidade. In: Áurea               
da Paz Pinheiro e Sandra C. A. Pelegrini (Orgs). Tempo, Memória e Patrimônio Cultural. 1ed. Teresina:                
EDUFPI, 2010, v.1, p.55-72. 
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2 A NARRATIVA  
 
2.1.1 As Origens 

 
Eu me chamo Viviana, uma filha indesejada, segundo minha mãe. Na época            

muitas mulheres queriam desfazer a ideia de que tinham um único destino selado, o de               

serem mães. Minha mãe casou aos 26 anos e ficou grávida sete vezes. Teve oito filhos.                
Na última gravidez, estava com a idade de 38 anos e teve gêmeas. Uma das meninas                

morreu após o parto e recebeu o nome de Maria. Foi sepultada junto ao túmulo dos                
avós de meu pai. 

Naquela época meu pai não permitia que minha mãe fizesse uso de pílulas             

anticoncepcionais, o que justificava pela sua origem e crenças de uma família            
extremamente católica. Escutei muitas vezes brigas entre eles sobre esta questão, mas,            

como se dizia que “em briga de marido e mulher ninguém mete a colher”, ninguém               
ousava desafiar o poder patriarcal. 

A gente era educado para obedecer. Ainda assim, minha mãe passou a tomar             

anticoncepcional escondido. Apesar de ter nascido em uma família de 21 irmãos, ficar             
aprisionada na maternidade não era a vida que sonhava para ela. Rubens Paiva retrata              

bem essa realidade:  
 
Nos anos de 1970, no mundo ocidental, vivia-se o auge da segunda onda             
feminista, na qual as mulheres conduziram bandeiras que reivindicavam o          
direito de decidir sobre o próprio corpo, que as questões do plano pessoal             
deveriam ser tratadas também no campo político. Tratavam de temas como           
corpo, sexualidade, prazer sexual, aborto e a maternidade, que ocupam lugares           
centrais no processo histórico de discriminação contra as mulheres. A          
subordinação e opressão das mulheres se dá, em grande medida, pelo controle            
do corpo feminino. A expressão maior deste controle é a violência contra as             
mulheres – prática tão antiga e naturalizada que, naqueles anos de ditadura,            
prevalecia o ditado popular: “Em briga de marido e mulher não se mete a              
colher”, “embora fossem” violentadas/espancadas e assassinadas as mulheres.        
(PAIVA, 2013, p.15) 

 

Pois a menina do fracasso escolar nasceu em 18 de março de 1972 no hospital               

Santa Casa, em Alegrete/RS. Minha família morava em São Vicente do Sul, cidade             
próxima de Alegrete. As condições do hospital de São Vicente eram inferiores ao de              
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Alegrete, então, toda vez que minha mãe se preparava para parir um filho, ela vinha               

para Alegrete e ficava na casa dos meus avós paternos. Eu não tive a oportunidade de                
conhecer minhas vovós, por pouco tempo convivi com os vovôs. Tenho pouquíssimas            

lembranças deles. Meu avô paterno Serafim era belga naturalizado brasileiro, nos dava            
moedas para comprarmos doces; por parte materna era Antônio os dois vovôs tinham             

os olhos azuis. 

O vovô Antônio já passado seus 80 anos, usava uma bengala, ao qual invertia e                
nos puxava pela perna para que nos aproximássemos e pedisse a benção, o que              

evitávamos, pois minha mãe, antes de vir morar na zona urbana da cidade, já havia se                
convertido à religião Adventista e, como os demais evangélicos, partia do princípio que             

ninguém tinha o poder de “abençoar” as pessoas. Creio eu que ela queria mesmo era               

fugir da benção do padre que morava na casa ao lado da nossa. (risos).  
Nos mudamos para Alegrete no ano de 1976. Cresci como qualquer outra            

criança livre do interior, de pés descalços, subindo nos pés de peras que tínhamos no               
quintal do vovô, tomando banho de mangueira no verão, fugindo para o quintal para              

tomar banho de chuva (risos). Meus pais permitiam que brincássemos tanto com as             

meninas da vizinhança como com os meninos no quintal de casa, que era grande. Lá               
tinha um jardim que lembro ter fragrância de jasmim. De família evangélica, nós íamos              

todos à igreja todo sábado, menos meu pai. Eu amava participar das histórias bíblicas,              
lá tinha muita cultura, faziam teatro para ilustrar as histórias, cantavam músicas que             

contavam as histórias, desenhamos, pintamos, recortamos, sempre gostei de participar. 

Nas férias das aulas dos mais velhos íamos para campanha na casa do outro              
vovô. Andava a cavalo diariamente, tomávamos banho de sanga, subíamos em           

árvores, fazíamos piquenique, passávamos o dia brincando. Lembranças boas essas          
de infância! Em 1978 iniciei meus estudos na pré-escola, então com seis anos de idade.               

Eu tinha um irmão cinco anos mais velho, meu companheiro, o Gato, que ia comigo               

para escola. Ele foi um guri muito lindo, quieto, passava horas se balançando com o               
corpo e murmurando; gostava de desenhar, só chorava e se agredia quando            

importunado. Lembro de quando criança perguntar para minha mãe o que ele tinha,             
mas na época não se sabia, mas ele parecia diferente, estranho, talvez. 
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Minha mãe dizia que, segundo o médico, ele tinha “disritmia na cabeça”, que             

talvez ele tivesse passado da hora do parto, mas não tinha como comprovar nada. A               
ordem em casa era deixá-lo quieto, não importunar que ficava tudo bem, mas ao              

mesmo tempo minha mãe fazia questão que ele brincasse com todos e sempre brigou              
para garantir a participação dele junto às brincadeiras, pois muitas vezes os colegas do              

outro meu irmão não queriam ele junto. Ele frequentou a escola até os seus 16 anos,                

era da classe especial, não passou da 2º série e também não foi na escola que                
aprendeu a ler. Na época acredito que a escola fez um (des) serviço para ele, o julgou e                  

condenou ao chamado fracasso escolar. 
Após a sua desistência, com muito sofrimento, é claro, presenciei meus irmãos o             

segurando para que ele parasse de se agredir, dava socos e grudava a cabeça na               

parede. Eu não pensava muito sobre o que ele tinha. Pra mim, meu irmão era normal,                
sei lá, era meu irmão. Meu pai determinou que todos os dias alguém iria ler para ele                 

seus gibis, pois dizia que eram pequenas frases e facilitaria seu aprendizado. E             
realmente facilitou. Em pouco tempo ele estava lendo, e se tivesse vivo hoje seria mais               

um escrevendo sobre o seu fracasso escolar. Eu me adaptei bem na escola, ia e               

voltava com esse meu irmão, o Gato. Alguns colegas choravam ao se despedir da mãe,               
mas eu não chorava. Eu ainda chupava o dedo e enrolava os cabelos dando-lhes nos,               

que muitas vezes tinham que cortar com a tesoura. Eu quero acreditar que eu gostava               
de ir à escola, mas eu tenho certeza de que não entendia os motivos necessários de                

estar lá. Sei hoje, após os estudos na Pedagogia, que a inserção da família junto à                

escola é papel fundamental para adaptação da criança, pois “(...) a escola não é um               
lugar natural para crianças, é construído paulatinamente. A criança precisa de um            

tempo para se adaptar à rotina do novo ambiente” (SANTOS et al., 2015, p. 14). 
Desde 1965, com o golpe militar, e a instituição do AI5, em 1968, o país passava                

por um regime repressivo e ditatorial. Pesquisando no Google o termo “ditadura militar”,             

obtive o resultado de 192.000 publicações e referências, apesar de contestada e            
mesmo negada por uma boa parte de pessoas a sua existência no atual cenário              

brasileiro. No Google, aparece assim: 
 

Ditadura militar brasileira foi o regime instaurado em 1 de abril de 1964 e que               
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durou até 15 de março de 1985, sob comando de sucessivos governos            
militares. De caráter autoritário e nacionalista, teve início com o golpe militar            
que derrubou o governo de João Goulart, o então presidente democraticamente           
eleito (WIKIPEDIA, 2020) 

 

Nesse contexto, era rotina a obrigatoriedade de cantar o Hino Nacional no pátio             

da escola antes de entrar para sala de aula. A gente tinha que usar o uniforme e ficar                  
em fila, sem se mexer, durinha, sem rir ou falar, só olhar para a bandeira e cantar, como                  

no exército: “Marcha soldado, cabeça de papel, quem não marchar direito, vai preso pro              
quartel”. Eu não entendia nada daquilo, muito menos do que dizia o hino, que tinha               

palavras incompreensíveis e mesmo impronunciáveis para uma criança de 7 anos. Eu            

enrolava, me sentia envergonhada por não saber nem o significado do hino, nem             
decorar a letra, quanto menos conseguir pronunciar as palavras direito. 

Até hoje se me perguntarem, eu não sei o significado de muitas palavras do hino               
nacional, tendo que fazer uso do dicionário. Talvez seja um trauma de dificuldade de              

seguir a melodia também, me sentia ridicularizada. O Hino Nacional, lei n0 5.700 de 10               
de setembro de 1971, é composto da música de Francisco Manoel da Silva e do poema                

de Joaquim Osório Duque Estrada, de acordo com o que dispõem os Decretos n. 171,               

de 20 de janeiro de 1890, e n. 15.671, de 6 de setembro de 1922. 
As palavras e expressões em itálico abaixo destacadas remetem ao que eu nem             

tinha noção do que significava, nem sabia falar direito. Deveria eu entender isso? Devia              
ser o tal do fracasso escolar, ou como diz Eduardo Pacheco (2011, p. 12), eu era                

daquelas “que não aprendem, que são distraídos, que sofrem de dislexia,           

hiperatividade, que tem déficit de atenção e falha cognitiva (...)”, “que não cantam o              
hino nacional até o fim, que desconhecem o hino à bandeira, mas que se emocionam”               

(PACHECO, 2011, p. 9). Eis a letra: 
 

Ouviram do Ipiranga as margens plácidas 

De um povo heróico o brado retumbante, 

E o sol da Liberdade, em raios fúlgidos, 

Brilhou no céu da Pátria nesse instante. 

Se o penhor dessa igualdade 
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Conseguimos conquistar com braço forte, 

Em teu seio, ó Liberdade, 

Desafia o nosso peito a própria morte! 

Ó Pátria amada, 

Idolatrada, 

Salve! Salve! 

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido 

De amor e de esperança à terra desce, 

Se em teu formoso céu risonho e límpido 

À imagem do Cruzeiro resplandece. 

Gigante pela própria natureza, 

És belo, és forte, impávido colosso, 

E o teu futuro espelha essa grandeza. 

Terra adorada 

Entre outras mil, 

És tu, Brasil, 

Ó Pátria amada! 

Dos filhos deste solo és mãe gentil 

Pátria amada, 

Brasil ! 

Deitado eternamente em berço esplêndido, 

Ao som do mar e à luz do céu profundo, 

Fulguras, ó Brasil, florão da América, 

Iluminado ao sol do Novo Mundo! 

Do que a terra mais garrida 

Teus risonhos lindos campos têm mais flores; 

"Nossos bosques têm mais vida", 

"Nossa vida" no teu seio "mais amores". 

Ó Pátria amada, 

Idolatrada 
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Salve! Salve! 

Brasil, de amor eterno seja símbolo 

O lábaro que ostentas estrelado 

E diga o verde-louro desta flâmula 

Paz no futuro e glória no passado. 

Mas, se ergues da justiça a clava forte, 

Verás que um filho teu não foge à luta, 

Nem teme, quem te adora, a própria morte. 

Terra adorada 

Entre outras mil, 

És tu, Brasil, 

Ó Pátria amada! 

Dos filhos deste solo és mãe gentil 

Pátria amada, 

Brasil! 

 

Depois de enfileirados, meninas de um lado e meninos de outro, subíamos as             
escadas, para o segundo piso, em direção à sala de aula. Interessante que essa              

separação entre meninos e meninas já começava desde aí, na escola. A gente não              
podia se misturar com os meninos. Isso permanece até hoje em muitas escolas, como              

testemunhei ao longo de muitas práticas de estágio, observações e intervenções do            

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) das quais participei            
em minha formação acadêmica. Imagino como será agora com a implantação de            

escolas cívico-militares! Eu não entendia nada daquilo. 
Não lembro também da localização das portas para acessar as salas, mas a             

gente era conduzida pela professora. E obedecia. Só obedecia. Ai de nós se não              

obedecêssemos! Já dentro da sala de aula, todos sentavam sempre no mesmo lugar.             
Tudo tinha um lugar, uma ordem. Eu sentava perto da parede, no fundo, junto à janela,                

olhando para longe. Era como ouvir uma história e se transportar para dentro. Acho que               
criei um mundo de fantasia à parte, onde lá eu era uma personagem feliz e conquistava                
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as coisas. A maioria das vezes eu ficava assim, nas nuvens, até a hora de voltar para                 

casa. Não entendia nada, não copiava nada. Não conversava com as colegas. Não sei              
o que eu fazia lá. 

Só ficava assim, voando, viajando, nas nuvens. Parecia que aquilo não me            
importava muito, não fazia sentido o que a professora queria me ensinar. Lembro,             

entretanto, vividamente, dos castigos, de ficar “de pé atrás da porta”. Acho que era              

castigada por isso, porque eu não copiava, aí, não aprendia. Porque aprender era             
copiar, mesmo que não entendesse nada. Boa professora era a que enchia o quadro e               

boa aluna era a que copiava tudo! Isso parece que permanece também hoje, segundo              
minhas vivências ao longo da formação em Pedagogia. Parece que na escola o tempo              

congelou. Quadros cheios e cadernos cheios, de cópias de coisas que não fazem             

sentido. Seria isso aprender? Mas nada fazia sentido, acho que nem o castigo. 
Eu me sentia burra, muito burra, tinha vergonha de mim. Não sei o 'que era pior                

se era ficar lá de castigo atrás da porta, na beira do lixo, acho até que só não me                   
colocava dentro porque eu não caberia, ou nos dias de avaliação, que só tinha a prova                

em cima da mesa, na qual eu não escrevia nem o meu nome. A disciplina, a punição, a                  

repartição dos espaços, os castigos são bem descritos por Foucault (1979), em “Vigiar             
e Punir”, quando fala dos processos disciplinares que buscam formatar, disciplinar,           

formar os sujeitos desde a escola: 
 

Em todo caso, o que havia de estritamente disciplinar na fábula antiga            
permanentemente representada nos colégios jesuítas superou o que havia de          
justa e de guerra em mímica. Pouco a pouco — mas principalmente depois de              
1762 — o espaço escolar se desdobra; a classe torna-se homogênea, ela agora             
só se compõe de elementos individuais que vêm se colocar uns ao lado dos              
outros sob os olhares do mestre. A ordenação por fileiras, no século XVIII,             
começa a definir a grande forma de repartição dos indivíduos na ordem escolar:             
filas de alunos na sala, nos corredores, nos pátios; colocação atribuída a cada             
um em relação a cada tarefa e cada prova; colocação que ele obtém de semana               
em semana, de mês em mês, de ano em ano; alinhamento das classes de              
idade umas depois das outras; sucessão dos assuntos ensinados, das questões           
tratadas segundo uma ordem de dificuldade crescente. E nesse conjunto de           
alinhamentos obrigatórios, cada aluno segundo sua idade, seus desempenhos,         
seu comportamento, ocupa ora uma fila, ora outra; ele se desloca o tempo todo              
numa série de casas; umas ideais, que marcam uma hierarquia do saber ou das              
capacidades, outras devendo traduzir materialmente no espaço da classe ou          
colégio essa repartição de valores ou dos méritos. Movimento perpétuo onde os            
indivíduos substituem uns aos outros, num espaço escondido por intervalos          
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alinhados (FOUCAULT, 1979, p. 173) 
 

Algumas colegas choravam quando era dia de prova, pois iriam apanhar em casa             

se fossem mal nas notas. Eu estava acostumada com a reprovação, se é que tem como                
se acostumar, não chorava, chupava o dedo e esperava a professora buscar minha             

prova, que muitas vezes voltava em branco tal como veio. Muitas vezes a professora              
me dizia: “nem o teu nome tu colocou na prova”! Eu não sabia nem pronunciar, quanto                

menos escrever meu sobrenome direito: Bardemaker. Para Foucault, as punições dos           

alunos na frente dos outros também eram maneiras de coibir comportamentos           
desprezíveis pela escola. 

