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A educação é um eixo fundante da área dos estudos da linguagem, tendo em 

vista que a prática profissional da maioria dos que atuam nessa área é a docência. 

Enquanto docentes e pesquisadores, temos conhecimento dos vários problemas que a 

educação pública do nosso país enfrenta tanto por meio de pesquisas e reflexões 

acadêmicas quanto por meio de nossa própria experiência. Segundo Brandão (2006), a 

educação não se restringe à esfera escolar, porém se estende de modo que a ideia não se 

limita ao ensino formal fornecido pelas escolas, uma vez que não se aprende apenas nos 

locais socialmente designados para isso. Por isso o mesmo autor fala não em educação, 

mas em educações ao trazer como exemplo a educação indígena em detrimento a do 

“homem branco”.  Na prática verificamos isso no cotidiano das salas de aula. 

Observamos que a questão da educação ultrapassa os muros da escola quando temos um 

aluno que não consegue construir um conhecimento apesar de todos os nossos esforços 

didáticos, de explicarmos várias vezes de maneiras as mais variadas, trazendo exemplos 

do cotidiano, dinamizando a aula, etc. Percebemos isso quando vemos um aluno que 

não consegue render o que deveria, segundo os parâmetros do governo, e nesse 

momento o que acontece com o professor é que ele fica tomado por diversos 

sentimentos: impotência, frustração, desilusão. Como lidar com um aluno ao 

percebermos que ele está, de certa forma, fora do nosso alcance? Em conversa com um 

padre que atua de maneira intensa em um bairro carente de Natal, o ouvi dizer algo que 

me fez refletir: “não se pode levar ninguém a Deus sem lhe suprir as necessidades mais 

básicas, para evangelizar é preciso alimentar, dar moradia, saciar a sede e cuidar de sua 

saúde”. Na época, fiquei um pouco impressionada com suas palavras. Transpondo isso 

para a escola, pude compreender a sabedoria e a veracidade que havia em suas palavras 

quando me deparei com a realidade dura de muitos alunos, com o contexto de extrema 

violência e abandono, com os dramas familiares anônimos, com as histórias de vida que 

verdadeiramente me entristeceram a alma e me fizeram compreender melhor alguns 

comportamentos dentro de sala. 
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 Diante de tantos universos aos quais chamamos de “alunos” que formam 

nossas salas de aula, como seguir a proposta freireana que nos é posta em sua pedagogia 

da autonomia? Como nos desvencilharmos da indiferença adquirida ao longo dos anos 

pela desilusão de um sistema educacional aparentemente fracassado para voltar a ver, 

como nos primeiros dias de profissão, o aluno enquanto universo particular? Como 

deseducar o olhar para não ver a turma enquanto massa homogênea, mas enquanto 

sujeitos singulares, como nos propõe o sujeito bakhtiniano? E como, a partir de tudo 

isso, deixarmos de ser profissionais da educação para sermos verdadeiramente 

educadores e dar aos nossos alunos aquilo que eles realmente precisam? Senti muitas 

vezes a necessidade de deixar de lado o conteúdo formal da aula para ouvir alunos e dar 

uma palavra que pode não mudar o mundo, mas, pelo menos, pode lançar uma semente 

de mudança. Vi uma carência imensa não apenas no tocante ao financeiro. Vejo 

carência de atenção, vejo carência de ouvidos que verdadeiramente ouçam, vejo 

carência de afeto e entendo que é por esse motivo que nós professores muitas vezes nos 

tornamos mães, pais, tios, amigos, psicólogos. A carência dos discentes transcendem 

questões que estão nas margens do rio. Como formar cidadãos, como a própria 

educação brasileira se propõe, sem que o mais elementar seja fornecido? Se o aluno 

chega com fome à escola? Se o aluno sofre violência doméstica? Se o aluno não tem o 

tênis que a escola exige para que ele entre? Se o aluno não pode ficar até os últimos 

horários por morar em localidade de extrema violência? Se o ônibus que leva o aluno 

para a escola foi cortado por falta de repasse de verba do poder público à empresa que 

fornecia o serviço? Falta o elementar. Falta o infaltável. E, como sabemos que a vida é 

uma só, todas essas variáveis entram dentro de sala junto com o aluno.  

