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De uma proposta de formação 

 

O presente trabalho socializa alguns resultados produzidos a partir de uma 

pesquisa3 que tem como objetivo analisar e compreender os processos formativos 

desencadeados por um grupo de alunos, do curso de Pedagogia, de uma universidade 

pública. Tais alunos participam de um projeto de extensão, coordenado por mim desde 

março de 2010, e que enfatiza a formação de futuros professores, articulada com a 

pesquisa, na busca por entrelaçar a cultura escolar e a cultura acadêmica. O referido 

projeto, com reuniões semanais, pauta-se em uma concepção de formação que tem 

como princípios: a dimensão da pesquisa; a centralidade da linguagem (oral e/ou 

escrita); o reconhecimento do outro e da coletividade e o empoderamento através da 

palavra. Assim, a perspectiva de formação assumida por mim enquanto coordenadora 

do referido projeto está atrelada à trilogia linguagem-coletividade-empoderamento 

(CHALUH, 2011a, 2011b, 2012). Uma trilogia que me ajuda a repensar meu fazer 

docente: uma formação inicial da qual os alunos se sintam partícipes na/da construção 

do conhecimento, um conhecimento construído no coletivo, em um espaço de diálogo e 

escuta que valoriza a autoria desses futuros professores.  

O projeto de extensão articula-se a um projeto de pesquisa desenvolvido em 

escolas do município e a um curso de extensão para educadores da mesma rede, o que 

possibilita que os alunos tenham a possibilidade de vivenciar a complexidade da escola 

e seus atravessamentos. Essa vivência foi e é possível porque alguns dos alunos se 

inserem na escola para acompanhar o trabalho pedagógico de uma professora ao longo 

de um ano letivo, e outros participam de um curso de extensão constituído por 

educadores da referida rede de ensino. Assim, o contato direto com os profissionais da 

educação se dá a partir desses outros dois espaços: a escola e o curso de extensão.  
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Nos encontros semanais do projeto de extensão, são socializadas as experiências 

vividas com os educadores nesses dois âmbitos e, a partir de leitura de textos, 

procuramos buscar embasamento teórico para as nossas discussões e ações no contexto 

escolar e fazemos levantamento bibliográfico em diferentes bases para subsidiar as 

questões que na escola e ou no curso com os educadores nos instigam a estudar. 

Ressalto aqui a importância da escrita no contexto do projeto de extensão. A prática da 

escrita tem ocorrido de diferentes formas, dentre elas: o registro daquilo que acontece 

nos nossos encontros semanais em um caderno coletivo do grupo; as avaliações do 

processo vivido no projeto de extensão (junho e dezembro), e ainda a prática de 

registros individuais do encontro, da experiência na escola ou da participação no curso 

de extensão. Essas práticas tiveram início em 2010 e ainda continuam. Importa dizer 

que eu, como coordenadora do projeto de extensão, participo também de todas as 

práticas de escrita instituídas. Apenas não faço o registro no caderno coletivo. Uma das 

práticas de escrita instituídas (em andamento) é a produção de uma escrita que tenha 

relação com alguma temática específica das discussões realizadas nos encontros. Outros 

projetos de escrita já desenvolvidos neste trajeto foram: “Cartas para nós” (2011), “O 

que vês? O que pensas? O que fazes com o que pensas?”4 (2012).   

Em um dos encontros do ano de 2012, no momento de os graduandos 

socializarem experiências como alunos-pesquisadores nas respectivas escolas, uma das 

alunas trouxe uma questão que nos inquietou: como sermos professores apaixonados? A 

partir da socialização de um acontecimento vivido por Helen5, na escola, discutimos 

acerca da paixão pela nossa profissão. Isso nos levou a refletir sobre a necessidade de 

repensar as nossas concepções, eu, como professora e, os alunos, como professores em 

formação, na busca por pensar quais ações seriam necessárias para manter viva a paixão 

pelo que fazemos, ou seja, nos mantermos envolvidos com a educação e a formação de 

alunos. 

 Neste trabalho, socializo um fragmento do registro do encontro daquele dia e 

duas escritas produzidas por dois alunos, que surgiram após o encontro referido, escritas 
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que tiveram como questão central explicitar quais os sentidos produzidos em relação à 

paixão de sermos professores.  

 

Do encontro 

Como já referido, nos encontros trazemos as nossas próprias experiências 

vividas com os professores para, a partir delas, ampliar a nossa compreensão no diálogo 

com algumas discussões teóricas. A seguir o registro produzido por Joseano, 

responsável nesse dia pelo registro do encontro no caderno coletivo. 