Essa lição legível, essa recodificação ritual, deve ser repetida com toda a            
frequência possível; que os castigos sejam uma escola mais que uma festa; um             
livro sempre aberto mais que uma cerimônia. A duração que torna o castigo             
eficaz para o culpado também é útil para os espectadores (FOUCAULT, 1979,            
p. 131).  

 

Não havia manifestações de afeto das professoras, talvez porque eu não           

chorasse, não conversava com as colegas, era como se fosse invisível. Não tenho uma              

lembrança sequer dos recreios nesta primeira escola. Isto me remeteu às aulas do             
componente “Filosofias da Diferença e Educação”, do Curso de Licenciatura em           

Pedagogia, cursadas com a professora por nós gentilmente apelidada de “Malévola”.           
Ela nos falava da questão dos bons encontros e dos maus encontros, das simpatias,              

das coisas que nos fazem alegres e nos aumentam a potência, a vontade de criar, de                

viver, de aprender, e as coisas que nos deixam tristes, nos tiram nossas forças, nossa               
vitalidade, no caso, a curiosidade e a vontade de aprender. Ou seja, há coisas que nos                

afetam, nos tocam, compõem ou não com nosso organismo, com nosso corpo,            
conforme nos ensina um filósofo muito interessante, mas pouco conhecido e debatido,            

o Baruch Espinosa. Segundo ele, como somos, em vida, um corpo, a emoção não se               

descola dele e por isso mesmo não temos como evitar as afecções e os afetos. 
Desta escola ficaram as marcas do desprezo, dos castigos, da falta de sentido,             

de afeto, de bons encontros, diria Espinosa. Lembro, isto sim, de ficar de pé, atrás da                
porta, enquanto todos seguiam a régua, soletrando as palavras escritas no quadro            

negro. Nestes primeiros anos de escola, nós não tínhamos professora fixa, ou tinha,             
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porém sempre estávamos com estagiárias. Hoje sei que eram alunas do curso normal.  

Nas imagens a seguir expostas, nas Figuras 1, 2 e 3, é possível perceber os               
efeitos de um sistema opressor onde o mais importante era, e talvez ainda sejam, as               

notas que se obtinha nas provas. Aqui caberia toda uma análise sobre os sistemas de               
ensino e de avaliação. Na escola, não me lembro de pintar, desenhar ou fazer outras               

atividades interessantes, a não ser no jardim de infância. Para quem teve uma infância              

com tanta brincadeira e natureza, a escola era desinteressante, um castigo, quase uma             
prisão. As observações nos boletins eram sempre as mesmas: estudar mais. Em 1981             

eu tinha nove anos de idade, não sabia ler e experimentei repetir a mesma série pela                
primeira vez. Começava a se construir a narrativa do fracasso escolar, sentida no             

corpo, nas vivências e na imagem que fui construindo de mim: burra, incapaz. Nas              

palavras de Soares,  
a repetência afeta a autoestima das crianças, além de ser uma das principais             
causas do baixo rendimento e da evasão escolar. Essas crianças, discriminadas           
e desmotivadas, aprendem menos ainda quando repetem a mesma série e           
acabam por abandonar a escola, mesmo quando gostam de frequentá-la, pela           
convivência com outras crianças da mesma idade (SOARES, 2007, p. 06). 

 

 

Figura 1: Histórico Escolar 
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Figura 2: Histórico Escolar 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Figura 3: Histórico Escolar 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

 
Nos anos seguintes, por volta de 1982, fui transferida para outra escola. O hábito              
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de cantar o Hino Nacional ainda fazia parte da rotina. Por se tratar de uma escola                

pequena que tinha somente até a quarta série, as salas de aulas eram pequenas e nós                
sentávamos em duplas nas carteiras colocadas juntas. A professora era bem atenta e             

apesar da turma ser cheia, ela percebeu que eu não fazia os temas de casa por não                 
saber ler. A professora Tânia se empenhou em me ensinar. Eu lembro da fisionomia, do               

tom de voz e sorriso dela em aula, porém acredito que era muita coisa para um ano só. 

Eu desenhava bastante, gostava de pintar e no “Dia do Índio” fizemos em argila              
utensílios domésticos usados por eles: eu fiz uma bacia e talvez um vaso, acabou              

ressecando e quebrando, mas lembro de trazer eufórica para casa e pedir para minha              
mãe guardar em cima do guarda-roupas para ninguém pegar. Só coisas importantes            

eram colocadas em cima do guarda-roupas, pelo menos na nossa casa. Estas questões             

me remetem às experiências vivenciadas ao longo da graduação nos estágios e nas             
práticas do PIBID, do qual participei de 02/03/2017a 21/12/2017 pela Universidade           

Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs), no que diz respeito à ludicidade como fator de                
promoção da aprendizagem. No dizer  

 

Foram realizadas atividades baseadas na metodologia lúdica, em forma de          
oficinas com jogos, contação de história, utilização de materiais diferenciados,          
como forma de auxiliar nesse processo, aliando o aprender, de forma           
significativa. Por meio do lúdico as crianças tiveram a experiência de aprender e             
desenvolver suas capacidades cognitivas em diversas áreas do conhecimento e          
que esses novos conhecimentos poderão auxiliar as crianças no seu          
desenvolvimento, socialização e a interação com o meio que as cerca. Pode-se            
aferir como resultados neste trabalho que (...) o desenvolvimento de atividades           
de forma lúdica contribui na aprendizagem das crianças. Por meio das           
intervenções foi procurado incentivar nas crianças, habilidades como:        
criatividade, autonomia, concentração, imaginação, leitura, (re) elaboração de        
conhecimentos prévios e novos adquiridos no decorrer das atividades,         
despertando o interesse e apreciação pela leitura. (SANTOS et al., 2015 p. 19). 

 
 

A professora Tânia se empenhou em nos ensinar a comer frutas e naquele             
mesmo ano propôs um teatro, atividade a qual nos empenhamos muito para decorar as              

falas, bem diferente do Hino Nacional. O ano passou muito depressa nas minhas             

poucas lembranças. Eu não aprendera ainda a ler, mas gostava de estar na companhia              
dos colegas em aula. Algo de certa forma havia mudado e apesar de formarem fila para                

entrar e sair, ou para lanchar ou mesmo para ir ao recreio, não éramos punidas por não                 
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saber as respostas das perguntas feitas pela professora. 

No ano seguinte, 1983, ainda sob a repressão do regime militar, passei para             
quarta série. Lembro-me de ter medo de assistir os telejornais, onde havia imagens de              

violência aos que eram contra o governo, de igrejas fechadas pela ditadura e que os               
adultos tinham medo do carro da guarnição da polícia que perambulava pelas ruas de              

Alegrete. Os adultos na minha casa não falavam abertamente que a polícia era             

perigosa e que tinham medo, mas minha mãe seguidamente se manifestava contra            
aquele regime, apesar de trabalhar em casas de famílias de militares desde que saiu do               

campo. Eu fico pensando hoje o quanto e de que forma isto pode ter me atingido: a                 
repressão, a opressão, o medo, as punições, o Hino Nacional, os não-ditos. Teria algo              

a ver com minhas dificuldades de aprender, de ficar nas nuvens? 
 
O silenciamento coletivo foi uma maneira que a sociedade respondeu ao terror            
de Estado. Com esse silenciamento, a tortura foi legitimada e a percepção da             
violência foi “desmentida”, continuando sem inscrição social e vista como algo           
próprio. Tornou-se um corpo estranho, enjaulado e imune à passagem do           
tempo, sendo transmitida tal qual às gerações seguintes. Diante da recusa da            
sociedade em ouvir, o próprio silenciamento torna-se um mecanismo de defesa.           
Essa vivência encapsulada em uma bolha que não vê o tempo passar fica             
impedida de tornar-se uma ‘lembrança’; o ocorrido não conseguirá ser causa de            
sofrimento, tampouco será objeto de esquecimento. Será uma presença         
ausente e operará sob duas lógicas: sei que existiu, mas vivo como se não              
existisse. Entretanto, esse traumático poderá voltar a qualquer momento e          
reativar o Terror ou ser transmitido para as gerações posteriores. Para a            
geração diretamente afetada o traumático se apresenta como o indizível:          
reconhece-se o trauma, mas não se pode falar nele. Produz-se uma cripta onde             
fica encerrado o não-dito. Na segunda geração só se percebem indícios do            
não-dito. O trauma converte-se em fantasma e o acontecimento não pode ser            
objeto de nenhuma representação verbal. Seus conteúdos são ignorados, sua          
existência só é pressentida e os fatos agora são da ordem do inominável. Na              
terceira geração os fatos passam a ser impensáveis: se ignora a existência do             
mesmo e se sofre de sintomas aparentemente bizarros e inexplicáveis.          
(ABRAHAM; TOROK, 1995, p. 114).  

 
As notícias que vinham das capitais eram as piores possíveis. Os partidos de             

esquerda movimentam o senado e a juventude marchava cantando MPB, gritando por            

liberdade. Nesta época, a miséria era grande na cidade de Alegrete e a inflação tirava o                

feijão da mesa das famílias. Quem vivia bem eram as famílias de militares e dos               
latifundiários, o que não parece ter mudado muito. A perseguição e a tortura eram              

comuns dentro e fora dos quartéis. 
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Vive-se a terceira geração pós Terror de Estado referente a Ditadura Civil-Militar            
e sintomas sociais surgem nesse momento. Revive-se a necessidade de          
acreditar que o passado deve ser esquecido, através de uma dissolução e/ou            
apagamento, trazendo à tona assim, um medo de enfrentamento, oriundo do           
silenciamento das práticas de terror. A necessidade de tornar sabido e desvelar            
esse período têm como objetivo cicatrizar as feridas no tecido social, além de             
retirar a alienação sobre o passado do ser e possibilitar a elaboração de um              
projeto de futuro (ROSSINI, DE MOURA, 2016, p. 19). 

 

Uma parte do povo civil se armou para combater o regime: 

 
E aí nos envolvemos com a luta armada e com a reforma deste país deste               
grande Brasil, desta maravilha que é este país, cheio de riquezas, cheio de             
gente boa, cheio de cultura. Mas, infelizmente a riqueza deste país é mal             
dividida, a cultura é mal dividida, tudo é aqui é mal dividido. Mas nós vamos               
tocando. Quem sabe amanhã ou depois de amanhã isso será bem dividido.            
(PAIVA, 2014 p. 94). 

 

É bom lembrar que era obrigatório o serviço militar na época. Nos dias de hoje,               

os jovens têm a opção, de não servir ao exército, porém, muitos buscam o serviço               

militar visando uma carreira e com ela status na sociedade. Ou ao menos um emprego               
temporário. Não trago as lembranças de algumas memórias de infância com o intuito de              

demonizar o serviço militar. 
Há muitas formas de atuação das forças militares, contudo, o que se questiona             

aqui é a função de polícia, de manutenção da ordem pública. Não podemos deixar de               

relatar o passado nem tão distante assim, para que não seja esquecido ou para que               
nunca mais volte, pois muitos nos dias atuais não acreditam que os fatos narrados de               

lutas e violência envolvendo os militares realmente aconteceram, e que as famílias            
tinham medo de se manifestarem contra o regime em público. Nesse sentido,  

 
A construção de uma memória sobre esses acontecidos, individual ou coletiva,           
pode evitar a repetição e impedir que se desenvolvam sintomas no corpo            
pulsional. As situações traumáticas precisam ser recordadas, processadas e         
elaboradas. O testemunho trazido em rodas de conversa pública tem consigo a            
possibilidade de compartilhar lembranças e assim elaborar e transformar o          
sofrimento em narrativas de vida. “Na memória, apelamos para um          
deciframento; não existe nela a presença completa do vivido. Não se trata de             
um simples jogo entre memória e esquecimento. Trata-se de um trabalho de            
ficção e de escritura. A memória torna-se então um ato do sujeito, que permite              
que se construam novos significados a partir do que não pode ser dito.             
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(OCARIZ et al, 2015)” Assumir a decisão de testemunhar é uma escolha oposta             
ao silenciamento, que, embora dolorosa, permitirá que a verdade venha à tona.            
É necessário testemunhar a alguém, pois seu valor está também na presença            
do Outro que quer escutar, pois sabe a importância que o testemunho tem para              
construir uma memória compartilhada. O valor do testemunho está no fato de            
“faltar algo”, que irá revelar que se ultrapassou um limite e as palavras não              
conseguem narrar essa experiência. Não se trata da repetição do já sabido,            
mas sim das novas significações que irão aparecer quando a palavra for            
tomada. A palavra cura. (ROSSINI, DE MOURA, 2016, p. 19). 

 

Neste mesmo ano, 1983 eu aprendi a ler, estava na quarta série e tinha 11 anos                

de idade. Era agora outra professora, mas não lembro nem da fisionomia nem da voz               
dela, nada da professora, e me pergunto por que não lembramos de pessoas, de fatos,               

eventos, de coisas que nos afetaram, nos bloquearam ou mesmo nos molestaram            
psicologicamente ou fisicamente. As punições voltaram, e ficar de castigo depois da            

batida da sineta para o recreio era comum na minha turma. Sempre alguém ou alguns               

ficavam, inclusive eu. Apareceu aqui a recordação da música de Raul Seixas 5... 4... 3...               
2…, que diz: 

 
- Parem! Esperem aí. 

Onde é que vocês pensam que vão? 

Plunct Plact Zum 

Não vai a lugar nenhum!! 

Plunct Plact Zum 

Não vai a lugar nenhum!! 

Tem que ser selado, registrado, carimbado 

Avaliado, rotulado se quiser voar! 

Se quiser voar.... 

Pra Lua: a taxa é alta, 

Pro Sol: identidade 

Mas já pro seu foguete viajar pelo universo 

É preciso meu carimbo dando o sim, 

Sim, sim, sim. 

O seu Plunct Plact Zum 
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Não vai a lugar nenhum! 

Plunct Plact Zum 

Não vai a lugar nenhum! 

Tem que ser selado, registrado, carimbado 

Avaliado, rotulado se quiser voar! 

