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RESUMO 

 
CORDEIRO,	  A.	  B.	  O	  devir,	  um	  prédio:	  o	  fenômeno	  da	  mudança	  através	  da	  busca	  por	  espaço.	  
2016.	  62	  f.	  Produto	  Final	  (Especialização...)	  -‐	  Colégio	  Pedro	  II, Pró-Reitoria de Pós-
Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2016. 
 
 
 

Tratando-se de uma Pesquisa-Ação que adquiriu forma própria e foi além das 

expectativas, a ideia inicial desse trabalho era utilizar uma das salas abandonadas 

da escola em uma Galeria de Artes. Entretanto, a ideia tomou forma própria e se 

desenvolveu para um evento cultural de construção coletiva entre todo o corpo 

docente e alunos. Sua realização se deu a partir da indignação do residente com a 

utilização dos espaços dedicados ao ensino em sua escola. Nela, em questão, 

encontraremos o fim de um projeto intitulado Núcleo de Artes que gerou o abandono 

de salas equipadas de música, teatro, dança e desenho. A justa ira retratada por 

FREIRE se fez presente no residente ao se deparar com uma escola onde, apesar 

de todo equipamento, os seus docentes, alunos e comunidade já não demonstravam 

mais ânimo com o ensino e cuidado com a escola. Com a proposta de transformar o 

Dia da Culminância - evento obrigatório que deve ser realizado em toda unidade 

escolar municipal do Rio de Janeiro – em um evento cultural de construção coletiva, 

o residente trouxe a oportunidade que uniu professores, pais, alunos e direção no 

propósito de tornar a experiência de ensino aprendizado um ambiente agradável a 

todos. Como em um dos relatos de professores que participaram, veremos: uma 

Escola Viva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavra Chave: Galeria de Artes, Núcleo de Artes, Evento Cultural, Proposta Triangular 
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1-‐	  INTRODUÇÃO	  
 

 
Ninféias: manhãs com salgueiros chorões. CLAUDE MONET (1915-1926) 
 
 
 Para iniciar o trabalho, convidamos o leitor a imergir por breve momento na 

imagem reproduzida acima. Afim de que, através desse mergulho venha a tona 

conceitos importantes e, principalmente, pertinentes para uma melhor 

compreensão/análise de todo o conteúdo que está por vir nas linhas que se seguem 

do Produto Acadêmico Final. 

O que vemos é uma reprodução digital de um dos quadros com o tema de 

Ninféias do pintor Claude Monet, intitulado “Ninféias: manhãs com salgueiros 

chorões (de 1915-1926). Observamos um recorte do jardim na casa do pintor que 

mandava importar as planas do Japão. No meio de alguns borrões de tinta, feito com 

pinceladas dotada de agilidade, observamos cores de alto contraste uma ao lado da 

outra. Tons de amarelo e azul, verde e rosa. Pares de Cores Complementares que, 

a nossa vista, causariam desconforto pelo fato de estarem muito próxima uma da 

outra (PEDROSA, 2009). Mas não é isso que acontece aqui. 
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De alguma maneira, tudo se funde numa mostra de paisagem, um pedaço de 

realidade. Não há incomodo. As cores parecem se fundir, fluir e se harmonizar uma 

com as outras. De uma maneira calma, nos leva a admiração do representado. 

Percebemos um céu e algumas nuvens, apesar de sabermos que olhamos para 

baixo. Entendendo que é no reflexo de um espelho d’água que as duas imagens 

(plantas e céu) podem se encontrar. Assim, os borrões nos fazem acomodar com a 

naturalidade do movimento da própria água. As manchas deixam de ser apenas 

porções de tinta atirados numa tela e passam para a conturbação das ondas 

habituais. 

 

Monet foi um dos pintores do século passado mais respeitados e um dos 

expoentes do grupo que ficou conhecido na História da Arte como sendo 

Impressionista. Nascido no século XIX presenciou o aperfeiçoar do aparato 

fotográfico que trouxe novos questionamentos ao problema de representação 

pictórica (ARGAN, 1992). Assim, ele e um grupo de pintores, em reflexão sobre o 

lugar da pintura no novo século, buscaram dar ao que é pictórico um caráter além da 

retratação habitual. 