 

Caderno coletivo. Joseano. 26/04/2012. 
“[...] Helen trouxe a experiência de uma professora desgostosa com a 

profissão. Essa professora disse que depois de se aposentar não queria nem 

pisar na frente de uma escola. O que levou essa professora a sentir-se dessa 

maneira? Aventamos a possibilidade de ter sido pelo fato de ela esperar o 

reconhecimento. Eu disse que para mim o motivo pelo qual os professores 

desanimavam da carreira era a busca por reconhecimento. Essa expectativa 
é a fonte das nossas tristezas. Falamos sobre a motivação do professor que 

para nós deveriam ser as crianças e o nosso envolvimento com elas e com 

seu desenvolvimento afetivo, intelectual, moral, etc. com suas alegrias e 

tristezas. [...] Marcela falou sobre as caricaturas do Facebook que brincam 

com o professor sobre a fuga dos alunos da aula para ir ao banheiro. Falei 

que nós fugimos de onde não está legal,[...]. Helen falou sobre a história do 

índio contada pela professora desapaixonada, lembrando-se de como a 

motivação da professora faz a diferença na proposta da  atividade com 

relação ao interesse do aluno. Falamos sobre a necessidade do re-quebro. 

[...]. Laura propôs uma escrita sobre a motivação do professor apaixonado e 

sobre a possibilidade de re-quebrar mesmo esperando pagar um preço por 

isso. [...]”. 
 

A ideia de re-quebrar que foi incluída nesse encontro tinha relação, 

fundamentalmente, com olhar para nós mesmos e nesse estranhamento procurar 

caminhos para superar nossas fraquezas, debilidades ou para manter viva a chama de 

sermos professores apaixonados. Também tinha relação com olhar para a escola e fazer 

um estranhamento a partir dela, na busca por superar/re-quebrar as dificuldades que nela 

podemos encontrar.  

Compreendi esse encontro como uma inquietação: de que forma olhamos para 

nós mesmos como sujeitos inacabados e quais os aspectos que nos permitiriam pensar 

em ser um melhor professor, ou, no contexto do encontro do projeto de extensão, ser um 

professor apaixonado? E como re-quebrar, “ser mais” (FREIRE, 1973), ser um melhor 

profissional da educação? Freire (1973) nos indica um possível caminho, ao dizer: esta 



búsqueda del ser más, no puede realizarse, en el aislamiento, en el individualismo, sino 

en la comunión, en la solidaridad de los que existen […] (p. 98).  

A partir da insistência dos alunos em relação ao “re-quebrar”, sugeri uma escrita 

na qual pudéssemos socializar o que era esse re-quebrar e quais as relações que 

estávamos construindo com a ideia de ser um professor apaixonado. 

  

 
Professor apaixonado: a metáfora da música... 

Das escritas produzidas por meus alunos socializo aqui duas, da Letícia e do 

Joseano. Essa escolha se deve pelo fato de que as duas trazem a metáfora da música 

para compreender a ideia do re-quebrar e do estar apaixonado. 

 
Letícia S.- O que preciso re-quebrar para me tornar um professor motivado, 

apaixonado?  

O ESTAR APAIXONADO 

“[...] Ser uma professora apaixonada é meu sonho! E minha única certeza 

é que não posso parar de refletir para alcançar isso. O refletir me permite o 

re-quebrar nos sambas tortos da realidade, me faz re-quebrar sem fugir da 

minha própria melodia.  

Isso é estar apaixonado, não deixar a música parar, não acomodar, não 

murchar, não parar, saber ‘sempre’ quebrar e re-quebrar e quando esse 

‘sempre’ não der certo, refletir, encontrar um grupo que reflita comigo, 

como o nosso, para repensar minha própria melodia, quebrar um verso ou 

outro, re-quebrá-lo, novamente, futuramente, mas “nunca” parar de 

dançar.  

A constante formação nos leva a ritmos mais ligeiros e não consigo me 

imaginar profissionalmente longe de um grupo como o nosso... Para que 

eu possa cantar minha própria música e repensar seu enredo, isso é estar 

apaixonado...’’.  

 

Letícia, envolvida na sua própria melodia, dá pistas para pensar que é preciso 

refletir acerca de nossa própria prática e de no nosso lugar no mundo para ser uma 

professora apaixonada. Ela insiste na necessidade da prática da reflexão, já que esse 

exercício nos impede de murchar ou acomodar.  