Se quiser voar.... 

Pra Lua: a taxa é alta, 

Pro Sol: identidade 

Mas já pro seu foguete viajar pelo universo 

É preciso meu carimbo dando o sim, 

Sim, sim, sim. 

Plunct Plact Zum 

Não vai a lugar nenhum! 

Plunct Plact Zum 

Não vai a lugar nenhum! 

Mas ora, vejam só, já estou gostando de vocês 

Aventura como essa eu nunca experimentei! 

O que eu queria mesmo era ir com vocês 

Mas já que eu não posso: 

Boa viagem, até outra vez. 

Agora... 

O Plunct Plact Zum 

Pode partir sem problema algum 

Plunct Plact Zum 

Pode partir sem problema algum 

(Boa viagem, meninos. 

Boa viagem). 
 

Aqui, apesar de solicitar várias vezes meu histórico escolar para a escola não             

tive êxito. Os registros ficaram somente com as lembranças das poucas memórias.            
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Nesta escola era até a quarta série, como passei para quinta série, mais uma vez me                

transfiro para uma escola longe de casa. No ano de 1984 continuavam os movimentos              
pela democracia e liberdade de expressão do povo brasileiro, e meus estudos foram             

dirigidos para escola pública estadual José Bonifácio, conhecida como Colégio          
Polivalente. Lá os estudos eram da quinta a oitava série. Tinham turmas por série das               

letras. A até a letra F, eu era da turma B. Seguíamos fazendo filas “perfeitas”,               

cantávamos o Hino Nacional todos os dias e enfileirados e em silêncio nos dirigíamos              
para as salas de aula. Toda vez que entrava ou saia um professor da sala, todos                

deveriam ficar de pé e somente com todos em pé ao lado da carteira a professora                
liberava para sentarmos. Mais uma vez eu voltei a comportar-me indiferente, não            

copiava as aulas, também não conversava com os colegas. Lembro-me que tinha que             

copiar muito, que minha mão doía, que alguns colegas iam para secretaria e que a               
professora Brisa, de História, entrava na aula cantando e todos cantávamos juntos,            

professora sorridente, querida, muito amada por todos os alunos da escola. 
Em casa meu pai demonstrava insatisfação a respeito da nossa educação           

escolar, não aceitava de bom grado os boletins, perguntava se usávamos o pátio da              

escola e queria ver nossos desenhos e trabalhos e não provas e boletins. Dizia sempre               
que as escolas não olhavam a capacidade de criação das crianças, que as escolas              

usavam a mesma forma de ensinar para todos, como se todos aprendessem do mesmo              
jeito. Apesar de ser caro na época, ele comprava seguidamente enciclopédias. Além de             

lermos em família, eram acrescentadas histórias mirabolantes sobre cada lugar que           

apareciam naquelas páginas mágicas. Ele também tinha o “dom” de desenhar e pintar,             
“dom” que tem se perpetuado através de filhas e netos. Também era “especialista em              

cálculos matemáticos” e dava explicações quando solicitado de qualquer matéria. 
Lembro-me de uma cunhada que estava estudando, porém não entendia as           

tabelas de física e química e queria desistir dos estudos, então, ele se prontificou a               

dar-lhe uma aula. Ela, hoje, com formação Psicopedagógica, comenta que tinha           
aprendido com as explicações dele. Foi a insistência dele que fez com que o Gato, meu                

irmão, aprendesse a ler, e tivesse uma profissão. Apesar de meu pai de vez em quando                
ler para mim e a professora Brisa fosse esforçada, minha situação de fracasso escolar              
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não se modificava. Mais uma vez sentiria a tristeza da reprovação. Nesta escola, a              

professora Dorothéia disse, na entrega de notas para minha mãe, que eu vivia no              
mundo da lua, que não copiava as aulas, que não conversava e se ela deixasse, eu                

ficaria toda aula olhando para o nada da parede. Para ela, daquela fase eu não               
passaria. 

Minha mãe veio para casa e participou para meu pai e para todos a respeito do                

que ouvira. Lembro de ter chorado, ficado desanimada, envergonhada. Para cada um            
que chegava em minha casa, minha mãe repetia o que a professora havia dito. Eu não                

ia passar, não tinha jeito, não aprendia. Era o tal do fracasso escolar! Já meu pai dizia                 
que a professora não tinha noção do que dizia. As notas vermelhas no histórico escolar,               

como podem ser observadas nas Figuras 4, 5 e 6, atestam isso. Com o comentário da                

professora Dorotéia, eu e minha mãe desistimos do meu estudo. Na época, meus             
irmãos mais velhos, exceto o Gato, tinham concluído a oitava série. O meu pai ficou               

furioso com a professora, ele nunca aceitava de bom grado os bilhetes pra casa, mas               
também não saberia dizer se em algum momento da sua vida, entrou em uma escola               

com os filhos, ele saia ainda de madrugada para trabalhar e voltava somente a noite,               

isso era diário, quem tinha que tomar conta de tudo em casa era a mãe. 
Porém ela só tinha aprendido a ler e escrever em casa mesmo, nunca havia              

frequentado escola, sabia ler perfeitamente, escrever, contar histórias, fazia para casa           
tricô, crochê, bordado em roupas de cama, fazia almofadas bordadas em ponto de cruz,              

tapeçaria, casa caiado, porém dos conteúdos específicos escolares ela não sabia,           

como saberia enfrentar a professora? Já meu pai foi interno aos 6 anos com meus               
outros 2 tios no colégio São José, escola de padres, em Cruz Alta, concluindo a               

educação básica, e veio a ser interno no antigo colégio Agrícola de Alegrete, na              
localidade do Passo Novo concluindo o ensino médio. Chegou a entrar para            

Universidade de Santa Maria, porém, na época, voltou para servir o exército, acabou             

conhecendo nossa mãe e optou por trabalhar para casar. Logo em seguida fez             
concurso para antiga Eletrosul e passou a fazer parte do quadro de funcionários,             

responsável pela equipe. Tínhamos que mudar de cidade seguidamente em função das            
montagens de subestações elétricas nas cidades. 
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Figura 4: Histórico Escolar 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Figura 5: Histórico Escolar 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



37 
 
 

Figura 6: Histórico Escolar 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  
 

 
 

 

Neste ano, de 1985 a minha irmã mais velha, que na época tinha 18 anos, foi                
detida com outros amigos como baderneira pelos militares, e levada para a delegacia.             

Lá ela solicitou que ligassem para um coronel padrinho do meu pai e foi liberada.               
Disseram que procuravam por outra pessoa e o mesmo mandou buscá-la. Já            

amanhecendo o dia chegou em casa contando tudo que tinha acontecido, nossa mãe             

demonstrou preocupação temendo que pudesse acontecer de novo isso com minha           
irmã. Eu, com 12 nos de idade nessa época, apesar de não entender bem o que se                 

passava, tinha medo dos militares. 
Rossini e De Moura (2016), que buscaram analisar os danos psicológicos           

causados pelo silenciamento do terror de Estado no Brasil, mostram a importância de             

se compreender a história e a necessidade de construção da memória para prevenção             
e reparação desses danos: 

 
a ditadura civil-militar no Brasil (1964-1985) produziu silenciamento profundo,         
onde saber era situação de risco e desconhecer o sabido sustentava uma ilusão             
de preservação. O terror de Estado causou efeitos absolutamente graves na           
sociedade, não só entre os que viveram diretamente a violência, mas também            
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no conjunto social. Diante disso, esta pesquisa tem por objetivo (ROSSINI, DE            
MOURA, 2016, p. 19). 

 
 

2.2 O FRACASSO ESCOLAR E A DESISTÊNCIA DA ESCOLA 
 

No Brasil, o fracasso escolar aparece nas décadas de 70,80 e 90 do século XX,               

quando a maioria da população, advinda das classes populares, teve acesso à escola             
pública. Porém nas escolas não havia um comprometimento com uma educação           

igualitária para todos, dando a ideia para o aluno que ele não era capaz de aprender,                
que a escola não era ambiente para ele, que ele era uma fracassado por não aprender                

o conteúdo. Com as reprovações dos alunos baseados somente nas notas que tiravam             

a partir de provas como única forma de avaliação e baseados em um único método de                
ensino, a escola se exime, deixando toda responsabilidade para criança e para a             

família. Segundo Ferreira (1998) a expressão fracasso pode ser entendida como:           
desgraça; desastre; ruína; perda; mau êxito; malogro. Então, fracasso escolar seria o            

mau êxito na escola, caracterizado, na compreensão de muitos, como reprovação e            

evasão escolar. 
Cabe aqui perguntar: o que seria aprender? Há muitas teorias que tentam            

explicar os processos de aprendizagem e os problemas de aprendizagem. Em geral,            
enfocam os aspectos cognitivos, tais como Piaget e Vigotsky, classicamente estudados           

na Pedagogia. Contudo, as noções de Deleuze sobre o aprender fazem aqui mais             

sentido. Segundo ele, aprender é organizar um encontro, um encontro com os signos,             
que são quaisquer coisas que nos afetam e nos forçam a pensar, a tirar o pensamento                

de sua comodidade. Os signos - uma palavra, um livro, um conceito, um filme, uma               
imagem, por exemplo – são apreendidos pela sensibilidade, não pelo intelecto. 

Algo se passa, ou não, nesse encontro. Deleuze introduz a lógica do desejo na              

aprendizagem deixando para trás a pedagogia do adestramento: “a aprendizagem          
segue a via dos encontros e dos amores e não os métodos de uma pedagogia sempre                

impotente” (SCHÉRER, 2005, p. 1191). Mas não há certezas, jamais sabemos se aquilo             
que estamos fazendo em aula servirá para alguma coisa e tampouco o que será              
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aprendido realmente. Resta ao professor apenas abrir caminhos, organizar os          

encontros de forma a aumentar a potência da aprendizagem (VINCI, 2018). Nas            
palavras de Deleuze,  

 
Nunca se sabe como uma pessoa aprende; mas, de qualquer forma que            
aprenda, sempre por intermédio de signos, perdendo tempo, e não pela           
assimilação de conteúdos objetivos. Quem sabe como um estudante pode          
tornar-se repentinamente “bom em latim”, que signos (amorosos ou até mesmo           
inconfessáveis) lhe serviriam de aprendizado? Nunca aprendemos alguma        
coisa nos dicionários que nossos professores e nossos pais nos emprestam. O            
signo implica em si a heterogeneidade como relação. Nunca se aprende           
fazendo como alguém, mas fazendo com alguém, que não tem relação de            
semelhança com o que se aprende (DELEUZE, 20102, p. 21, citado por VINCI,             
2018, p. 329). 

 
Deleuze, já em meados de 1960, quando estávamos aqui em plena ditadura            

militar, propunha a liberdade, a criatividade e a singularidade do aprender,           

contrapondo-se à ditadura das verdades únicas e da aprendizagem por assimilação de            
conteúdo. Será por isso tão tardio e desconhecido seu pensamento em nosso meio?             

Em 1986, o país a recém estava se libertando da ditadura. Iniciava a chamada abertura               
democrática. As cenas da TV não eram mais de violência, mas de “comemorações”. Eu,              

sem perspectiva de estudar, fui morar no interior do Mato Grosso do Sul com uma das                
minhas irmãs mais velhas; trabalhei como telefonista na central telefônica local, operava            

um PABX; mais tarde, minha outra irmã estava de neném novo e precisou de              

companhia, então, mudei para Curitiba, onde trabalhei em um escritório de           
contabilidade no setor fiscal, embora com pouquíssimo estudo. Eu não tinha mais medo             

do quartel, porém, via alguns movimentos de pais que perderam seus filhos na época              
do golpe militar em programas de TV, como o Fantástico, da TV Globo, que              

denunciavam e denunciam até hoje o sumiço de professores, jornalistas e jovens, uma             

boa parte mulheres e universitários. 
 

Estudos baseados nos processos da Justiça Militar, movidos contra presos          
políticos. Das 7.367 pessoas processadas, 88% eram homens e 12%mulheres.          
Estudo feito em 1970, pelo Estado Maior do Exército, a partir de um             
levantamento dos presos que se encontravam à disposição do Exército em todo            
o território nacional, chegou a um total de mais de quinhentas pessoas: 56%             

2DELEUZE, G. 2010. Proust e os signos. Rio de Janeiro, Forense Universitária, 173 p. 
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eram estudantes ou haviam deixado recentemente a atividade estudantil. A          
idade, em média, era de 23 anos. Do total de presos, 20% eram mulheres,              
sendo que no Rio de Janeiro a porcentagem de mulheres atingia 26%, no             
Nordeste 11% e no Sul não era mais do que 2%. O Dossiê de Mortos e                
Desaparecidos Políticos apresenta um total de 437 militantes mortos e          
desaparecidos, sendo que 11% são mulheres. Na região do Araguaia existiram           
pelo menos setenta guerrilheiros desaparecidos, dos quais doze são mulheres,          
ou seja, 17%. De qualquer forma, a participação de mulheres não pode ser             
considerada desprezível nem na época, e muito menos se comparada aos dias            
atuais. (PAIVA, 2014, p. 10) 

 

Os dados são trazidos para que se unam a memória de fatos narrados, vividos              
porque ouvidos em casa e vistos nos noticiários de TV e jornais da época, trazidos à                

tona para que nunca mais aconteça, apesar da recente negação por parte do atual              

governo de que tenha realmente existido ditadura e torturas. Talvez tudo isso apareça             
aqui nesta narrativa porque remetem às violências, aos castigos, à ditadura vivida na             

escola. Segundo Rossini e De Moura (2016, p. 19) 
 

Espera-se que todos conheçam um passado que temos em comum e que a             
memória histórica anteriormente reprimida adquira espaço junto ao público para          
que o respeito ao livre pensamento e o direito à verdade histórica se             
disseminem para que tenhamos um Estado plural e respeitador dos direitos           
humanos. QUE NÃO SE ESQUEÇA, PARA QUE NUNCA MAIS ACONTEÇA  
 
 

2.2.1  Outros recomeços 
 

Em 1991, voltamos para Alegrete. Arrumei um emprego de meio expediente em            
um escritório de advocacia, conheci meu marido, casei em 1994, fiquei grávida aos 24              

anos pela primeira vez. Me sentia tonta continuamente. Em uma visita na casa de              

minha mãe, me senti assim e relatei a ela que minha barriga parecia se mexer; foi                
quando ela me mandou fazer teste de gravidez, me dizendo que as crianças se mexem               

dentro da barriga. Perguntei por que ela nunca falou sobre isso comigo e ela              
respondeu: “Quando casam, as pessoas sabem”. Eu não sabia. Como iria saber? Se             

ninguém falar sobre sexo, gravidez, DSTs, anticoncepcional, como a gente vai           

adivinhar? A escola também tem seu papel a cumprir nestas questões, o que parece              
ainda muito falho, apesar das normativas dos documentos educacionais como os           

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, 1997): 
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Se a escola que se deseja deve ter uma visão integrada das experiências             
vividas pelos alunos, buscando desenvolver o prazer pelo conhecimento, é          
necessário que ela reconheça que desempenha um papel importante na          
educação para uma sexualidade ligada à vida, à saúde, ao prazer e ao             
bem-estar, que integra as diversas dimensões do ser humano envolvidas nesse           
aspecto (BRASIL, 1997, p.114) 

 
Tive meu primeiro filho em janeiro de 1996, o Vinícius; quatro anos mais tarde,              

no mesmo mês do ano de 2000, tivemos nosso segundo filho, Rafael. Até tentei              

trabalhar após o nascimento do meu primogênito, porém ele não se adaptava e fui              

aconselhada pela minha mãe e as mulheres da creche a ficar em casa com ele, e virei                 
definitivamente “do lar”. Em dezembro 2002 perdi meu pai para um câncer devastador.             