Com uma maneira própria de pintar que permitia ao leitor da obra a 

possibilidade de identificar as pinceladas, sem camuflar ou esconder os borrões e o 

acumulo de tinta, permitiam formar uma imagem figurativa através de manchas 

gestuais. Por vezes, espaçadas e grossas, os Impressionistas tentavam capturar a 

Reflexão e Refração da luz sobre os objetos. Aplicavam-se a entender a 

IMPRESSÃO de cada tipo de luz sobre um mesmo objeto. 

Pela primeira vez se viam pintores com suas telas fora de um ateliê, longe de 

uma luz e uma paisagem controlada. Sem interesse em qualquer tipo de artifício, por 

assim dizer, em qualquer tipo de artificialidade. Eles se punham a entender o 

comportamento das coisas diante da luz do sol, por vezes da lua. Por sua vez, a 

velocidade de execução do quadro era um fator importantíssimo, pois, a luz dos 

astros a que estavam sujeitos, muda a todo tempo. 

Ora, aqui não podemos traçar um paralelo da atitude desses artistas com o 

desejo do pesquisador em ir a campo? Longe da academia, de realizações feitas em 

laboratório, conceitos pensados sob uma luz de um estúdio, em um ateliê de ideias 

que controla o representado, encontramos na ação de sair para o campo a base 

para se realmente conhecer o objeto estudado. 
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En plein air (ARGAN, 1992) é a expressão, em francês, para essa atitude do 

grupo dos Impressionistas. Numa tradução literal: Ao ar livre. Conduta que muito 

falta nas formações acadêmicas de professores e, principalmente, de professores de 

professores. Já que, assim como vemos no quadro de Monet, a ideia de ir a campo 

e trabalhar com um objeto de estudo fora de controle, nos trás a dinâmica da 

velocidade na execução. A posição desconfortável de resolver um problema de 

forma iminente. 

 

Evidentemente, há outros quadros do mesmo pintor que também trabalham o 

conceito de mudança. Quadros que nos trazem novos desdobramentos sobre a 

possibilidade da mudança. Como por exemplo os que pertencem a série da Catedral 

de Ruão. Bem diferente do quadro das Ninféias, as Catedrais nos trazem o estudo 

de um objeto concreto. Um prédio que visto numa ideia comum, permanece sempre 

imutável. A propósito da experiência, essas pinturas colocam em dúvida a premissa 

da eternidade das coisas. Elas nos apresenta o resgate do conceito grego de Devir 

(LASCOSTE, 1986). 

 



 10 

 
Catedral de Ruão. CLAUDE MONET 

 

Estabelecido como um sinônimo de mudança, o devir nos possibilita enxergar 

que o mundo que percebemos está sempre em mudança. Por isso, não podemos ter 

controle ou desejar a inércia de entes. Percebido por pintores do século XIX e, ainda 

hoje, ignorado por pesquisadores em seus laboratórios, o conceito do eterno 

contínuo de transformação dá um passo a mais no quadro das Ninféias. 

 

Assim retomando ao primeiro quadro, já com uma idade avançada, Monet se 

pôs o desafio de pintar não mais o que é de cônscio comum de ente imutável (a 

Catedral), mas investiu em estudar a reflexão daquilo que se sabe que muda: a 

natureza. Num passo ainda mais ousado, percebendo que a velocidade de resposta 

para esse problema era ainda mais emergente, Claude Monet não pinta qualquer 

elemento da natureza. Ele tenta capturar a reflexão na água. 
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Se colocarmos em comparação entre um prédio e um lago qual dos materiais 

de pesquisa teria a mais latente capacidade de mudança posto sob interferência 

externa? É claro que este seria a água. Assim, no mesmo raciocínio, conseguimos 

perceber que compreender uma reflexão da água em sua totalidade é impossível. Já 

que está sempre em movimento, a cada segundo que passa, até para uma mesma 

incidência de luz, ela se comporta diferente. Ainda sobre essa ótica, se 

considerarmos que na prática pedagógica o nosso material não é a água, mas o ser 

humano, também devemos compreender que não é possível que todos se 

comportem da mesma maneira. Não é possível esperarmos os mesmos resultados a 

partir de uma mesma incidência reflexiva, de uma mesma ação. Bem mais complexo 

que uma catedral, que uma ninfeia, que a água, ter o Ente humano como objeto 

principal de pesquisa só é possível se humildemente adotarmos o devir como uma 

prática. 