 Letícia explicita que um professor apaixonado é um sujeito que é inacabado e 

que a partir do pensar e agir na concretude na qual se encontra poderá ir além, ou seja, 

“quando esse sempre não der certo’’ não irá estancar/parar. Talvez a insistência de 

Letícia acerca da necessidade de sempre refletir e refletir junto com os outros para não 

murchar mantenha relação com a questão ética posta por Freire (2005): “a possibilidade 

de discernir, comparar, escolher, programar, atuar, avaliar, nos comprometer, nos 

arriscar, faz-nos seres da decisão, portanto seres éticos’’ (p. 70). 



Ela também sinaliza a importância de, como profissional da educação, fazer 

parte de um grupo, ou seja, valoriza o fazer junto em contraposição ao fazer de forma 

isolada. Freire (1973) mais uma vez nos ajuda a pensar acerca da importância do 

diálogo e do encontro das pessoas. O autor explicita que o diálogo é o encontro entre os 

homens para ser mais, e que esse encontro não pode se realizar na desesperança. Isso 

porque se os sujeitos do diálogo nada esperam de seu fazer não poderá haver diálogo já 

que esse encontro será vazio e estéril, burocrático. 

Penso que o sentido do re-quebrar posto por Letícia esteja relacionado com o 

sentido da profissionalidade docente, de sua responsabilidade no mundo, um re-

quebrar/refletir constante acerca do que fazemos a partir de nosso lugar de professor. 

Paixão relacionada com “ser mais”, paixão relacionada com a “responsabilidade” e com 

a “ética“, paixão que tem como princípio assumir que somos sujeitos da práxis. 

A seguir socializo as considerações de Joseano, ele é músico e por esse motivo 

lemos as relações esclarecedoras que faz entre a música e a sincopa. 

 

Joseano - O re-quebro do professor apaixonado. 

“No passado eu fui o motivador do requebrado de outras pessoas. Sempre 

dancei muito mal, mas compensava essa deficiência tocando para que outros 

requebrassem. Era realizador ver as pessoas requebrando na pista 

enquanto eu “quebrava” tudo no palco. Para que houvesse o requebrar 

dessas pessoas, algo na minha música era fundamental, a sincopa. A 

sincopa é geralmente usada para dar o sentimento de aflição, de 

insegurança, de ansiedade, ou seja, aquilo que sai de sua forma natural e 

homogênea. Nas obras da Renascença, principalmente das obras seculares, 

não sacras, era muito usada para dar a sensação dos suspiros, quando 
alguém está ofegante, seja por choro ou por paixão. Os ritmos brasileiros 

são muito sincopados, o que faz com que as pessoas tenham que requebrar 

para acompanhá-los. Pensando nessa minha experiência pregressa, 

desconfio que o re-quebrar com o qual estou envolvido agora (e nesse sou eu 
que danço), tenha a ver com o sincopar do tempo formal dessa música que 

nos tocam. A comunidade, os alunos, os pais, nos tocam uma música 

sincopada, diante da qual temos que re-quebrar. É uma música que sai da 

forma natural e homogênea pretendida pelas instituições educacionais que, 

por sua vez, tentam fazer dessa música uma marcha militar 

“quadradinha”, 1, 2, 3, 4, onde o compasso não pode mudar, onde o tempo 

deve ser sempre o mesmo, para que assim, controlados o tempo, a forma e o 

compasso, sejam eliminados os sentimentos de aflição, insegurança, 

ansiedade, abafando ou escamoteando os suspiros, o ofegar, o choro (e o 

riso) e por fim as paixões, inerentes à vida e portanto à vitalidade das 

coisas. Re-quebrar então seria uma postura política contra hegemônica, 

pela diversidade, procurando nas diferenças a possibilidade de formação ou 

transformação do ser capaz de sentir, de sonhar, de se emocionar, de se 

arriscar, de se atrever, de errar sem medo algum, de experimentar, de viver. 
A vida é sincopada, e pretendê-la formal é uma ignorância sem tamanho. 

Re-quebrar na escola (onde a vida pulula) é se entregar ao ritmo dançante 

das emoções e sensações trazidas por aqueles que estão vivos nela, e 



convidar aqueles que estão “descadeirados” emocionalmente, a provarem 

do sabor caliente do re-quebro. Os que não quiserem paciência, que 

marchem sozinhos a sua “marcha fúnebre”, para o seu próprio ofuscamento  

[...]”.   