Em maio de 2003 nasceu a nossa caçula Sarah; foi uma enorme alegria, a família               
estava completa. 

Eu cuidava da casa, da alimentação familiar, da vida social e escolar das             

crianças, era minha obrigação ajudá-los nas tarefas da escola, porém cada vez mais             
me sentia distante de orientá-los nas tarefas escolares e cada vez mais havia             

cobranças da parte dos filhos do porque eu não saberia ajudá-los. 
Eu só tinha concluído até a quinta série. Em setembro do mesmo ano perdemos              

meu irmão, o Gato, em um acidente de trânsito, companheiro de todas as horas, que               

deixou um vazio imenso na minha família. Meu irmão tinha coleção de discos do grupo               
Legião Urbana e curtíamos ouvir Renato Russo juntos, em especial a música “Pais e              

Filhos”. Hoje, ao refletir sobre a letra, ela dá o tom de muitas frases ou de todas as                  
frases já ouvidas ou ditas por quem tem a responsabilidade de criar e educar uma               

criança.  

 
Estátuas e cofres 

E paredes pintadas 

Ninguém sabe o que aconteceu 

Ela se jogou da janela do quinto andar 

Nada é fácil de entender 

Dorme agora 

É só o vento lá fora 
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Quero colo, vou fugir de casa 

Posso dormir aqui com vocês? 

Estou com medo tive um pesadelo 

Só vou voltar depois das três 

Meu filho vai ter nome de santo 

Quero o nome mais bonito 

É preciso amar as pessoas 

Como se não houvesse amanhã 

não há e lembro mais 

Eu moro com os meus pais 

É preciso amar as pessoas 

Me diz por que que o céu é azul 

Explica a grande fúria do mundo 

São meus filhos que tomam conta de mim 

Eu moro com a minha mãe 

Mas meu pai vem me visitar 

Eu moro na rua não tenho ninguém 

Eu moro em qualquer lugar 

Já morei em tanta casa que nem m 

Como se não houvesse amanhã 

Por que se você parar pra pensar 

Na verdade, não há 

Sou uma gota d'água 

Sou um grão de areia 

Você me diz que seus pais não lhe entendem 

Mas você não entende seus pais 

Você culpa seus pais por tudo 

E isso é absurdo 

São crianças como você 

O que você vai ser 
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Quando você crescer? 

 
2.2.2 A volta para escola 

 
Fiquei afastada da escola por 26 anos. Em 2012, voltei a estudar ingressando na              

Educação de Jovens e Adultos (EJA). O país vivendo uma quase plena democracia e a               

EJA, motivadas pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, lotava as escolas. Paulo             
Freire era citado em todos os ambientes onde tinha a palavra educação. Nos primeiros              

momentos em aula eu achei que não iria dar certo, que meu tempo de aprender já                
havia passado. Era difícil me adaptar ao barulho da aula e do modo da didática usada                

pelas professoras em aula, lembrando que no passado este mesmo modelo de ensino             

levou-me ao chamado fracasso escolar. 
Para minha surpresa, a professora pediu que todos fizessem uma redação           

falando como viam a escola e o que esperavam dela, foi então que pude colocar               
claramente meu ponto de vista, sem esperar muito da escola se o modelo de ensino               

segue o mesmo. Dias depois, a partir das redações segundo anunciado na aula por              

uma professora, a aula seria de acordo com temas que nós escolheríamos juntos, de              
acordo com a real necessidade da turma.  

 
Alfabetizar Jovens e Adultos é uma preocupação antiga que não se limita            
exclusivamente a escola, está ligada a sonhos, expectativas, anseios de          
mudança e a necessidade de ver o mundo com outros olhos. Geralmente é             
depois da adolescência que o indivíduo reconhece que necessita do          
conhecimento escolar e passa a buscá-lo. As causas de não ter se alfabetizado             
na idade apropriada, ou esperada, podem ser várias, como o fato de ter que              
trabalhar e não conseguir conciliar estudo e trabalho ou não ter acesso à escola              
no local onde mora, entre outros fatores que condicionam a evasão escolar.            
Nesse sentido, faz-se fundamental investigar os sentidos atribuídos à Educação          
de Jovens a Adultos a fim de elaborar propostas de intervenção docente            
alinhadas às expectativas e aos desejos do alunado, fator importante de           
permanência na escola e desafio importante no campo da EJA. (OLIVEIRA et           
al., 2016, p. 17). 

 
Não foi fácil estudar a noite. Éramos em média 31 alunos quando começou o              

semestre, que terminou com apenas dois, eu e outro colega de 18 anos que fazia 5                
anos que repetia a 5º série. Difícil realidade dos nossos jovens, vi naquele menino o               
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fracasso do sistema educacional, uma ausência de potência, diriam Espinosa e           

Deleuze, um grito de socorro contido, a dor de ficar para trás disfarçada de rebeldia.               
Lembro-me de perguntar qual era o problema dele, pois aparentemente não tinha nada             

e a resposta surpreendente veio da professora: “Ele é terrível de desobediente em             
casa, bate na avó, está aqui pelo Bolsa Família”. Mais uma vez questionei sobre a               

aprendizagem, pois ele sabia os conteúdos. Naquele ano visivelmente feliz ele passou            

para próxima etapa. 
Em 2013 passei para próxima etapa da EJA e no final do ano prestei o Exame                

Nacional do Ensino Médio (Enem), concluindo a antiga 8º série na EJA, e pelo Enem, o                
Ensino Médio. Também tirei segundo lugar no Programa de Universidades Para Todos            

(Prouni), ganhando uma bolsa integral para estudar Veterinária na Universidade da           

Região e Campanha (Urcamp) também com a nota da redação alcancei o primeiro lugar              
e uma bolsa do Prouni na Universidade Norte do Paraná (Unopar). Tanto o Enem              

quanto os programas Prouni, (Fies) - Fundo de Financiamento Estudantil e o Sistema             
de Seleção Unificada (Sisu) foram criados no governo Lula com o objetivo de             

universalizar o acesso à educação, sobretudo para a população pobre ter acesso à             

universidade. Isso não resolveu todos os problemas, é claro, e o governo não             
conseguiu garantir ainda a permanência do estudante nas instituições, o que acontece,            

inclusive, na Uergs. Na época, deixei de sonhar por independência, e passei a buscar              
minha própria identidade, dando sentido à música do grupo “Capital Inicial” que tanto eu              

escutava e cantarolava em casa. 
 

Toda essa curiosidade que você tem pelo que eu faço 

Eu não gosto de me explicar, eu não gosto de me explicar 

Toda essa intensidade, buscamos identidade 

Mas não sabemos explicar, mas não sabemos explicar 

Se paro e me pergunto, será que existe alguma razão 

Pra viver assim se não estamos de verdade juntos 

Procuramos independência 

Acreditamos na distância entre nós 
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Procuramos independência 

Acreditamos na distância entre nós 

Toda essa meia verdade, o que temos nos conformado 

Só conseguimos nos afastar, nós aprendemos a aceitar 

Tantas coisas pela metade, como essa imensa vontade 

Que não sabemos explicar, que não sabemos assear 

Se paro e me pergunto, será que existe alguma razão 

Pra viver assim se não estamos de verdade juntos 

Procuramos independência 

Acreditamos na distância entre nós 

Procuramos independência 

Acreditamos na distância entre nós 

Procuramos independência 

Acreditamos na distância entre nós 

Procuramos independência 

Acreditamos na distância entre nós 

 

2.2.3 A volta ao mercado de trabalho e a entrada para Universidade 
 

Em 2014, prestei processo seletivo para o Programa Infância Melhor (PIM)3 e            

obtive contrato temporário municipal para trabalhar como visitadora. Política pública          
pioneira no Brasil, o PIM é uma ação transversal de promoção do desenvolvimento             

integral na primeira infância. Desenvolve-se através de visitas domiciliares e          
comunitárias realizadas semanalmente a famílias em situação de risco e vulnerabilidade           

social, visando o fortalecimento de suas competências para educar e cuidar de suas             

crianças. Desenvolvido desde 2003, tornou-se Lei Estadual n.º12.544 em 03 de julho de           
2006, tem como referência a metodologia do projeto cubano “Educa a tu Hijo”, de quem               

inicialmente recebeu apoio para a implantação. Compõe um dos projetos prioritários da            
Secretaria Estadual da Saúde (SES) do Rio Grande do Sul, além de integrar programas              

3Disponível em  http://www.pim.saude.rs.gov.br/site/o-pim/o-que-e/ 
 
 
 

http://www.pim.saude.rs.gov.br/pim_a/legislacao/LeiDoPIM-12544Pagina1.pdf
http://www.pim.saude.rs.gov.br/site/o-pim/o-que-e/
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estratégicos do Governo do Estado. Serviu de inspiração para iniciativas previstas na            

Ação Brasil Carinhoso e no Programa Criança Feliz, ambos do Governo Federal, e            
é reconhecido como uma das tecnologias sociais mais consistentes para o cuidado com            

as infâncias na América Latina.  
A atividade por mim desenvolvida, a visita domiciliar4 é uma metodologia de            

trabalho de caráter educacional, assistencial e exploratório, realizada por profissionais          

que vão ao domicílio do paciente, usuário ou beneficiário de um serviço. É uma              
estratégia de aproximação dos serviços com as realidades atendidas que favorece um            

reconhecimento mais preciso das características, potencialidades e necessidades de         
cada contexto, resultando em propostas de intervenção singulares, pertinentes a cada           

realidade. Como integrante do PIM de Alegrete, participei nessa época de um curso de              

extensão oferecido pela Uergs para a rede de proteção à infância. O curso era sobre               
violência sexual contra crianças e adolescentes e fazia parte de uma série de ações do               

programa “A Boniteza de um Sonho no Alegrete: Uergs e comunidade no            
enfrentamento da violência contra as meninas e as mulheres”, coordenado pela           

professora Martha Narvaz. A experiência foi fundamental para a comunidade. 

Não se sai a mesma destes cursos e palestras. Me interessei pelo tema e pelo               
programa e a professora me convidou a integrar as ações de um outro, intitulado              

“Pedagogias da Igualdade: Uergs e comunidade no combate às desigualdades de           
gênero”. Em 12 de Janeiro de 2015 assumi a monitoria do PIM junto à Secretaria de                

Saúde de Alegrete e dei continuação à participação nas extensões da Uergs. Neste             

ano eu cursava Gestão de Recursos Humanos – Tecnólogo, na Unopar de Alegrete. A              
avaliação nesta instituição era ainda por sistema de notas, obtidas a partir de provas.              

Eu mantinha as notas na sua grande maioria de ótimo a excelente, para minha surpresa               
e motivação, dado meu histórico de fracasso escolar. Mesmo assim, motivada pelo            

trabalho de monitora e pelas ações (palestras, cursos, caminhadas) de extensão da            

Uergs, tranquei o curso de tecnólogo em RH, fiz o Enem novamente em 2014 e               
adentrei as portas da Uergs em Alegrete, no Curso de Pedagogia Licenciatura no             

segundo semestre de 2015. 

4Disponível em http://www.pim.saude.rs.gov.br/site/tecnologia-de-intervencao/visitacao-domiciliar/ 
 
 
 

http://www.pim.saude.rs.gov.br/site/programa-crianca-feliz-no-rs/
http://www.pim.saude.rs.gov.br/site/bid-publica-livro-que-sistematiza-experiencia-do-pim/
http://www.pim.saude.rs.gov.br/site/bid-publica-livro-que-sistematiza-experiencia-do-pim/
http://www.pim.saude.rs.gov.br/site/tecnologia-de-intervencao/visitacao-domiciliar/
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Fui bolsista do Programa Pedagogias da Igualdade, participando ativamente de          

diversas ações, quando pude compreender melhor as questões da a violência           
doméstica, da violência de gênero e todas as violências contra o gênero feminino. Estas              

atividades foram sendo cada vez mais solicitadas pela comunidade e órgãos públicos            
de Alegrete, possibilitando êxito na excelência do trabalho contra violência. A           

professora Martha foi, inclusive, laureada com o Troféu Pena Libertária, do Sinpro, em             

20145, pela execução destes projetos, o que orgulha a gente como Uergs e como              
integrante dos Programas. Assim como eu, diversas profissionais da saúde, educação,           

assistência e justiça, motivadas pela participação nestes cursos de extensão, fundaram           
a Ong Amoras, que se dedica ao trabalho de acolhimento e orientação de meninas e de                

mulheres vítimas de várias formas de violência, fazendo parte da rede de proteção junto              

aos órgãos públicos do município de Alegrete. Diversos trabalhos foram apresentados           
nos Salões Integrados de Ensino, Pesquisa e Extensão da Uergs, o SIEPEX, dentre             

eles: 
 

Este trabalho tem como objetivo ressaltar o papel formador e discutir sobre a             
importância da extensão e a atuação da universidade nas comunidades locais.           
Para tanto, apresentamos o programa de pesquisa e extensão “PROEXT MEC           
2013 – Pedagogias da Igualdade: Uergs e Comunidade no Enfrentamento das           
Desigualdades de Gênero no Estado do Rio Grande do Sul”, que integra            
atividades em diversas Unidades Locais da Uergs, quais sejam: Alegrete, Bagé,           
Cruz Alta, Montenegro, Litoral Norte: Osório, Porto Alegre, Santana do          
Livramento e São Luiz Gonzaga. O Programa busca sensibilizar, qualificar e           
articular a comunidade social e acadêmica destas regiões para a compreensão,           
reflexão e promoção da equidade de gênero e também para o enfrentamento            
das desigualdades e da violência de gênero nas comunidades locais.          
Inicialmente, apresentaremos os objetivos do programa, suas metas e seu          
enquadre teórico-metodológico, bem como aspectos relativos à extensão e sua          
indissociabilidade da pesquisa e do ensino para, então, discutir sobre as ações            
que vêm sendo realizadas, dentre elas, cursos, oficinas, palestras e          
investigações relativas à violência contra as mulheres. Por meio deste          
Programa buscamos demonstrar a importância da extensão e seu papel          
político, bem como destacar a função social da universidade na disseminação           
de discursos e práticas guiados pela perspectiva da educação continuada e da            
articulação comunitária, tarefa fundamental a qual a extensão universitária é          
convocada a desempenhar (GONÇALVES; NARVAZ, 2015, P. 17) 

 

5Disponível em 
https://www.sinprors.org.br/comunicacao/noticias/divulgados-os-vencedores-do-premio-educacao-rs-2014
/. 