 

Logo, adiantamos a todos os leitores, que na busca por uma pesquisa que 

respeitasse o conceito de devir, que respeitasse o ser humano, encontramos os 

desafios de tomar atitudes com pinceladas de velocidade. Encontramos a 

provocação de abdicar de conceitos iniciais, de convicções e estruturas simples. 

Percorremos um caminho textual de decepções, desapontamentos. Ao mesmo 

tempo em que construiremos, como um artista que testemunha um objeto, uma tela 

de contraste entre pessoas e reflexões da prática docente. 

Num treinamento para representarmos a realidade com os borrões do que 

nos sobrou como depoimentos e recordações, durante todo o texto que se segue, 

encontraremos revisitações de uma mesma paisagem escolar que recebeu uma 

nova luz, uma nova incidência, uma nova reflexão, uma revitalização. 

 

Ao final, esperamos, parafraseando CLAUDE MONET ao descrever sua obra 

Ninféias: manhãs com salgueiros chorões, que o tema deste trabalho encontre o seu 

lugar quando: 

A essência do tema é o espelho de água cuja aparência muda a cada 

momento 

(MONET apud FARTHING, 2011.p. 326) 
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1.1	  –	  Descrição	  Física	  da	  Escola	  
 

A Escola Municipal Professor Sousa da Silveira, localizada no bairro de Quintino 

Bocaiúva no Município do Rio de Janeiro (RJ) dispõe de uma arquitetura 

proeminente diante de muitas das escolas desse município. Passeando a partir da 

entrada da escola encontraremos duas entradas, uma para pedestres composta de 

três pequenos lances de escadas e outra paralela para veículos (que dá acesso a 

um pequeno estacionamento 15 vagas para carros). Seguindo para entrada da 

escola, encontramos um pátio com cerca 15 metros de cumprimento, ao lado, uma 

quadra poliesportiva (não coberta, apenas cercada por alambrado). Ainda do Pátio 

Inicial, podemos ver a entrada para a quadra de um pequeno corredor aberto, aonde 

a turba de alunos se espreme no horário de entrada. Esse corredor dá acesso a um 

galpão de quase 200m2 seguido do chamado “prédio anexo”. Nesse acontecem as 

aulas do 1º ano e da Educação Infantil. Ainda seguindo por esse corredor, 

encontramos um pequeno espaço de convivência, com mesas e cadeiras de 

concreto (aquelas próprias que encontramos em praças para jogar damas/xadrez...) 

e um pequeno parque de diversões para as crianças menores (Casinha, Trepa 

Trepa, Escorrega). 

Seguindo a rota de acesso dos alunos até as salas, por esse corredor aberto, 

temos acesso a parte interna da escola (como que pelos fundos). Entramos numa 

pequena ante sala que nos dá três acessos. A esquerda temos o refeitório e a 

cozinha com lugar para cerca de 60 alunos e funcionários. A frente, temos uma 

grade de acesso a pequeno corredor que se esgueira pela lateral externa do 

refeitório e, nos fundos, encontramos a antiga Horta da escola - um dos projetos que 

agora só existe diante do ciclo natural das coisas – ao sabor do vento e das aves 

que semeiam e da chuva rega as novas plantas. E, finalmente, a direita, temos um 

grande corredor que nos faz voltar ao Pátio Inicial,  já supracitado. 

