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Ao pensar na temática do II EEBA – Vida, cultura, alteridade – compartilho 

algumas ideias acerca de um espaço que nos é bastante familiar: a escola. Como alunos 

ou professores todos nós já estabelecemos relações com este lugar. A familiaridade que 

temos com o espaço escolar faz-nos muitas vezes sermos incapazes de estranhá-lo, algo 

necessário em inúmeros momentos para que possamos ter a capacidade de descrevê-lo, 

e como diz Hébrard, em entrevista à Revista Presença Pedagógica, ousarmos 

transformá-lo no que desejamos. 

Para mim, a escola tem um sentido muito especial para além das condições de 

professora e aluna já vividas há tempos, pois atuo como supervisora de ensino na rede 

estadual paulista desde 2004 e, em dezembro de 2012, defendi uma Tese de Doutorado
i
 

acerca do trabalho da supervisão, mais especificamente quando de sua atuação no 

acompanhamento das escolas. 

Não tenho a ilusão, neste texto, de neutralidade, coloco-me marcada pelos 

lugares de aluna, professora, supervisora e pesquisadora já experimentados e assumo 

que nossas/minhas escolhas são sempre guiadas por posições políticas e leituras que 

fomos fazendo ao longo de nossas vidas. Tudo que dissermos sempre estará marcado 

por sentidos e significados históricos singulares e coletivos. 

Comungo com minha orientadora de mestrado e de doutorado, a Profa. Dra. 

Roseli Aparecida Cação Fontana, a ideia de que nossa condição humana, de seres que se 

relacionam com o mundo e com os outros mediados pela linguagem, já nos impõe a 

necessidade de escolhas que de antemão nos guiam por alguns caminhos e não por 

outros. 

Talvez por minha formação inicial, professora de português, eu precise de textos 

e de metáforas para me organizar, para poder dizer o que desejo e foi por isso que 

escolhi um texto, a letra de uma música de Chico Buarque, fundamental para que eu 

possa pensar a escola e o professor, neste encontro de possibilidades. 
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Antes esclareço que a ideia de professor, aqui defendida, tem uma íntima relação 

com a crença de que todos aqueles que estão no espaço escolar educam por seus gestos, 

palavras, maneiras de ser, exemplos, portanto, os agentes de organização e serviços 

escolares, andando pelos corredores, limpando a escola, atendendo na secretaria, bem 

como o diretor, o vice, o professor coordenador e aqueles que ministram efetivamente 

aulas são, em tese, professores. 

Aí vem o texto escolhido: 

 

 

A banda 

Chico Buarque 

 

Estava à toa na vida 

O meu amor me chamou 

Pra ver a banda passar 

Cantando coisas de amor 

 

A minha gente sofrida 

Despediu-se da dor 

Pra ver a banda passar 

Cantando coisas de amor 

 

O homem sério que contava dinheiro parou 

O faroleiro que contava vantagem parou 

A namorada que contava as estrelas parou 

Pra ver, ouvir e dar passagem 

 

A moça triste que vivia calada sorriu 

A rosa triste que vivia fechada se abriu 

E a meninada toda se assanhou 

Pra ver a banda passar 

Cantando coisas de amor 

 

O velho fraco se esqueceu do cansaço e pensou 

Que ainda era moço pra sair no terraço e dançou 

A moça feia debruçou na janela 

Pensando que a banda tocava pra ela 

 

A marcha alegre se espalhou na avenida e insistiu 

A lua cheia que vivia escondida surgiu 

Minha cidade toda se enfeitou 

Pra ver a banda passar cantando coisas de amor 

 

Mas para meu desencanto 

O que era doce acabou 

Tudo tomou seu lugar 

Depois que a banda passou 

 

E cada qual no seu canto 



 

Em cada canto uma dor  

Depois da banda passar 

Cantando coisas de amor 

 

  

Antes de relacionar a letra da música à escola e ao professor, penso ser 

importante dizer que um texto, enquanto um “campo de sentido”, na acepção de Chauí, 

a partir do momento em que se desgarra de seu autor, condição de sua realização como 

texto, condição mesma de recepção por leitores com histórias distintas, faz história, 

além das histórias que já tem. Sentidos muito diversos são possíveis nas mais diversas 

leituras de um mesmo texto.  Um texto, assim pensado, é sempre o mesmo e outro 

(Fontana, 2005).  

Aprendi com Bakhtin (2000, p. 404) que compreender é cotejar textos e me 

aventuro a atribuir outros sentidos ao texto de Buarque... A banda. 

 Leio a banda como a escola, sonho que a escola seja um espaço que faça 

diferença na vida dos sujeitos.  Pensar a escola como a banda é pensar que o tempo que 

neste lugar passamos é um tempo significativo e intenso. Pensar assim, não implica 

imaginar que a escola é somente alegria e harmonia. Não. A escola é conflito, é caos, é 

lugar de relação. Muitos ensaios e erros acontecem. 

 Para que a banda possa passar, para que a escola possa acontecer na vida de 

alguém são necessários o planejamento e a liderança, não aquela que se impõe pelo 

cargo e pelo autoritarismo, pela força da palavra autoritária, mas a liderança conquistada 

pelos desafios de um trabalho coletivo. Sei que jargões como este estão em moda, mas 

deixo algumas questões: 

- Quem são as lideranças da escola? 

- Como as lideranças envolvem a equipe de forma que o desejo de uma educação de 

qualidade possa se efetivar? 