 
 
 
 

https://www.sinprors.org.br/comunicacao/noticias/divulgados-os-vencedores-do-premio-educacao-rs-2014/
https://www.sinprors.org.br/comunicacao/noticias/divulgados-os-vencedores-do-premio-educacao-rs-2014/
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2.2.4 Da sala de aula 
 

Se, para mim, estudar é se libertar, quantos ensaios de libertação tive eu até              

então, engolida pelo sistema! Mas de que libertação afinal eu pensava, diante de uma              
sociedade machista, capitalista, repressora do gênero feminino, inclusive entre nós,          

mulheres? Não saberia dizer se todas se dão conta da violência que umas fazem com               

as outras em alguns momentos. Estas reflexões foram motivadas pelas discussões em            
sala de aula, pelos cursos de extensão, pelos Cinedebates Uergs, pela participação em             

diversos programas dos quais a Unidade da Uergs em Alegrete era protagonista, sendo             
que participava não somente como aluna, mas como bolsista voluntária inclusive em            

outras ações, como o  Cinedebate Uergs Alegrete.  

 
O presente trabalho, intitulado “Cinedebate Uergs” é uma das produções do           
Grupo de Pesquisa Gênero e Diversidades e do Programa de Extensão           
PROEXT/MEC Pedagogias da Igualdade, da Uergs, que buscam articular         
pesquisa, ensino e extensão desde uma perspectiva multidisciplinar, estando         
particularmente vinculados a componentes curriculares como “Ética, Educação        
e Direitos Humanos”, dentre outros, que integram as ementas dos Cursos de            
Licenciatura em Pedagogia da Uergs em Alegrete. Tendo por objetivo geral           
discutir as violações no campo dos direitos humanos, em especial, de gênero,            
sexualidade, raça/etnia, casse social e discriminação à população de         
refugiados, as ações propostas alinham-se às diretrizes da Educação em          
Direitos Humanos e ao Pacto Universitário pela Promoção e Defesa dos Direitos            
Humanos, do qual a Uergs é signatária. Promovendo rodas de conversa e            
discussões disparadas por meio de ciclos de cinema, o “Cinedebate Uergs”, já            
em sua quinta edição na Unidade de Alegrete, na perspectiva da           
pesquisa-intervenção, busca articular as comunidades acadêmicas e locais no         
sentido de dar visibilidade à questão das violações de direitos e incitar à             
discussão e à produção de saberes que possam contribuir na desconstrução           
das históricas formas de opressão sobre as pessoas em situação de           
vulnerabilidade. Serão apresentados os objetivos e metodologia da proposta,         
que envolvem a exibição de filmes previamente selecionados relativos às          
temáticas dos direitos humanos e posterior rodas de conversa e discussão com            
convidados especialistas e participação das comunidades acadêmicas e locais.         
Os resultados encontrados apontam para a relevante participação da         
comunidade acadêmica e social nas cinco edições do projeto, que contabilizou           
cerca de 500 participantes, com avaliação bastante positiva dos mesmos.          
Destaca-se ainda a integração das exibições e discussões do “Cinedebate          
Uergs” aos planos de ensino do Curso de Licenciatura em Pedagogia em            
Alegrete (GOULART; GONÇALVES; NARVAZ, 2018). 

 

Além destas ações de extensão tão importantes para minha formação, as aulas,            

dentre elas as de Filosofia, eram enriquecidas com autores como Derrida, Deleuze,            
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Foucault, além dos clássicos que a gente ao menos já ouvira falar, Platão, Aristóteles e               

Pitágoras. Desenvolvi com uma colega um trabalho sobre o ensino de filosofia em             
escolas de Alegrete. Foram feitas observações e entrevistas com docentes e           

estudantes. Aprendemos na prática que filosofar era também pensar sobre os           
problemas da realidade, da vida, na prática, não apenas teorização e especulação. O             

trabalho foi apresentado no VI SIEPEX, da UERGS:  

 
Consciente da ignorância da humanidade, filósofos gregos da antiguidade,         
dentre eles Pitágoras, dizem que Filosofia é o amor pela sabedoria. Platão            
enfatiza a Filosofia como o exercício da reflexão sobre a dimensão essencial e             
ontológica do mundo real, ultrapassando a opinião irrefletida do senso comum           
que se mantém cativa da realidade empírica e das aparências sensíveis, o que             
foi eternizado na metáfora da “Caverna de Platão”. Filósofos contemporâneos          
como Foucault, Deleuze e Derrida vão nos dizer que a tarefa da Filosofia não é               
contemplar a realidade e nem pensar sobre a essência das coisas, pois estas             
não existem, mas sim, desacomodar o pensamento, pensar diferente do que se            
pensou no sentido de criar novos conceitos para refletir sobre os problemas que             
se apresentam em nosso tempo. Assim, o estudo da Filosofia tem como            
propósito a reflexão sobre a realidade de uma perspectiva crítica, alinhando-se           
ao que compreendemos como tarefa fundamental da Educação. (ANHAIA;         
COSTA; NARVAZ; 2016, p. 14). 

 

Mas essa reflexão não surgiu do “nada”, ela veio com muito diálogo nas aulas de               
Filosofias da Diferença, Psicologia geral, Sociologia e Educação, Filosofia e Educação,           

Ética Educação e Direitos Humanos. No início parecia mais um confronto com a nossa              

realidade, um ataque à negação coletiva dentro da subjetividade de cada um da             
violação dos nossos direitos, sobretudo como mulheres. Muitas das colegas se           

espantavam com o que ouviam em aula, sobre os direitos jamais reclamados, pois dos              
deveres todos sabíamos. 

Porém, não são todos os profissionais da educação que trabalham com a            

perspectiva de olhar para a realidade local e nos desafiarem a uma tomada de posição               
na direção das mudanças necessárias, em especial quando se trata das questões das             

mulheres. É preciso um propósito maior, além do cumprimento do plano de ensino, da              
matéria acadêmica. Me criei cantando Elis Regina, até então, sem refletir sobre a letra              

da música de Milton Nascimento, que já falava das mulheres e da sua força. Eu               

precisava desses desafios. 
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Maria, Maria 

É um dom, uma certa magia 

Uma força que nos alerta 

Uma mulher que merece 

Viver e amar 

Como outra qualquer 

Do planeta 

Maria, Maria 

É o som, é a cor, é o suor 

É a dose mais forte e lenta 

De uma gente que ri 

Quando deve chorar 

E não vive, apenas aguenta 

Mas é preciso ter força 

É preciso ter raça 

É preciso ter gana sempre 

Quem traz no corpo a marca 

Maria, Maria 

Mistura a dor e a alegria 

Mas é preciso ter manha 

É preciso ter graça 

É preciso ter sonho sempre 

Quem traz na pele essa marca 

Possui a estranha mania 

De ter fé na vida 

 

2.3 DA DIDÁTICA 
 

No início da graduação em Pedagogia, mais uma vez achei que estar ali não era               

pra mim. Eu me via continuamente fitando os olhos nas professoras, talvez buscando             
saber o que elas esperavam de mim, o que pensavam sobre meu desempenho. Seria              

eu ainda aquela menina do fracasso escolar? Será que elas conseguiam enxergar isso?             
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Mas a sensação horrível era como que se eu fosse surda, havia um bloqueio, mas com                

o tempo fui percebendo que era como uma crise, alguma coisa externa desencadeou             
aquela sensação, eu imagino que fosse uma bolha invisível que bloqueia todo espaço             

de som da voz da professora. Eu queria estar ali, eu precisava continuamente dizer a               
mim mesma que eu tinha escolhido estar ali. Mesmo assim isso não fez que com que                

inúmeras vezes não me sentisse fora dos padrões da universidade. 

Mais uma vez me senti só como nos primeiros anos das séries iniciais e muitas               
vezes me questionei sobre o curso e se realmente eu precisava estar ali. Lembro-me de               

tudo, desde o primeiro dia, apesar de eu ter dificuldade para me expressar de forma               
oral e escrita, não foram nem uma nem duas vezes que percebi risos em aula das                

colegas, e cochichos quando eu iria comentar ou fazer uma comparação de algo , ouvir               

que eu dava um nó na cabeça de todas com minhas perguntas. Muitas vezes ficamos               
quietas e a professora pensa que sabemos tudo depois de uma explicação. Porém,             

muitas vezes deixei de perguntar, comparar com este ou com outro autor(a) porque             
percebia que os colegas não gostavam e, dependendo da disciplina, a própria            

professora. Seria pra terminar a aula logo? Ou porque eu viajava às vezes em alguma               

comparação? Parece que não era pra perguntar, pra inventar mais coisa na aula. Era              
pra ouvir e ficar quieta, será? 

O sonho romantizado do que era ser professora às vezes caía por terra, se              
arrebentava de cara no chão. Em sentia muitas vezes, ali mesmo, destruída novamente             

pelo sistema opressor da desvalorização do que eu tinha a oferecer como aluna. As              

disciplinas, ou componentes curriculares, que me permitiam visualizar em aula o que as             
professoras queriam que nós compreendêssemos eram as que eu mais gostava, me            

sentia confiante, não quero dizer que fosse a mais fácil, pois percebia que muitos              
colegas tinham dificuldade de interpretações, assim como eu tinha esta dificuldade em            

outra forma de ensinar. A negação em aulas das experiências vividas pelos acadêmicos             

traz um confronto com o que se estuda, o que se espera de um(a) professor(a) e a                 
realidade do que se vive no ensino, sendo que, durante todo curso, o que mais se fala é                  

sobre valorizar as experiências do “aluno”. Parece que este ensino só vale para a              
educação primária básica, serviria para todos, menos para os acadêmicos. A letra da             
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música de Belchior na voz de Elis Regina, que conta as experiências vividas, parecia              

fazer mais sentido, pois se dizia uma coisa, mas, na prática, era outra. A música fala da                 
ditadura e do autoritarismo, o que sentia em algumas disciplinas por meio da imposição              

de alguns professores de uma verdade única, sendo o seu o saber mais verdadeiro,              
amparado por um título. Acompanhe comigo a letra de “Como Nossos Pais”: 

 

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 

Viver é melhor que sonhar 

Eu sei que o amor 

É uma coisa boa 

Mas também sei 

Que qualquer canto 

É menor do que a vida 

De qualquer pessoa 

Por isso, cuidado, meu bem 

Há perigo na esquina 

Eles venceram e o sinal 

Está fechado pra nós 

Que somos jovens 

Para abraçar seu irmão 

E beijar sua menina na rua 

É que se fez o seu braço 

O seu lábio e a sua voz 

Você me pergunta 

Pela minha paixão 
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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 

Eu sinto tudo na ferida viva 

Do meu coração 

Já faz tempo 

Eu vi você na rua 

Cabelo ao vento 

Gente jovem reunida 

Na parede da memória 

Essa lembrança 

É o quadro que dói mais 

Minha dor é perceber 

Que apesar de termos 

Feito tudo o que fizemos 

Ainda somos os mesmos 

E vivemos 

Ainda somos os mesmos 

E vivemos 

Como os nossos pais 

Nossos ídolos 

Ainda são os mesmos 

E as aparências 

Não enganam não 

Você diz que depois deles 

Não apareceu mais ninguém 

Você pode até dizer 
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Que eu tô por fora 

Ou então 

Que eu tô inventando 

Mas é você 

Que ama o passado 

E que não vê 

É você 

Que ama o passado 

E que não vê 

Que o novo sempre vem 

Hoje eu sei 

Que quem me deu a ideia 

De uma nova consciência 

E juventude 

Tá em casa 

Guardado por Deus 

Contando o vil metal 

 

2.3.1 Das Frustrações e Resistência 
 

Dentro da universidade formam-se grupos, assim como em qualquer lugar onde           

há pessoas, os interesses às vezes se entrelaçam, ora se afastam, dependendo do             
ponto de vista de cada sujeito. Há resistência de ambos os lados. Uma das frustrações               

vividas ao longo do curso foi o pouco espaço para a arte visual pedagógica. Para mim,                
é impossível pensar em uma pedagogia sem arte, sem criação, sem o lúdico, sem a               

invenção, talvez por isso tenha me encantado tanto com as aulas da Filosofia da              

Diferença, que pensam a educação como criação, como atividade criadora, não como            
repetição de conteúdos a serem memorizados. 

Nas poucas disciplinas que trabalhavam com arte e educação no Curso de            
Pedagogia, eu somente alcançava a média necessária para passar, o que mais parecia             
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uma caridade ao trabalho desenvolvido, uma contradição com a minha desenvoltura e            

realidade artística exercida desde casa e como monitora do PIM. Voltava o fantasma do              
fracasso escolar. Antes da academia, eu já exercia a arte de trabalhos manuais como,              

crochê, tricô, ponto cruz, tapeçaria, decoupage, murais de EVA, trabalhos com feltro e a              
reutilização de materiais reciclados para fazer brinquedos e distribuir para as crianças            

da vizinhança, assim como ensinar as mães que faziam parte do projeto a ter uma               

renda extra com a reciclagem destes materiais. Muito do que é dito em aula paga-se               
com o conceito final. Jogos do poder na universidade. Começo a ouvir uma música:              

será delírio? 
 

 “Pra ser sincero” 

Nenhum de Nós 

 

Pra ser sincero não espero de você 

Mais do que educação 

Beijo sem paixão 

Crime sem castigo 

Aperto de mãos 

Apenas bons amigos 

Pra ser sincero não espero que você 

Minta 

Não se sinta capaz de enganar 

Quem não engana a si mesmo 

Nós dois temos os mesmos defeitos 

Sabemos tudo a nosso respeito 

Somos suspeitos de um crime perfeito 

Mas crimes perfeitos não deixam suspeitos 

Pra ser sincero não espero de você 

Mais do que educação 

Beijo sem paixão 
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Crime sem castigo 

Aperto de mãos 

Apenas bons amigos 

Pra ser sincero não espero que você 

Me perdoe 

Por ter perdido a calma 

Um dia desse num desses 

Encontros casuais 

Talvez a gente se encontre 

Talvez a gente encontre explicação 

Um dia desses 

Num desses encontros casuais 

Talvez eu diga 

Minha amiga 

Pra ser sincero 

Prazer em vê-la, até mais 

Nós dois temos os mesmos defeitos 

Sabemos tudo a nosso respeito 

Somos suspeitos de um crime perfeito 

Mas crimes perfeitos não deixam suspeitos 

 

2.3.2 Das Motivações e Alegrias na Academia 
 

A arte em forma de cinema, o Cinedebate, extensão da Uergs em Alegrete,             
produziram e deram sentidos aos estudos da sala de aula. O cinema como ferramenta              

fez muita diferença, possibilitando a visualização do contexto estudado e ampliando           

nossa capacidade de leitura e interpretação da realidade por meio do filme em debate.              
O uso do cinema e de outras expressões artísticas aparecia em algumas práticas             

disciplinares, em TCCs de algumas colegas, nos projetos de estágio em educação            
infantil e no PIBID, além das ações de extensão. Eu procurava participar de todas elas,               
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oferecendo-me, inclusive, para monitoria voluntaria nestas atividades. O que muito me           

alegrava. Mas pareciam iniciativas isoladas de algumas professoras sensíveis a estas           
questões. 