Sendo o mais breve possível na descrição de todos os acessos desse 

corredor, encontramos no seu decorrer duas Salas de Recurso (para trabalho no 

contra-turno de professores especialistas em projetos de Inclusão), dois banheiros 

destinados a cadeirantes, dois banheiros comuns, o almoxarifado, os dois lances de 

escadas que dão acesso ao 2º andar da escola, a sala dos professores, a sala da 

coordenação, uma ante sala que dá acesso a um pequeno corredor (aonde se 

localizam armários e o banheiro dos funcionários) e a sala da direção, a secretaria 
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(que também tem uma ante sala só com armários) e uma pequena cozinha para os 

funcionários. 

Indo para o segundo andar, encontraremos, vinte salas de aula. Sendo duas 

delas utilizadas somente pelo Estado durante a noite e uma sala dedicada a 

projeção de vídeos, dois banheiros e mais dois lances de escada que dá acesso ao 

terceiro andar. Da entrada até aqui, temos uma escola que atende 26 turmas do 

ensino regular que perpassam os anos que seguem do Ensino Fundamental até o 9º 

ano, além de Três Projetos de alfabetização e dois turnos para a Sala de Recurso. 

 

E finalmente, no terceiro andar, encontramos a biblioteca da escola que nos 

dá o acesso a sala de informática e um laboratório de ciências. Todo o restante do 

espaço do terceiro andar foi dedicado ao antigo projeto Núcleo de Artes. 

 

1.2	  –	  O	  Terceiro	  Andar	  (antigo	  Núcleo	  de	  Artes	  )	  
 

O projeto chamado Núcleo de Artes consistia em salas (do terceiro andar) 

específicas aconteciam aulas das mais diversas linguagens artísticas (dança, teatro, 

animação, vídeo, música, desenho e pintura) elaboradas e ministradas por 

profissionais formados em Artes (licenciatura), com experiência e atuantes na área. 

Temos então, 10 salas equipadas com material próprio para se lecionar as oficinas: 

- Desenho e Vídeo: equipada com mesas de luz para animação e arte final 

(nanquim), mesas de desenho com regulagem de angulação, pia, luz direcional e 

armários. Além cadeiras, dois balcões e ela ser inteiramente azulejada. 

- Teatro: sala equipada com um pequeno palco de ensaios, spots de luz, grid 

para posicionamento de luz, datashow e/ou cortinas, araras com diversos itens de 

caracterização, som e uma mesa de luz improvisada. 

- Dança: Sala com o chão de tablado, duas de suas paredes são espelhadas, 

barras fixas e móveis para execução de exercícios e aparelho de som. 

- 3 salas de Música: uma delas é dedicada ao ensino de canto e coral, bem 

como e outro turno aulas de teclado e piano, além de violão, bateria, percussão, 

guitarra e ensaio da banda da escola. 

Ainda temos a sala da direção do Núcleo (que funcionava a parte da direção o 

da Escola Municipal Professor Sousa da Silveira) que contém um outro almoxarifado 

com mais equipamentos, e um Auditório com palco profissional, coxia, microfones de 
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palco, instalação sonora embutida no chão (para apresentação de bandas), uma 

mesa de controle de som com 20 canais digitais, uma mesa de luz, ar condicionado 

e cerca de 150 lugares acolchoados, além de nos corredores, outra sala dos 

professores e mais dois banheiros. 

 

1.3	  –	  O	  Projeto	  Núcleo	  de	  Artes	  
 

Entre os anos que cercaram o inicio de 1993 até o final do ano 2012, esse 

projeto funcionou concomitante as aulas regulares da Escola Municipal Professor 

Sousa da Silveira que se localizava nos andares abaixo já descritos. Atendendo não 

só os alunos dessa, bem como qualquer aluno matriculado em escolas municipais 

pertencentes à 5ª C.R.E1 que demonstrassem interesse em alguma oficina oferecida 

no seu contra turno da escola regular (e dada também a disponibilidade de vagas na 

oficina), o projeto estimulava, a produção e apreciação de Artes em geral. Tendo 

aulas ministradas por profissionais formados e, sempre em grupo de pesquisa, 

orientando seus planejamentos para levar aos alunos a diversidade da cultura 

brasileira. Tendo como base o próprio Parâmetro Curricular Nacional de Artes: 
 

Produzindo trabalhos artísticos e conhecendo essa produção nas outras 

culturas, o aluno poderá compreender a diversidade de valores que 

orientam tanto seus modos de pensar e agir como os da sociedade. Trata-

se de criar um campo de sentido para a valorização do que lhe é próprio e 

favorecer o entendimento da riqueza e diversidade da imaginação humana. 

(PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS: ARTES. 1998. p.19) 

 

Os alunos envolvidos no Núcleo foram vencedores de prêmios importantes 

dentro da Secretaria, tais como diversos Festivais de Música do Município, Festival 

de Dança e participação em mostra de Artes Visuais. Além de fomentar a 

experiência de apresentações dentro da própria escola com os pais e outros alunos. 

 

Infelizmente, com a nova administração da prefeitura no ano de 2008 no Rio 

de Janeiro, pelo executivo de Vossa Excelência Eduardo Paes e, assessorado, pela 

a Secretária de Educação, Sua Excelência Claudia Costin, tomou a ideia de que os 

Núcleos não eram mais necessários/pertinentes aos novos rumos que a educação 

                                                
1 Ver lista deAbreviações e Siglas 
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municipal tomaria. Entendendo que a principal ênfase dessa gestão era construir um 

novo projeto intitulado Ginásio Carioca em todas as escolas do Município, tornando 

o ensino do Ginásio integral, a Escola Municipal Sousa da Silveira, pela sua 

estrutura física, poderia atender mais alunos do que atendia. 

 

Além de tudo, com a inserção de um projeto federal que traria oficinas 

ministradas por membros da comunidade para dentro das escolas (o +Educação), 

não faria sentido existir uma “competição” com ele. Pois, funcionando também 

concomitante ao ensino regular e atendendo aos alunos em seu contra turno, o 

+Educação ainda teria a vantagem de ser realizado em todas as escolas e não 

apenas em uma central (como era o caso dos Núcleos de Artes atenderem a toda 

uma C.R.E.). 

Outro fator seria o de que o Núcleo de Artes, zelando pelo bom funcionamento 

das aulas e pela manutenção dos equipamento, atendia a um número limitados de 

alunos. Por sua vez, o +Educação, atuaria com um maior contingente. Ou seja, 

comparado ao Núcleo, teríamos um maior alcance e uma maior adesão. 

 

 Esses três primeiros anos da escola sem o Núcleo nos trouxe algumas 

observações importantes para o desenvolvimento deste produto acadêmico:  

 

-‐ Os profissionais formados e com experiência na área que ali atuavam foram 

substituídos por membros da comunidade sem licenciatura, por vezes, sem 

experiência prévia com aulas. Os novos profissionais são indicados pela 

própria gestão da escola. 

 

-‐ Os antigos professores do núcleo se dispersaram para ministrar aulas de 

artes, em turmas comuns, em diversas escolas da região. Em contra partida, 

falta professor de artes na escola de origem; 

 

-‐ O espaço que era utilizado para ministrar as aulas, agora ermo, tem sido 

sucateado e utilizado como um espaço para depósito de patrimônio tombado. 

Objetos que não podem ser jogados fora, nem reutilizados (na falta de mão 

de obra especializada – tais como: violão, teclado, piano, bateria, guitarra, 

mesas de luz, spots, gavetas de arquivo, entre outros...). Além de receber 
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material de outras escolas da região (5ª C.R.E.) que também não podem ser 

descartados. Assim, salas aonde funcionavam oficinas anteriormente 

tornaram-se depósitos. 