 

Joseano nos ensina a importância e o sentido do sincopar na escola. O sincopar 

implica estarmos atentos aos sentimentos, permitir que os mesmos tenham espaço no 

contexto escolar para que possam fluir “sentimentos de aflição, insegurança, 

ansiedade”, ”o choro (e o riso) e por fim as paixões, inerentes à vida e portanto à 

vitalidade das coisas”. Pensar no sincopar implica estarmos abertos a ouvir aquilo que 

na escola acontece, lugar “onde a vida pulula”. Penso que as considerações de Joseano 

guardam relação com o pensamento de Freire (2005) quando ele nos sinaliza que não 

podemos somente sermos seres racionais: 

 

A consciência de, a intencionalidade da consciência, não se esgota na 

racionalidade. A consciência do mundo que implica consciência de mim no 

mundo, com ele e com os outros, que implica também a nossa capacidade de 

perceber o mundo, de compreendê-lo, não se reduz a uma experiência 

racionalista. É como uma totalidade – razão, sentimentos, emoções, desejos. 

Que meu corpo consciente do mundo e de mim capta o mundo a que se 

intenciona (FREIRE, 2005, p. 76).  

 

Assim, sincopar na escola implica quebrar com o compasso pretendido pelas 

políticas públicas que querem com suas determinações que todos dancemos ao mesmo 

som, com os mesmos passos, no mesmo ritmo... As considerações de Joseano me 

lembram de algumas interrogações já postas por Freire (2001, p. 86) “em favor de que 

estudo? Em favor de quem? Contra que estudo? Contra quem estudo?”. Nesse sentido, 

fazer essas perguntas implica dizer de nosso posicionamento no mundo, onde não temos 

a possibilidade de sermos neutros: “ninguém pode estar no mundo, com o mundo e com 

os outros de forma neutra. Não posso estar no mundo de luvas nas mãos constatando 

apenas“ (p. 86).  

Nesses termos, permitir que a vida pulule na escola seria ir contra a “marcha 

quadradinha” que querem nos impor. Assim, Joseano entende que o sincopar está 

articulado ao re-quebrar quando explicita que este último implica assumir um 

compromisso político contra as exigências que vem de cima para baixo e que 

desconsideram tudo aquilo que foge da homogeneidade e da marcha quadradinha dentro 

da qual todos nos teríamos que nos ajustar.  



Da sincopa, da paixão e do re-quebrar 

Retomo aqui algumas questões problematizadas neste trabalho a partir das 

escritas de Letícia e Joseano. 

Uma questão considerada por ambos alunos diz da necessidade de assumir um 

lugar no mundo e para isso não podemos “murchar”, não podemos “parar de refletir”, 

não podemos nos ajustar à “marcha militar quadradinha 1, 2 , 3, 4” que outras esferas 

nos impõem. Nesse sentido é que temos que assumir a palavra, enunciar uma 

contrapalavra. Como considerado por Miotello (2012) “é o exterior que organiza o 

interior. O meio social tenso, de relações, define e arruma quem sou. Portanto, preciso 

inter-agir, preciso falar, preciso contrapalavrar, dialogar, refutar, confirmar o 

movimento sígnico que me atinge” (p. 142).  

Preciso falar, preciso contrapalavrar, preciso da palavra... Segundo Bakhtin 

(1999), “tudo que é ideológico possui um significado e remete a algo situado fora de si 

mesmo. Em outros termos, tudo que é ideológico é um signo. Sem signos não existe 

ideologia” (p. 31, grifos do autor). Signos: objetos naturais, produtos naturais, 

tecnológicos ou de consumo que podem se tornar signos e adquirir um sentido que 

ultrapasse suas próprias particularidades. Como considerado por Bakhtin (1999), a 

própria consciência só pode surgir e afirmar-se como realidade mediante a encarnação 

material em signos. Compreender um signo consiste em aproximar o signo apreendido 

de outros signos já conhecidos. Assim, a compreensão é uma resposta a um signo por 

meio de outro signo, produzindo uma cadeia de compreensões. A consciência só se 

torna consciência quando se impregna de conteúdo ideológico e isso acontece no 

processo de interação social. 

 

A consciência adquire forma e existência nos signos criados por um grupo 

organizado no curso de suas relações sociais. Os signos são o alimento da 

consciência individual, a matéria de seu desenvolvimento, e ela reflete sua 

lógica e suas leis. A lógica da consciência e a lógica da comunicação 

ideológica, da interação semiótica de um grupo social. Se privarmos a 

consciência de seu conteúdo semiótico e ideológico, não sobra nada 

(BAKHTIN, 1999, p. 36). 