 
Analisamos os resultados de debates e questionários das crianças acerca dos           
filmes, considerando seu desenvolvimento progressivo de opiniões e práticas         
ambientais. A partir das observações e dos momentos oportunizados, durante a           
apreciação das obras e cine-debate, a reação e posicionamento dos alunos           
foram considerados fatores relevantes e essenciais para percebermos sua         
compreensão, posicionamento, possibilitando que o ambiente educativo esteja        
favorável à significância dos conhecimentos discutidos e transformações sociais         
a partir desta intervenção. Com base nestes questionamentos e reflexões, o           
presente projeto buscou inicialmente salientar a importância da valorização de          
estratégias como o uso da sétima arte, para construir e ressignificar saberes na             
práxis cotidiana escolar (FERREIRA et al., 2016, p. 18). 
 

 

Estas e outras práticas me encorajam a fazer uso de algumas músicas neste             

trabalho, bem como de colagens e de outras formas de expressão que não as              
tradicionalmente valorizadas, tais como o trabalho apresentado como minicurso,         

oferecido como ação de extensão da Uergs Alegrete,  
 

O objetivo do minicurso é problematizar de que forma a constituição de gênero             
vem se alterando em suas representações na linguagem, no corpo e na            
imagem, por meio da análise do cinema e da literatura enquanto artefatos            
culturais contemporâneos. A proposta será desenvolvida a partir de roda de           
conversa e dinâmica de apresentação com slides e fragmentos de vídeos e            
artefatos culturais a fim de discutir os dispositivos de subjetivação do feminino.            
(SILVA; NARVAZ; SANTAIANA; 2016, p. 17). 

 

Outros projetos da Uergs também contemplam a perspectiva da arte na           
educação, espaços que proporcionam desenvolver ou mesmo descobrir talentos, como          

os saraus desenvolvidos como ações de extensão na Uergs:  

 
São espaços nos quais a comunidade se expressa em temas voltados à            
diversidade, cultura, arte, literatura, direitos humanos, educação, cidadania,        
ambiente e participação política. Uma meta importante a destacar é que os            
saraus contam com a participação ativa dos discentes, docentes e rede local. A             
ação de extensão serve, também, para mapear talentos e equipamentos          
culturais que possam subsidiar ações educativas e artísticas da universidade.          
Os saraus supõem um processo de comunicação e intercâmbio de ideias,           
crenças, conceitos e afetos. Ao término de cada encontro já não somos os             
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mesmos, pois outras possibilidades estéticas e existenciais se apresentam a          
cada participante. No primeiro semestre de 2016 foram realizados três saraus:           
Universidade pública para quê? Para quem? Na abertura do semestre, a fim de             
acolher os calouros e discutir a universidade pública no país (LEONARDI;           
HERNANDEZ, 2016, p. 20).  
 

Mas será que fazer arte, ouvir música, fazer música, apreciar poesia, cinema,            
literatura é também para pobre, para aqueles “que não são convidados para sentar nas              

salas de concerto” (PACHECO, 2011, p. 13). Eu tanto gostava de arte, que é criação,               
expressão, vida, que minhas pecinhas indígenas de argila ficavam bem guardadas em            

cima do guarda-roupas! Mas aí a gente cresce e parece que não tem mais espaço para                

isso, ou que não faz parte da vida e da educação de pobre. 
Cresci escutando que filho de pobre não ingressa na universidade, que os            

nordestinos não cresciam por serem desnutridos, por passarem fome muito mais pela            
roubalheira política do que pela seca do sertão. Mesmo sendo a educação um direito de               

todos e de todas, parece que é a ideia do atual governo é a de que “a gurizada tem tara                    

por diploma superior”, segundo entrevista ao Jornal Nacional em agosto de 2018 do             
então candidato à presidência Jair Bolsonaro6. Foi na universidade que pude interpretar            

melhor a letra da música de Zé Ramalho, “Cidadão”, na qual ele denuncia a dificuldade               
de pobres estudarem, da marginalização dos pobres, da arrogância dos ricos, que nada             

temem, nem mesmo a Deus. 

 
Tá vendo aquele edifício, moço? 

Ajudei a levantar 

Foi um tempo de aflição 

Era quatro condução 

Duas pra ir, duas pra voltar 

Hoje depois dele pronto 

Olho pra cima e fico tonto 

Mas me vem um cidadão 

E me diz, desconfiado 

6 Disponível em   
https://exame.com/brasil/bolsonaro-diz-que-jovem-brasileiro-tem-tara-por-formacao-superior/ 
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Tu 'tá aí admirado 

Ou 'tá querendo roubar? 

Meu domingo 'tá perdido 

Vou pra casa entristecido 

Dá vontade de beber 

E pra aumentar o meu tédio 

Eu nem posso olhar pro prédio 

Que eu ajudei a fazer 

Tá vendo aquele colégio, moço? 

Eu também trabalhei lá 

Lá eu quase me arrebento 

Fiz a massa, pus cimento 

Ajudei a rebocar 

Minha filha inocente 

Vem pra mim toda contente 

Pai, vou me matricular 

Mas me diz um cidadão 

Criança de pé no chão 

Aqui não pode estudar 

Essa dor doeu mais forte 

Por que é que eu deixei o norte? 

Eu me pus a me dizer 

Lá a seca castigava 

Mas o pouco que eu plantava 

Tinha direito a comer 

Tá vendo aquela igreja, moço? 

Onde o padre diz amém 

Pus o sino e o badalo 

Enchi minha mão de calo 

Lá eu trabalhei também 
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Lá foi que valeu a pena 

Tem quermesse, tem novena 

E o padre me deixa entrar 

Foi lá que Cristo me disse 

Rapaz deixe de tolice 

Não se deixe amedrontar 

Fui eu quem criou a terra 

Enchi o rio, fiz a serra 

Não deixei nada faltar 

Hoje o homem criou asa 

E na maioria das casas 

Eu também não posso entrar 

Fui eu quem criou a terra 

Enchi o rio, fiz a serra 

Não deixei nada faltar 

Hoje o homem criou asas 

E na maioria das casas 

Eu também não posso entrar 

 
2.4 RESISTIR PARA VIVER: A FORÇA DAS MULHERES E AS BONECAS ABAYOMI  

 

E assim foi-se construindo minha identidade docente, feita de luta e de            
resistência contra a violência simbólica do estigma do fracasso escolar. E de outras             

violências, também por ser mulher. A luta das mulheres por liberdade e contra a              
violência é secular, não se sabe ao certo quando começou, quem foi a primeira a se                

manifestar em relação do que queria ser como pessoa inserida na sociedade. Cresci             

escutando histórias maravilhosas da bíblia sobre mulheres guerreiras, vencedoras, que          
batalharam pelo que acreditavam ser o correto a fazer e a buscar o ideal de vida que                 

acreditavam merecer. 
Eu não usaria as palavras que eram mulheres à frente do seu tempo, mas              
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mulheres lutando por seus direitos. Países ocidentais e os colonizados pelos europeus            

mantêm seus discursos de proteção às mulheres se as mesmas se comportarem como             
a sociedade espera. Era e é comum entre as comunidades que participam ou que se               

criaram neste meio social e político a crença que é para proteger a mulher e a família                 
que ela deve ficar em casa.  A luta por igualdade de gênero em casa, depois na escola,                 

se for para um curso superior lá também estará com a escolha da profissão, no               

trabalho, o poder de decisão do seu próprio corpo, se quer casar ou não, se quer ter ou                  
não filhos, isso inclui o uso de métodos contraceptivos, a roupa que irá vestir, o direito                

de decidir quem são as amigas, e pelo seu lazer. Mas tudo isso segue sendo uma luta                
diária para as mulheres em todo o mundo. 

Em todo o mundo as mulheres são vitimas de varias formas de violência. A              

violência contra as mulheres não escolhe cor, classe social, idade, embora saibamos            
que na sua maioria atinge mulheres negras e de baixa renda. No Brasil ser mulher é                

viver perigosamente. O perigo se veste de homem e pode estar dentro de casa, pode               
ser cônjuge, pai, irmão, tio,padrasto, namorado, avô ou mesmo um “amigo” da família.             

Também pode estar no seu trabalho, um estranho nas ruas enquanto tu faz sua              

caminhada desinteressada, na universidade, nas redes sociais, dentro do Uber e, como            
se não bastasse, pelo agora então eleito presidente, com seus discursos machistas e             

violentos. Ser mulher nunca foi tão discriminado, atacado, violento, ameaçador como no            
século XXI. Com o agravo da pandemia COVID-19, os casos de violência contra as             

mulheres vêm aumentando, segundo as pesquisas divulgadas, embora devam ser          

muito maiores que os denunciados (FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURAÇA PUBLICA,          
2020).  

O encontro com essas outras possibilidades de atuação na educação, tais como            
a participação nas ações de extensão sobre violência contra mulheres e meninas e nos              

cinedebates, bem como a realização de oficinas de confecção de bonecas a partir de              

retalhos e de máscaras de papel machê foram fundamentais na minha formação e na              
reinvenção da minha própria imagem de estudante, não mais como um fracasso            

escolar, mas como alguém capaz de contribuir com a sociedade por meio da educação.              
E de me reinventar e pesquisar e estudar com prazer. Parece que a partir daí encontrei                
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uma forma de ser, de existir, de me constituir como professora sem o fantasma do               

fracasso escolar. Relato aqui um pouco dessa história. 
Conheci a história da boneca Abayomi em um evento do PIM, e me apaixonei por               

ela. A palavra abayomi tem origem iorubá, e costuma ser uma boneca negra,             
significado aquele que traz felicidade ou alegria. Abayomi quer dizer encontro precioso:            

abay=encontro e omi=precioso. O nome serve para meninos e meninas,          

indistintamente. Não se deve confundir com Abayomi, também iorubá, de significado           
diverso. O nome é comum na África, principalmente na África do Sul, embora também              

seja encontrado com frequência até o norte da África, e mais raramente, no Brasil. No               
Brasil, além de nome próprio, designa bonecas de pano artesanais, feitas a partir de              

sobras de pano reaproveitadas, feitas apenas com nós, sem o uso de cola ou costura,               

de tamanho variando de 2 cm a 1,50 m, sempre negras. A boneca abayomi foi criada                
para as crianças, jovens, adultos na época da escravidão. As mulheres negras as             

confeccionavam com pedaços de suas saias, único pano encontrado nos navios           
negreiros, para acalmar e trazer alegria para todos. Considerado um amuleto até hoje,             

essas bonecas, assim como os vodus haitianos, são legados de uma cultura milenar. A              

história das Bonecas Abayomi, começou com Lena Martins, artesã de são Luis do             
Maranhão, educadora popular e militante do Movimento de Mulheres Negras, que           

procurava na arte popular um instrumento de conscientização e sociabilização. 
Logo, outras mulheres, e várias gerações, vindas de vários movimentos sociais e            

culturais, aprenderam com ela, juntaram-se e fundaram no Rio de Janeiro a            

Cooperativa Abayomi, em dezembro de 1988, dando continuidade ao trabalho desde           
então. A Cooperativa estimula as relações de generosidade, o fortalecimento da           

autoestima e reconhecimento da identidade afro-brasileira de negros e descendentes,          
para superar as desigualdades de gênero, integrando a cultural brasileira (DA SILVA,            

2009). 

Para minha surpresa, poucas pessoas conheciam ou contavam a história e           
ministravam oficinas sobre a confecção dessas bonecas. Comecei trabalhando com as           

Abayomi com as profissionais da rede de saúde do município de Alegrete, por meio do               
PIM. Participei inicialmente da Semana da Consciência Negra, em Alegrete, evento no            
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qual eram realizadas oficinas para trabalhar diversas temáticas relativas às políticas           

públicas voltadas para as pessoas negras e seus descendentes. Eu fazia visitas            
domiciliares dentro do PIM, o Programa Infância Melhor, e percebia a necessidade de             

trabalhar aspectos da saúde e autoestima, sobretudo das mulheres pobres e negras,            
grande parte das usuárias. Nas oficinas, fazíamos uma roda em volta das mesas, eu              

colocava à disposição retalhos de costura e malha preta para a confecção das bonecas.              

Ali nós passávamos além do tempo determinado para o evento, porque todas tinham o              
que contar: muitas lembranças da infância, de como eram tratadas na escola e, das              

mulheres não negras, de como os viam na infância. Contavam histórias. 
Foram várias rodas de conversas nas quais se falava sobre saúde, sobre o SUS,              

sobre a importância dos exames preventivos para as mulheres, entre outros temas. Nos             

formulários a serem preenchidos no sistema de saúde, um dos itens a serem             
preenchidos era a declaração da cor ou raça. A partir desse trabalho passei a perceber               

que muitas mulheres não se sentiam à vontade de declararem sua "raça", que             
entendiam como uma forma de segregação. Não queriam ser ligadas à escravidão,            

pobreza, miséria, falta de estudo, pois ser negro no Brasil era ser marginalizado,             

associados a ladrões, assassinos, estupradores, vagabundos. As mulheres não         
brancas se sentiam ligadas de alguma forma pela cor de sua pele, mas se diziam feias,                

de cabelo ruim, cujas imagens eram associadas ao trabalho braçal, ao emprego            
doméstico, à faxina, profissões socialmente desqualificadas. 

Relatavam terem sido chamadas de macacas na escola, bem como contavam           

histórias de discriminação das meninas negras pelas próprias professoras, que          
sugeriam às mães passarem a máquina na cabeça das meninas, pois se pegasse             

piolhos, nunca mais tirariam! Contavam durante as oficinas as diversas histórias           
ouvidas de suas mães sobre as barbaridades racistas que ouviam no dia a dia, dentro               

do transporte público, nas casas de família que trabalhavam. As mais velhas contavam             

que na década de 70 e 80 em Alegrete não era permitido negros dançarem nos bailes,                
até poderiam entrar nos clubes se fossem da "sociedade", porém, dançar não            

poderiam. Muitas vezes escutaram: é negra, mas é bonitinha, ou, não adianta estudar             
que não irá branquear. 
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Outras perguntavam para suas mães quando a sua pele iria clarear, mostrando            

as palmas das mãos como referência. A partir destas experiências, tão significativas, fui             
percebendo a importância de abordar o tema do racismo, o que deveria ser feito desde               

a infância, no sentido de poder recontar a história da África e da escravidão, tão               
impregnada de preconceitos e distorções colonialistas. As oficinas com as bonecas           

Abayomi ofereciam essa possibilidade.  