-‐ A escola já sente o prejuízo no processo criativo dela própria. Quando existia 

o Núcleo, a interação entre os alunos criou bandas e grupos de teatro 

concomitante ao Núcleo e a parte dele. Esses, sempre que existia a 

possibilidade se organizavam para apresentações dentro da escola e em 

festivais. Como já referido, trazendo premiações e destaque nos concursos 

de esfera municipal. Entretanto, agora em 2015, com a saída de alunos, 

mudança de outros, e a falta de uma oportunidade de interação educacional, 

não existe mais banda ou grupo de teatro na escola. Existe apenas o esforço 

de alguns membros do corpo docente atual em descobrir os alunos que já 

trazem a experiência com instrumentos musicais de fora da escola, ou que se 

interessem por teatro pra apresentarem uma peça por ano (ressalto que a 

peça representada atualmente é condicionada ao tempo de ensaios, que 

normalmente acontece uma semana antes da peça e já tem o texto 

previamente preparado pelo professor – que também não é de teatro!); 

 

-‐ Os alunos atendidos pelo +Educação são alunos que ainda não tem 

autonomia para ir embora da escola. Ou seja, eles não escolhem ficar na 

escola, como quando existia o Núcleo. Eles são obrigados a ficar, pois a 

condução ou seus responsáveis assim outorgaram. Por sua vez, o 

+Educação (na Escola Professor Sousa da Silveira) não atende a alunos dos 

últimos anos do ensino fundamental. 

 

-‐ O +Educação não manteve seu funcionamento por mais de dois bimestres 

consecutivos (durante os 3 anos que se seguiram: 2013, 2014 e 2015) e já se 

encerra bem antes do final do ano letivo (com a alegação da prefeitura de 

falta do envio de verba – todo ano.). E, assim, diferente de um trabalho 

contínuo de anos com os alunos, no +Educação a continuidade está sujeita 

ao despejo da verba; 
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2	  -‐	  OBJETIVOS	  
 
Geral: 
- Transformar um dos espaços não utilizados da escola em um ambiente de 

apreciação estética; 

 

Específicos: 
- Conquistar o espaço abandonado; 

- Unir o corpo docente em um único projeto pedagógico; 

- Desenvolver práticas pedagógicas que fogem da comum aula expositiva e 

conteudista nas salas de aula; 

- Criar a possibilidade de uma maior participação e interação entre pais, alunos, 

funcionários e professores; 

- Valorização do espaço da escola por parte dos pais e alunos; 

 
 

3	  –	  JUSTIFICATIVA	  
 

- A necessidade de interação entre professores, alunos funcionários, responsáveis e 

membros da comunidade escolar. 

 

A partir da observação e convivência com a equipe e alunos da escola, 

notamos que existia pouca ou nenhuma interação entre professores, alunos, 

funcionários e responsáveis. Muito disso acontecia pelo tamanho da escola e o 

número de profissionais que atendiam a todas as turmas. Sem horários de encontros 

para interação e/ou de planejamento conjunto, os professores só se encontravam 

durante a troca de salas de aulas. 

 
- A importância de criar um espaço legítimo de exposição de trabalhos artísticos dos 

alunos, para valorização dos princípios da Proposta Triangular do Ensino da Arte no 

espaço escolar; 

  

 Notamos que uma das queixas de pais e alunos sobre a a frieza do prédio 

tinha como alvo a falta de exposição de trabalhos. Como a escola funcionava pelo 
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turno da manhã e da tarde como Municipal e, no turno da noite, como Estadual, a 

exposição de trabalhos pelos corredores se encontrava comprometida. 

 Por uma questão organizacional, as direções da escola dividiam a quantidade 

de murais nos corredores. 

 

- A urgência em despertar na comunidade escolar o desejo de se expresser através 

das artes e valorizar as disciplinas desta area de conhecimento; 

  

 Com o fim do projeto Núcleo de Artes, a escolar perdeu grande parte de sua 

interação com a comunidade. Pois, em sua plena atividade, tratando de sempre 

participar de concursos Municipais e Culturais de música, desenho e teatro, o 

Núcleo acabava por criar uma troca e participação com os pais dos alunos. 

 Aos poucos, conforme os ex-alunos do Núcleo iam deixando a escolar, a 

comunidade também foi perdendo o costume da interação. 