A questão da consciência e da interação social me remetem à necessidade de nos 

pensarmos enquanto sujeitos históricos e por esse motivo comprometidos com a vida: 

 



Estar no mundo sem fazer história, sem por ela ser feito, sem fazer cultura, 

sem “tratar” sua própria presença no mundo, sem sonhar, sem cantar, sem 

musicar, sem pintar, sem cuidar da terra, das águas, sem usar as mãos, sem 

esculpir, sem filosofar, sem pontos de vista sobre o mundo, sem fazer ciência, 

ou teologia, sem assombro em face do mistério, sem prender, sem ensinar, sem 

idéias de formação, sem politizar não é possível (FREIRE, 2001, p. 64).  
 

Talvez o maior desafios para sermos professores apaixonados seja lembrar que 

“a força do educador democrata está na sua coerência exemplar: é ela que sustenta sua 

autoridade. O educador que diz uma coisa e faz outra, eticamente irresponsável, não é 

só ineficaz: é prejudicial” (FREIRE, 2005, p. 73). Talvez a possibilidade de re-quebrar 

para sermos professores apaixonados passe necessariamente por buscar a coerência 

entre o que pensamos e o que fazemos. 

 
Cantando... 

 

Um dos objetivos do projeto de extensão aqui socializado é que os alunos 

enxerguem a necessidade e importância de viver intensamente nos espaços de formação 

nos quais estão inseridos, na escola e na universidade. Viver esses espaços de formação, 

nesses contextos, entendo que guarda relação com a ideia de articular a ciência e a 

vida. Trago as considerações de Ponzio (2010), que, a partir da perspectiva bakhtiniana, 

considera a importância de reconhecer o mundo vivido como singularidade e sua relação 

com o mundo da cultura, isso porque é “no mundo da vivência única, que cada um se 

encontra quando conhece, pensa, atua e decide; é daqui que participa do mundo em que 

a vida é transformada em objeto” (p. 21). Articular a ciência e a produção de 

conhecimento na escola, na vida, no acontecimento vivo no qual essa produção é 

gestada.  

Re-quebrando... Ao final que é ser um professor apaixonado? 

Talvez aquele que consegue criar melodias que provoquem aos outros a cantar e dançar, 

se envolver nos enredos da vida, se envolver em um sentido político contra hegemônico, 

como diria Joseano. Se envolver na dança e na música, se envolver com a vida, se 

envolver com a mudança para pensar na possibilidade de um outro mundo, humano e 

apaixonado nos termos que esses dois professores em formação nos levaram a refletir!  

No, permanecer y transcurrir no es perdurar, 
no es existir, ni honrar la vida. 

Hay tantas maneras de no ser, 



tanta conciencia, sin saber, adormecida. 

Merecer la vida no es callar y consentir 
tantas injusticias repetidas. 

Es una virtud, es dignidad, 
y es la actitud de identidad más definida. […] (Marilina Ross) 

 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 2003.  
CHALUH, L. N. Formação inicial de professores: grupo, diálogo e trabalho coletivo. 

Anais do XI Congresso Estadual Paulista sobre Formação de Educadores e I 
Congresso Nacional de Formação de Professores. Águas de Lindoia, 15 a 17 de agosto 
de 2011a.  

CHALUH, L. N. Futuros professores: um processo coletivo de formação. Questões de 
cultura e contemporaneidade: o olhar oblíquo de Bakhtin. São Carlos: Pedro & João 

Editores, 2011b. 
CHALUH, L. N. Percursos na formação inicial de professores. In: CHALUH, L. N. 
(org.). Escola-Universidade: olhares e encontros na formação de professores. São 

Carlos: Pedro & João Editores, 2012. 
FREIRE, P. Pedagogía del oprimido. Tradução de Jorge Mellado. 7. ed. Buenos Aires: 

Siglo Veintinuno Argentina Editores, 1973. 
FREIRE, P. À sombra de mangueira. São Paulo: Editora Olho D’Agua, 2005. 
FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 17 ed. 

São Paulo: Paz e Terra, 2001. 
MIOTELLO, V. Empoderamento e linguagem. In: CHALUH, L. N. (org.). Escola-

Universidade: olhares e encontros na formação de professores. São Carlos: Pedro & 
João Editores, 2012. 
 
 