Já no Curso de Pedagogia da UERGS, em contato com várias disciplinas que             
trabalhavam com a questão da contação de histórias, de direitos humanos, diversidade,            

ensino de história da África, dos povos indígenas e arte na educação, dentre outras,              
participei voluntariamente de uma das atividades da Universidade, a Semana          

acadêmica, ministrando uma oficina na unidade Alegrete sobre a confecção e história            

da Abayomi. A partir daí, várias experiências foram sendo desenvolvidas em outros            
espaços, como na Unipampa (Universidade Federal do Pampa), no IFFar (Instituto           

Federal Farroupilha – Alegrete), na Feira do Livro de Alegrete, edições de 2017 e 2018.               
Alem da confecção das Abayomis, fui desenvolvendo também oficinas de confecção de            

máscaras de papel machê sobre identidade e diversidade. Na extensão da UFRGS            

(Universidade Federal do Rio Grande do Sul) intitulada "Quem quer Brincar?", fui a uma              
escola de Manoel Viana a convite do NEAB (Núcleo de Ensino Afro Brasileiro) do IFFar               

(Instituto Federal Farroupilha – Alegrete), fazer uma oficina de Abayomi para toda a             
escola, e nesse mesmo ano uma oficina no IFFar e por fim convidada a fazer parte do                 

NEAB IFFar como membro externo. É importante ressaltar o apoio do grupo do IFFar,              

profissionais que se dedicam à causa da luta antirracista, tem representatividade e            
protagonismo na organização de diversos eventos alusivos a esta temática.  
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Figura 7: Oficina (NEAB/IFFAR) 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

  Fonte: Acervo da autora (2019) 
 

 

 
Figura 8: Oficina (NEAB/IFFAR) 
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Fonte: Acervo da autora (2019) 

 
Figura 9: Oficina (NEAB/IFFAR) 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 Fonte: Acervo da autora (2019) 

 

Diante da vontade de compreender melhor a questão da desconstrução do           

racismo em prol da diversidade e da educação em direitos humanos por meio da              
educação, passei a pesquisar sobre as Leis 10.639 de 2003 e 11.645, de 10 de marco                

de 2008, sancionadas pelo presidente Lula, que alteraram a Lei de Diretrizes e Bases              
da Educação de 1996 para incluir no currículo oficial da rede de ensino a              

obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena” (BRASIL,          

2008).  O racismo no Brasil é um assunto complexo. 
Por mais que seja negada a sua existência pela grande maioria da população,             

ele existe de forma sutil e velada, em todos os ambientes. São diversos os relatos de                
pessoas que em alguma parte da sua vida sentiram o preconceito racial na pele. Essa               

violência não escolhe sexo, idade e nem classe social, embora se saiba que as              

mulheres negras são as principais vítimas de violência doméstica e os jovens negros,             
dos homicídios, sobretudo da violência policial no Brasil. Acreditamos que é por falta de              

conhecimento de como se deu o advento da escravidão e a maneira como é exposta               
nos livros didáticos escolares, que até os dias atuais parecem fortalecer a discriminação             

 
 
 



67 
 
 

da raça negra. Nesse sentido, 
 
O currículo não é um elemento inocente e neutro de transmissão           
desinteressada do conhecimento social. O currículo está implicado em relações          
de poder, o currículo transmite visões sociais particulares e interessadas, o           
currículo produz identidades individuais e sociais particulares. O currículo não é           
um elemento transcendente e atemporal - ele tem uma história, vinculada às            
formas específicas e contingentes de organização da sociedade e da educação           
(PEREIRA, ARAÚJO, 2017, pág. 144). 
 

Com pouco mais de 500 anos da invasão dos portugueses, o Brasil é um país               
jovem, já que é datada sua “descoberta” em 22 de abril de 1500, negando as               

sociedades dos povos étnicos que viviam aqui. Uma das atitudes que me chamaram             
muito a atenção em relação à História do Brasil é o reconhecimento desta verdade, de               

que o Brasil não foi descoberto, mas invadido e colonizado pelos portugueses. Mesmo             

assim, seguem reproduzindo estas histórias como verdades, pois, se abrirmos um livro            
didático de História dos anos iniciais, estará lá o dia 22 de Abril como “descoberta” do                

Brasil. Na visão eurocentrista de Portugal, a nação brasileira enquanto civilização não            
existiria, pois, para a Europa, os nativos da terra, chamados pelos portugueses de             

"índios", não escreviam, tampouco sabiam ler, não podendo registrar suas histórias e            

suas terras. Isso também aconteceu com a colonização da África. Assim, segundo os             
colonizadores, não havia conhecimento nativo. Contudo, o conhecimento é um reflexo           

da realidade, mas sempre uma tradução, seguida de uma reconstrução (MORIM, 2011).            
Com base nessas "reconstruções" do conhecimento, metodologias foram tomando         

forma e força, sempre a serviço da colonização, pois o capital por si não sustentaria,               

por muito tempo, a invasão. 
 

A História tradicional, que por muito tempo dominou os anos iniciais do ensino             
fundamental e que expressa a visão positivista, considera que o marco inicial do             
Brasil foi a chegada dos portugueses. Por trás desta assertiva, há o            
pressuposto que os grupos indígenas que viviam aqui eram primitivos, e,           
portanto, desconheciam as relações sociais, políticas, econômicas, religiosas e         
culturais do mundo europeu civilizado, considerado modelo. Além disso, por          
serem iletrados não poderiam ter uma História (não poderiam deixar registros           
escritos). Nessa visão, a História do Brasil, só pode começar em 22 de abril de               
1500, com a viagem cabralina (HIPOLIDE, 2009, p. 52). 

 
País de origem miscigenado principalmente pelos (Índios) nativos da terra          
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tiveram suas culturas de identidades étnicas tribais rejeitadas pelos colonizadores          

portugueses, salvo o que consideraram exótico, para curiosidade dos mesmos. Os           
africanos negros foram sequestrados e traficados para o Brasil e escravizados, pelos            

primeiros colonizadores, os portugueses, o que até os dias atuais se trabalha muito             
pouco nas escolas, através dos currículos educacionais nacionais. No próprio curso de            

Pedagogia, embora tenhamos disciplinas que contemplam estes aspectos, percebe-se         

ainda uma falta de integralização e transversalização destas questões nas diversas           
disciplinas, ficando focalizadas em algumas apenas, o que demandaria revisão          

curricular e qualificação da equipe docente para tanto. Não há no Curso de Pedagogia              
em Alegrete Uergs como instituição, nenhum núcleo de estudos e pesquisa voltado            

especificamente a estas questões, ao menos não temos conhecimento de ações           

institucionalizadas, o que seria bastante interessante. 
Cabe lembrar que nosso país é considerado pelo censo de estatística (IBGE) o              

que tem mais autodeclarados negros, depois do continente africano, e ainda não se             
reconhece como tal, e pior caracteriza alguns como negros outros como brancos e             

outros então como índios, pardos, mulatos e amarelos. Todos os sistemas regidos pelo             

governo público ou federal, em algum momento, farão esta pergunta: "que cor tu se              
autodeclara?". A caracterização de perfil racial, como cor da pele, música, dança,            

religião, artes visuais, cênicas, tipo físico, facial, cabelos, artesanato, alimentação,          
política, educação e relações de poder estão em xeque diariamente. É questionável se             

realmente sabemos sobre nossos antepassados, sequestrados e violentamente        

escravizados. A escravidão africana negra no Brasil perdurou por mais de três séculos,             
deixando marcas significativas na ampla construção da nação brasileira. Sabemos          

ainda muito pouco da África e dos africanos. As representações dos africanos negros             
no Brasil pelos livros didáticos, através de ilustrações e fotografias da escravidão,            

causaram um certo desprezo aos brasileiros afro descendentes. Tamanha violência das           

imagens e o que deveria ser ao contrário, o sentimento de indignação e repulsa. Qual               
seria o significado de tantas imagens que depreciam a aparência do africano, senão             

desqualificar sua identidade e desprovê-lo de dignidade.  
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Figura 10: Jean Baptiste 
Debret - açoite público 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

           Fonte: http://clioblogdehistoria.blogspot.com.br/ 
 
 

 
 

Figura 11: Escravos na 
cidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: http://clioblogdehistoria.blogspot.com.br/ 
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Figura 12: Jean Baptiste Debret - 
Escravidão no Brasil 

 
 

  

 

 

 

 

Fonte: http://commons.wikimedia.org/ 

 
 

Figura 13: Johann Moritz Rugendas - negros no porão 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
  

Fonte: http://clioblogdehistoria.blogspot.com.br/ 
 

As imagens acima são encontradas nos livros escolares didáticos. Será isso o            
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que se tem para falar da África e dos africanos e africanas? Como é possível usar                

essas imagens nos livros de anos iniciais e não contar a História dos africanos, de que                
origens eles eram, e de como estes viviam na África, como vieram ser escravos no               

Brasil. Contar sobre a resistência é preciso e lembrar que a maioria das histórias tem               
mais de uma versão e, em geral, a história é contada pelos vencedores, pelos que               

detém o poder para dizer o que é a verdade. Assim,  

 
Mesmo quando se analisa um passado que parece remoto, portanto, seu           
estudo é feito com indagações, com perguntas que nos interessam hoje, para            
avaliar a significação desse passado e sua relação conosco. O passado nos            
interessa, hoje, pela sua permanência no mundo atual (HIPOLIDE, 2009, p. 25). 

 

As referidas Leis 10.639, de 2003 e 11.645, de 10 de marco de 2008 (BRASIL,               

2008) são fruto das lutas da resistência de representantes de povos africanos,            

afrodescendentes e indígenas brasileiros contra a colonização do conhecimento e          
invisibilização de suas culturas. Há, contudo, desconhecimento e resistência para sua           

efetivação, sendo ainda questionadas, e debatido quem pode e deve falar sobre estes             
temas. 

Dessa forma, tira-se o foco do que realmente interessa, que seria a aplicabilidade             

da lei, formam-se pequenos grupos universitários baseados nas identidades negra ou           
indígena, que debatem entre si e com outros grupos de outras instituições, sobre a              

expansão do tema e sua repercussão na comunidade estudantil, política e a visibilidade             
social, aparecendo, muitas vezes, a questão da representatividade e a legitimidade de            

quem tem competência para abordar tais questões na educação. 

Toda a comunidade estudantil deveria participar de oficinas, debates e tomar           
conhecimento das heranças africanas e indígenas e de sua contribuição para a            

construção do Brasil como nação. Observa-se que determinados cursos, como História,           
Artes e Literatura são os que mais se dedicam ao estudo destas temáticas, o que               

deveria, por lei, fazer parte de todos os currículos de licenciatura. Percebe-se junto a              

isso, a criminalização da capoeira e da religião candomblé. Nesse sentido,  
  

A recepção da lei 10.639/03 por professores em formação inicial, aqui           
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analisada, deixa ver o andamento do processo de embate a favor e contra a              
efetividade/descolonização de práticas curriculares do ensino de literatura, da         
Arte e da História Afro-brasileira, bem como a favor e contra a            
eficácia/descolonização de práticas curriculares nos cursos de licenciatura. A         
efetividade,associada ao dispositivo legal, traz a obrigatoriedade da temática         
étnico-racial em escolas do sistema básico brasileiro e põe em cheque a            
naturalização da concepção de currículo firmada em conhecimentos        
eurocêntricos no ensino superior. Nesta dimensão, a lei instiga o ensino da            
história, da arte da cultura africana e afro descendente, ao mesmo tempo em             
que o respalda. Por outro lado, a eficácia da lei associada à luta diária dos               
militantes do movimento negro brasileiro, questiona o currículo como campo de           
embate e questionamento de relações de poder, pondo em prática as           
orientações da lei. (OLIVEIRA, SILVA, 2017, p. 193) 

 

Importante destacar que o conceito de escravidão na África era completamente           

diferente do contexto europeu. No continente africano, como na maioria dos países            

escravagistas ao longo da história, “o recrutamento de escravos era feito através da             
compra direta, por mecanismos políticos de integração, por descendência de linhagem           

escrava e através da guerra” (NETO, 2010, p. 44). Não se pode negar a escravatura na                
África antes da chegada dos colonizadores. Contudo, a perda relativa da liberdade,            

pelos nativos capturados pela guerra entre tribos era uma forma de escravatura nativa,             
diferente das concepções portuguesas, nas quais a escravatura envolvia desumanidade          

(NETO, 2010).  

De costume ancestral africano, era dado ao servo o direito de levar seus             
pertences, inclusive seus animais de estimação. Passando a ser propriedade particular           

de outras famílias, este tinha o direito de ter a sua própria família e sua religião. Sendo                 
assim passavam a fazer parte da nação inserida, sem perder seus costumes culturais,             

suas referências familiares africanas, seus hábitos alimentares, suas vestimentas e          

utensílios domésticos. Seus modos e costumes de convívio eram preservados, inclusive           
seus ídolos. Os escravos pertenciam às famílias de posses africanas, e cabia a elas              

cuidar e dar assistência a estes, inclusive segurança. Nesse sentido, conforme estudos            
de Engels, 

  
A vida cotidiana dos escravos era normal, tal qual a dos membros da família              
proprietária do escravo. Os escravos eram convertidos em propriedade         
particular das famílias, aos escravos dava-se o direito de ter apenas uma            
esposa, e podiam ter filhos, todos podendo fazer parte da mesma família, os             
escravos eram adotados como membros da família. Os escravos também          
contribuíram como mão de obra ajudando na multiplicação do excedente          
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(ENGELS,1985, pag.56). 
 

Já no contexto da escravatura portuguesa, a história da escravização africana e            

mesmo indígena envolvia a despersonalização e a desumanização dos povos,          
sequestrados e escravizados, considerados animais, sem alma, não humanos.         

Centenas de pessoas tiveram suas vidas sequestradas, vendidas em praça pública e            
escravizadas, fora das suas terras natais, paralisados pelo abalo da repressão,           

dominados pelo açoite e o medo do porvir. Os portugueses tinham experiência bem             

sucedida na captura destes povos, instigando guerras entre tribos, e com isso            
conseguiam trocar muitos escravos de guerra. Antes de embarcarem nos navios           

negreiros, ou tumbeiros, como ficaram conhecidos, navios de pequeno porte, eram           
divididos em três partes: a dispensa, a tripulação, e amontoados de pessoas, uma             

carga máxima de sequestrados, que vinham em condições sub-humanas, marcados a           

ferro quente com a sigla dos seus respectivos donos, antes do embarque. 
Muitos eram assassinados ali mesmo antes de irem a bordo, pelo desespero,            

reagiam diante de tamanha brutalidade. Não eram passivos, nem calmos, um senso de             
sobrevivência pairava diante a violência imposta pelas armas de fogo do inimigo,            

limitava-os a reagirem ao sequestro. Pensando um pouco mais sobre os portugueses,            
como tiveram essa coragem? Como foram capazes de fazerem isso com outro ser             

humano? A escravidão africana antiga datada mais ou menos 10.000 anos A.C, não             

pode ser comparada com a europeia ou portuguesa. Os portugueses mantinham nus            
africanos, violentavam e vendiam mulheres grávidas, caparam muitos homens,         

mantinham mulheres como matrizes para comercializarem seus bebês, eram mantidos          
sempre acorrentados e aglomerados em cárcere. 

Quando chegavam ao Brasil, eram direcionadas as vendas para a praça pública,            

onde ali se encontravam os colonizadores portugueses para comprarem os africanos.           
Já em solo brasileiro, distantes de sua terra natal, este povo se mostrou um povo forte,                

para resistir à violência e brutalidade das colônias portuguesas. Uma das inúmeras            
referências de exemplo da brutalidade é lembrar que a africana escrava tinha seu filho              

vendido e ela para outra família como ama de leite, para alimentar o filho do               

colonizador, que mesmo crescendo mamando no seio da escrava, não demonstra           
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nenhum afeto, repetindo inúmeras vezes as atrocidades coloniais. Além disso, ao           

desarraigamento cultural imposto pela exploração colonialista, somava-se a imposição         
da evangelização, a desvalorização das formas culturais e de manifestação religiosa           

dos povos colonizados, estratégia de despersonalização a partir da desvalorização de           
suas tradições e antepassados (NETO, 2010).  