 É preciso trocar as lentes, como diria Moita Lopes (2006). É preciso 

internalizar a proposta da leitura da vida de Paulo Freire para ver além da superfície. É 

preciso ler o todo da sala de aula e leitura implica compreensão que implica resposta, 

como nos diz Bakhtin (2011): ver a turma, lê-la, compreendê-la, agir sobre ela dentro de 

suas reais necessidades. Inicialmente, conversando com colegas de profissão mais 

experientes, pude constatar o desenraizamento de todo idealismo que serve de força 

motriz para nossa prática. Professores que questionavam a razão do aluno da escola 

pública ter a mesma aula do aluno da escola privada e este avançar enquanto o outro, 

muitas vezes, está estagnado. Os conselhos que recebi no início da minha prática foram 

diversos e o que mais me chamou a atenção foi o de que eu não iria conseguir ensinar 

absolutamente nada para meus alunos, que eu deixasse de me preocupar, pois eles 



jamais iriam aprender, que eu os passasse e ganhasse meu dinheiro. Dando aula para 

uma turma extremamente complicada em aspectos diversos (comportamento, 

rendimento, etc.) e sem ver nenhum tipo de avanço por mínimo que fosse mesmo com 

todo o esforço, as palavrasditas me deixaram bastante pensativa e iam de encontro com 

tudo que tinha estudado sobre educação e ensino. Vi, então, a importância da utopia 

para o professor. Talvez não sejamos capazes de mudar tudo e deixarmos as coisas 

como deveriam ser, mas precisamos de esperança para continuar nosso trabalho, pois, se 

deixarmos que nossos ideias sejam soterrados, o que nos tornaremos? Fingidores? 

Meros empregados do governo? Tem que ser muito mais que isso para alimentar nossa 

sede de seguir em frente, para ver a beleza do progresso, por menor que seja, de cada 

aluno em sala, para nos enchermos de felicidade quando o aluno obtém suas primeiras 

conquistas (aprovações em concurso [sejam eles grandes ou pequenos], ingresso no 

ensino superior ou técnico, início da vida profissional). Isso não é bom apenas pra o 

aluno, é bom para o professor também. Precisamos desse combustível. Precisamos de 

Freire, precisamos de Geraldi. Precisamos acreditar que é possível e precisamos que 

alguém acredite nisso conosco. De vez em quando é bom perder os minutos de intervalo 

pra ouvir um aluno, parar um pouco a aula para conversar com a turma, promover 

momentos alegres, sorrir com nosso aluno. Isso não vai tirar nossa autoridade, vai 

aumentá-la. Ao implantar um correio temporário nas turmas de 7º ano, recebi muitas 

cartas de alunos se abrindo e contando os dramas vividos, mostrando-se sozinhos e 

encontrando na figura do professor alguém para ouvi-los. 

 Para que possamos promover uma educação conforme a proposta cidadã, 

devemos ter um olhar mais terno, mais inconformado, mais singular para não cairmos 

na ideia de que somos bons professores porque nossos alunos viram toda a matéria do 

livro didático, porque passamos todo o conteúdo planejado, mas pelo fato de termos 

contribuído de alguma maneira para que esse aluno cresça. Às vezes, nosso conteúdo 

não consegue fazer isso, mas nós sim. Não digo que devemos agora nos tornar super-

heróis ou nos tornarmos madre Tereza de Calcutá, porém que devemos deixar de ser 

automatizados. Bergson(2001) afirma que o riso é proveniente do desautomatismo 

humano, ou seja, o risível é fruto de uma quebra no percurso natural das coisas. Não 

apenas a causa do risível se desautomatiza (a pessoa que tropeça e se torna alvo de troça 

de terceiros), mas também quem ri. Talvez ao sairmos do estado de piloto-automático 

possamos vislumbrar possibilidades além das já batidas e enxergar a necessidade que 

nos é posta à frente todos os dias em nossas salas de aula.   
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