- As lideranças, os maestros, precisam dos músicos: os professores, os funcionários 

comprometem-se com a melodia, com a música? De que forma este comprometimento, 

esta responsabilidade vai se dando? Será que estamos sempre esperando que outros 

assumam os instrumentos que estão à nossa frente? Escolhemos as partituras, opinamos 

ou dizemos sempre que esta não é a nossa função? Seria nossa função apenas executar a 

música que outros escolheram por nós? 



 

- Como é nossa relação com os instrumentos? Afinamos, cuidamos deles, esta não é a 

mais fácil relação – como enfrentamos a classe popular que está na escola e de que 

forma nos relacionamos com os alunos? Que música executamos com os alunos e a 

comunidade com a qual não sonhamos, mas encontramos diante de nós? 

 Ao sairmos à janela, ao nos distanciarmos no tempo e no espaço, jamais 

suspeitamos que a banda/a escola seja capaz de transformar vidas, de alterar rotinas. A 

escola é um lugar/tempo de muito trabalho. A partir do momento que ela passou tudo 

voltou a ser o que era. Será? 

  Por mais que a dor possa voltar, o homem sério, o faroleiro, a namorada, a moça 

triste, a rosa, a meninada, o velho fraco, a moça feia, a lua e a cidade nunca serão mais 

os mesmos depois que a banda passou.  

Enfim, passar pela escola ou a escola passar pela nossa vida faz diferença e é 

nesta escola que acredito, mesmo sabendo que discursos, teorias, políticas educacionais 

com uma velocidade imensa sempre se impuseram sobre nós. Acredito nesta escola em 

que pessoas anônimas e comuns convivem e nela se constituem querendo acertar, 

querendo afinar-se. 

Pode parecer uma visão bastante romântica, porque em muitos momentos não 

sentimos os efeitos de nossa prática. No entanto, procuro enxergar vestígios das 

mudanças. As primeiras mudanças que vejo nas escolas por onde tenho passado são as 

físicas: um jardim bem cuidado, a mudança de uma entrada, de uma secretaria, a 

limpeza e a organização das salas. Talvez estas sejam as mudanças mais fáceis de notar. 

Outras notícias me vêm pelos resultados de avaliações externas como Enem
ii
, 

Saresp
iii

, enfim bons resultados que os profissionais das escolas garantem com o 

trabalho realizado.  

Procuro ainda mais e tento encontrar as transformações mais profundas que são 

aquelas corriqueiras, pequenas, que dizem respeito ao embate cotidiano das aulas e aos 

efeitos de sentido que as relações produzem. Dos alunos que têm, de fato, passado pelas 

escolas quais permanecem, quais se perdem pelo caminho e quais ficam até o final da 

educação básica? Depois, para onde vão? 

Como o trabalho tem se organizado, pensando em um ser humano que se deseja 

formar?  



 

São questões muito amplas para as quais não são possíveis respostas imediatas, 

embora pensar práticas culturais, como a educação e o papel da escola na possibilidade 

de mudar a vida de alguém, com certeza, é não perder de vista estas perguntas. 

 A cada dia quando os portões de nossas escolas são abertos, penso estarmos 

diante de sujeitos que lá estão em uma relação com o conhecimento. Aprender e ensinar 

são atos responsáveis à medida que estamos diante de nós mesmos e dos outros tantos 

que nos constituem. 

A cultura, a história, a educação que ministramos não são e não podem ser 

qualquer coisa. A escola é um espaço de possibilidades e o professor, qualquer um de 

nós, pode realizar seu trabalho, neste espaço e neste tempo, de diferentes maneiras pela 

singularidade de histórias que vão sendo entrelaçadas a outras tantas histórias. 

Quando falo de escola e de professor, falo de um encontro de possibilidades. 

Possibilidades de compreensão – movimento ativo de falar, escutar e olhar. 

Sempre fomos guiados por manuais. Para além dos manuais proponho que 

exercitemos o nosso olhar, o nosso falar e o nosso escutar. A seguir algumas perguntas e 

sugestões: 

- Quem são os alunos que estão na escola, o que vemos? 

Sugestão: olharmos para a escola e para os que estão ao seu redor. Olhar é algo que 

pode ser ensinado e aprendido. 

- Como nos dirigimos aos outros? Sabemos que a fala tem uma presença central nas 

atividades escolares. 

Sugestão: pensarmos sobre as palavras que proferimos e que circulam, elas não são 

aleatórias. 

- Por fim, como está a nossa escuta? Valorizamos e nos abrimos aos dizeres alheios, às 

narrativas dos sujeitos com os quais nos relacionamos? 

Sugestão: registrarmos as vozes que circulam no espaço escolar. 

  Não pretendo aqui finalizar uma discussão, mas considerar o comprometimento 

e a responsabilidade como constitutivos da vida e do trabalho pedagógico. Poderia ter 

escolhido inúmeros caminhos, mas decidi vir pelo caminho das perguntas que insistem 

em permanecer em mim e me fazer acreditar que com elas aprendemos sobre o ofício de 

ensinar e aprendemos a construir espaços e brechas para que as vozes possam ecoar na 

corrente ininterrupta da comunicação verbal (BAKHTIN, 2002, p. 123). Entretecidas a 



 

estas respostas talvez encontremos descrições da escola, de nós mesmos, dos outros 

com quem neste lugar convivemos, descrições que podem efetivamente transformar 

vidas e histórias...  
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