A religião bantu em Angola é o monoteísmo. Para o povo bantu, originário da              
Angola, um dos maiores portos que traficavam nativos africanos para o Brasil,            
existe um só Deus superior a tudo é considerado sagrado. A crença em um ser               
supremo é característica comum de todas as tribos de Angola. O ser supremo é              
invocado pelo seu poder pelo ser humano. Nas diferentes crenças de Angola é             
possível observar crenças monoteístas, desenvolvidas aos cultos ao ser supremo          
e aos ancestrais. Quando os missionários tiveram o primeiro contato com as            
tribos indígenas, souberam da existência de um monoteísmo primitivo entre os           
povos indígenas, porém para todos os colonizadores todas as crenças dos           
indígenas eram pagãs e ficavam englobadas em feitiçaria, magias, superstição.          
(NETO, 2010, p. 118) 

 

Nesse contexto se inserem as oficinas de confecção das bonecas Abayomi e as             
oficinas da criação de máscaras. A história da boneca Abayomi nos remete a essa              

época, e mexe com o imaginário humano: quem eram esses homens? quem eram             
essas mulheres? como sabiam ensinar? que religião praticavam? por que não           

reagiram? onde moravam? por que se deixaram escravizar? Onde se encontram nos            

livros didáticos, em detalhes os fatos históricos? Para cada resposta uma lágrima, sim!             
O Brasil ainda revive a escravatura diariamente, nos livros didáticos, nas revistas,            

jornais, na internet, nas brincadeiras das redes sociais, nas telenovelas, no dia a dia da               
rua, nos eventos sociais. Nesse sentido, é preciso resgatar as histórias de resistência             

tanto das mulheres, quando do povo negro e indígena, assim como das crianças que,              

como eu, cresceram com o estigma do fracasso, para podermos recontar e inventar             
novas histórias sobre nós mesmas. 

 
2.5 ENCONTRO COM AS MÁSCARAS: FACES DA DIVERSIDADE 

 

No primeiro semestre de 2017, no componente Educação e Artes, ministrado pela            
professora da Uergs em Alegrete, Ms. Adriana Truccolo, assistimos a um vídeo sobre             

como fazer mascaras de jornais e eu já conhecia a técnica com jornais e papel machê,                
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então, eu fiz uma mascará, que se diferenciou pelo fato de eu ter usado o machê para                 

colocar traços de expressões e também ter pensando em dar uma representação de             
identidade para o trabalho. A professora me perguntou se eu poderia compartilhar o             

passo a passo com as (os) colegas, ao qual fiz com gosto. 
As máscaras ficaram muito boas, todos se empenharam, inclusive motivados pela           

professora Adriana, fizemos grupos e jogos teatrais com temáticas do quotidiano, ao            

qual não tinha comunicação verbal e sim com as representações das máscaras e com o               
corpo. Essa arte foi apresentada na 38º Feira do Livro em 05 de julho do mesmo ano.                 

Na época eu também estava no PIBID ao qual todos os colegas queriam aprender a               
fazer, para possíveis futuras intervenções, e com a orientação da coordenadora do            

PIBID da época professora Drª Edilma Lima fizemos uma oficina. Também no seminário             

do PIBID ministrei uma oficina ao qual colegas de outras unidades participaram e uma              
colega me presenteou com a sua obra pronta. 

 

Figura 14: Faces da Diversidade: Negro 

 
   Fonte: Componente Curricular: Arte e Educação (2017) 
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Figura 15: Violência de Gênero 

 
    Fonte: Extensão PIBID (2017) 

 
Figura 16: Criação de acadêmicas indígenas 
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  Fonte: Acervo da autora, Seminário PIBID (Alegrete) – oficina (2018) 

 
Figura 17: Ministrando Oficina: Orientando nas modelagens para definições de traços. 

 
  

Fonte: Acervo da autora, IV Seminário PIBID (2017) 
 

 
Trabalhando com as máscaras, me sentia cada vez mais motivada pelo tema,            

fazia uma como representação e modelo para ajudar na visualização das discussões.            
Também no dia 18 de novembro, na 63ª Feira do Livro de Porto Alegre, a mesa                

redonda da UERGS trazendo a história da boneca Abayomi, e de máscaras faciais da              
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diversidade. Em 2018 fiz um relato pessoal sobre as oficinas para a extensão “Quem              

quer Brincar?” na FACED, ao qual tive a oportunidade e a honra de expor na vitrine. 
 

Figura 18: Técnica de papel machê já colorido. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: 
IV Seminário PIBID 
(2017) 

 
 

Trabalhei com as máscaras ao longo de um dos estágios do Curso, estágio II no               
chamado “Dia do Índio”, com a turma era do 3.º ano. As crianças se dedicaram, os                

trabalhos ficaram lindos, as carinhas das crianças foram de muita satisfação. A pedido             

da coordenação da escola expomos as máscaras do lado de fora da sala de aula. 
 

Figura 19: Dia do Índio 
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Fonte: Autora em uma aula em escola (2019) 

 

Nessa mesma escola trabalhando como professora substituta, com a turma do 4º            
ano trouxe a proposta de trabalharmos com argila, mas a turma tinha visto o trabalho do                

3º ano com as máscaras de jornais e papel machê e queriam fazer mascaras também.               
Então propus que fizéssemos de argila e solicitei restos de esmalte, a fim de usarmos               

para pintar as máscaras, então após secas todas foram pintadas somente com a             

reciclagem de restos de esmaltes. 
Tive a oportunidade de fazer e trazer um exemplar para a academia, ao qual auxiliei               

algumas colegas para fim de fazerem com os seus. Inclusive uma das atividades que              
também foram desenvolvidas em outra extensão e apresentada em trabalho de           

conclusão de curso. Estas experiências foram cotadas e montadas em um vídeo, que             
pode ser acessado no endereço https://youtube/R253BjVzxes. 

 

Figura 20: Máscaras da diversidade, pintura com reciclagem esmaltes 

 
 
 

https://youtube/R253BjVzxes
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        Fonte: Acervo da autora (2019) 
 

 

Figura 21: Máscaras da diversidade, pintura com reciclagem esmaltes 

 
      Fonte: Acervo da autora (2019) 
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2.6 A SUPERAÇÃO DO FRACASSO ESCOLAR  
 
 
Mãe 

Mãe, eu te amo, Mãe, o estalo aconteceu, Mãe, eu consegui, Mãe eu consegui, Mãe, tu sempre soube,                                   

Mãe, não foi fácil mas eu consegui, Mãe, desculpa pela demora, Mãe, obrigada! Mãe, obrigada por tudo! Mãe,                                   

eu nunca fui uma fracassada, Tu, Mãe, também nunca fostes Mãe, nós conseguimos! 

Pai 

Saudades tua! Pai, te informa que o LuLa virou Presidente do Brasil, aquele semianalfabeto que saiu                               

do sertão convenceu o povo a votar nele. Foram muitas as mudanças depois que tu descansaste em Cristo cedo.                                     

Eu te dei outra neta, a qual a nossa esperança está na bendita volta de Jesus para nos reencontrarmos todos.                                       

Comprei meu cantinho com um dos projetos do Lula , Minha Casa Minha Vida, voltei a trabalhar, pois a                                     

administração dele gerou mais empregos formais, e a melhor de todas as notícias, tuas filhas não são um                                   

fracasso escolar, nenhuma de nós é, tu sempre soube, tuas palavras de que a culpa era do sistema que usava a                                         

mesma forma para todos educandos era verdade, hoje é valorizado a arte que existe no diferente, inclusive o                                   

gato se estivesse aqui hoje. 

Pai o Lula proporcionou estudarmos em cursos superior, hoje negros, sertanejos e pobres como nós já                               

podem ir para universidade, pai tu tens netos, dentista, administrador, engenheiros, advogados, veterinários,                         

psicólogo, terapeuta ocupacional.  

Saudades tuas pai, que saudade! 

Pai, eu me formo agora, junto com o Vine, pena que tu não estás aqui. 

Saudades tua Pai, nos veremos na eternidade. 

 

Mano, Q UE SAUDADE! 

Saudades da tua companhia, Saudades da tua presença, Saudades das risadas, Saudades das                         

aventuras, Saudades dos planos de fuga, Saudades do constante eu te amo, Saudades de ti, do meu irmão                                   

mega amigo. 
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Saudades da gente. 

 

2.6.1 Carta da Menina do Fracasso Escolar à Futura Pedagoga 

 
Oi! Se você está lendo esta carta é porque eu fui até o final, e você está realizando um sonho que antes                                           

era meu. Fui eu quando menina que sofri o fracasso escolar, fui eu ainda criança que vivia ditadura militar.                                     

Fui eu antes de ti mulher, mãe, esposa e acadêmica de Pedagogia, que fui desmotivada, tive minha inteligência                                   
violentada e marginalizada pelo sistema educativo ainda na infância. Fui eu que era tu criança que imergiu no                                   

mundo dos sonhos, para se proteger do que nos faltou, proteção bem querer, reconhecimento do diferente e                                 

aceitação da diversidade. Escrevo porque desejo, quero que tu não esqueças a vida de criança que tiveste, das                                   

brincadeiras em família, da criança aluna, dos professores, mesmo que eu tenha feito questão de não lembrar                                 

das suas imagens.  
Em relação à escola, as marcas te acompanharão nessa nova vida, para guiar e não esquecer o que                                   

você não deve fazer, por favor jamais repita o que fizeram contigo. Lembre-se de ser primeiramente amorosa,                                 

com todas as crianças que não precisam de ti, mas por razão da tua escolha profissional, terão um encontro                                     

com horário marcado todos os dias contigo. Trate-as com bondade e muito carinho, lembre-se de tudo que                                 

estudou, será para ela um conforto e segurança.  
Seja animada, brinque com elas, use todos os espaços escolares e não escolares disponíveis para as                               

aulas. Não traumatiza ninguém tu véio para proporcionar momentos de escuta e fala, e não para calar ou                                   

atrasar ninguém. De esperança para os diferentes, não use formas, não rotule, não esmague esse humano. Seja                                 

calma, compreensível e acima de tudo libertadora. Se pergunte sempre, se o que você está fazendo em sala de                                     

aula é o suficiente, se contempla toda turma. Faça isso todos os dias, semanas, meses e anos, é pra sempre viu?  
Se optares pela docência da EJA, lembre-se que meu recomeço foi lá, e que fui acolhida pelas                                 

professoras, tanto que tu está aí te formando como uma delas. 

Seja intuitiva, use o que tu tens de melhor, o que te trouxe até aqui, nossas experiências, nunca deixe                                     

de olhar para trás, não seja tu a repetir o que fizeram comigo. Esgote a Pedagogia social em sala de aula, olhe                                           

para cada um, aprecie a diversidade de cada criança. Seja afetuosa em tudo que fizeres e com todos a tua                                       
volta. Não espere reconhecimento, não é teu papel como educadora, embora o sorriso de satisfação da tua classe                                   

contigo, te recompense a jornada.  
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Estude muito, e quando pensar que já sabe tudo, aí estude muito mais, pois o conhecimento é infinito. 

Use de avaliações democráticas e emancipadoras, segundo nosso guru da educação, Paulo Freire . 

Nunca deixe de sonhar, pois foi meu sonho de criança que te trouxe até aqui, as crianças são                                   

sonhadoras por natureza, seu papel no sonho é dar suporte para elas mesmas colorirem esse sonho. 
Lembre-se de ser forte; não será salário que irá te desmotivar, tu já entrou nessa conhecendo a                                 

história da educação pela mídia e o descaso dessa pelos governantes. 

Lembre-se de ser uma pessoa política, pois sem ela não há liberdade de expressão; mantenha a                               

vigilância e lembre-se também que religião e estado não podem se unirem, diga ao máximo de pessoas que você                                     

puder, use exemplos dessa união no passado não tão distante assim, que contam as atrocidades dessa união,                                 
como Cruzadas, Santa Inquisição, nazismo, e grupos de governos islâmicos. 

E por fim, lembre-se de ser uma louca, apaixonada, visionária pela educação. Vá à lua, sinta o cheiro                                   

das flores, plante uma árvore, entre no mar, lute com a adversidade, conte histórias, recorte, desenhe, cole,                                 

pinte, escreva uma música, dance com a vida, faça uma viagem, abrace quem você ama, se perdoe e perdoe                                     

alguém, se cuide, enfim aproveite esta conquista, vá trabalhar e principalmente só entre no labirinto novamente                               
se for para libertar, guiar alguém até a saída. Se atualize e se reinvente se for preciso novamente, estarei                                     

sempre contigo, fica bem, nos veremos na escola. 

D a eterna criança que há em ti, com amor , 

Vivi 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Busquei demonstrar com este trabalho como se produziu uma história de           

fracasso escolar desde a infância e a sua possibilidade de ressignificação ao longo da              

formação em Pedagogia. O fracasso individual esteve associado ao fracasso da           
educação tradicional como as ordens, as filas e carteiras afastadas nas aulas, a             

cobrança de notas através de provas escritas e orais, avaliações a partir de             
reproduções de cópias de quadro, a falta de interação e a falta de interesse no contexto                

social de cada criança. Podemos perceber ao longo da narrativa o ensino mecânico,             

que se reproduz ao longo dos anos escolares. Houve algumas exceções, como, por             
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exemplo as aulas de arte, momentos de livre expressão, criação e interação. 

A narrativa autobiográfica veio contribuir de como falar sobre o fracasso escolar,            
e como se dá a luta, a resistência e a superação, fundamentando minhas narrativas e               

experiências desde a iniciação escolar até os dias atuais. O “estalo” se deu em aulas e                
estudos principalmente nas aulas de filosofia da diferença, mostrando a importância das            

diferentes formas de aprender e da possibilidade de criação como resistência. 

É preciso narrar para dar sentido e para não esquecer, diria a menina do              
fracasso escolar à mulher-estudante-aspirante-à-professora, pois “o aprender vai além         

do saber, esposando a vida toda, inteira, em seu curso apaixonado e imprevisível”             
(SCHÉRER, 2005, p. 1183). 

Essa reflexão e experiências vividas através de aulas como extensões, interação           

com colegas, professores, cinedebates, poesias, peças teatrais, máscaras, bonecas de          
pano, música, oficinas, seminários, Siepex, avaliações participativas em sala de aula,           

entre outras experiências, me inspiraram para falar sobre esse tema tão relevante que é              
o fracasso escolar, e como faz diferença uma aprendizagem criativa, com prazer, que             

se torna significativa e libertadora, possibilitando, assim, ressignificar minha experiência          

e poder contar uma outra história, povoada de bons encontros, de arte, de via e de                
potência, o que, aliás, deveria fazer parte de toda e qualquer prática educativa. Espero,              

assim, poder contribuir com as reflexões acerca do papel da educação na superação             
dos estigmas do fracasso escolar. 

 
FIGURA 22. UMA NOVA VIVIANA: PRATICAS DE ESTÁGIO, CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS 
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ACERVO PESSOAL DA AUTORIA. 
 
 
 
 
FIGURA 23. UMA NOVA VIVIANA: PARTICIPAÇÃO COMO BOLSISTA NA EXTENSÃO UERGS           

 
 
ACERVO PESSOAL DA AUTORA. 
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