 

- A necessidade em transformer o espaço de trabalho num ambiente agradável para 

todos. Diminuindo o estresse e aumentando a motivicão para se estar na escolar; 

  

 Outra observação que realizamos foi sobre um comportamento de rotina entre 

a maioria dos professores. Quase nenhum deles se interessava em continuar na 

escola por mais tempo do que a sua carga horária de aula exigia. Os motivos 

diagnosticados variavam entre o pouco tempo que tinham até chegar a uma outra 

escola em que lecionavam, o estresse com a falta de disciplina de alunos, por não 

se sentir parte ou conhecer (ser consultado) sobre os projetos pedagógicos da 

instituição. 

 

- A justa ira (FREIRE 1996) em observer equipamentos de qualidade sem utilização, 

profissionais qualificados sendo dispensados, alunos sendo desacreditados; 

 

 O residente se encontrava inconformado diante de todo aquele equipamento 

profissional abandonado. Além de observar os profissinais que antes atuavam no 

Núcleo de Artes (professores formados em Artes Plásticas, Teatro, Desenho, Música 

e Dança) sendo realocados em escolas que não tinham a mesma estrutura. 
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- Premência em utilizer práticas educacionais que fogem a práticas de aulas 

expositivas ou de formatação da pedagogia bancária (FREIRE 1996). Promovendo 

uma dinâmica que fosse de interesse do aluno e do professor. Um projeto 

pedagógico que fosse construído de forma coletiva. 

 

 Entendendo, como nos coloca Freire, que a pedagogia bancária com o 

objetivo de mera transmissão de conhecimento já não tem mais espaço para uma 

educação que visa a formação do ser histórico, de um ser pensante e crítico. Torna-

se pertinente a busca por novas possibilidades e práticas educativas. 

 Assim, para movimentar com a dinâmica de aprendizagem que se tornou 

operação comum para os professores dentro daquela escola (aulas expositivas) se 

fazem necessárias propostas como a desse projeto. 
 
 

4	  –	  METODOLOGIA	  
 
Observar, elaborar, agir, análise de resultados 
 

 Não podendo nos abster de tecer comentários sobre a escolha intuitiva do 

metodologia que aderimos, é necessário colocar que a pesquisa-ação, no processo, 

se deu mais como uma consequência lógica do que lhes foi apresentado. 
 

(...) este tipo de pesquisa constitui um meio de desenvolvimento profissional 

de “dentro para fora”, pois parte das preocupações e interesses das 

pessoas envolvidas na prática, envolvendo-as em seu próprio 

desenvolvimento profissional. Na abordagem contrária e tradicional, que é a 

abordagem de “fora para dentro”, um perito de fora traz as novidades ao 

homem da prática, na forma de workshops ou seminários, por exemplo. 

(ENGEL. 2000, p. 183) 

 

 Após inúmeros workshops sobre educação e de recebermos cartilhas de 

novas práticas educacionais a serem aplicadas para melhoraria do ensino, nos 

vimos cansados de fórmulas prontas. Assim, encontramos na pesquisa-ação uma 

metodologia que permitia uma oportunidade sensata e possível de trabalho. 

A pauta processual escolhida foi a referida por ENGEL em seu texto também 

intitulado de Pesquisa-Ação. Nela encontramos as seguintes etapas: definição do 
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problema, pesquisa preliminar, hipótese e plano de ação. 

 

4.1	  -‐	  Definição	  do	  Problema:	  
 Ressaltando que a definição do problema, como mesmo decorre o autor, deve 

se pautar em cima de uma restrição do possível a ser tangenciado pelo professor e 

que pode ser testado a partir de sua própria ação. Enxergamos, por mais que real 

desejo fosse a reativação completa do Núcleo de Artes, aqui, ela não caberia. Pois, 

por ter sido uma decisão da Secretaria Municipal de Educação, com aval do poder 

executivo e consentimento da direção, ao residente, como professor e servidor, 

dentro de uma hierarquia, só coube acatar. Bem como, o tempo necessário para a 

reformulação de um projeto viável e uma possível coalisão de interessados no pleito 

por aquele espaço, conferia uma demanda de tempo muito maior do que o esperado 

para um projeto de residência. 

 Por isso, optamos na restrição do problema como sendo a falta de interesse 

dos agentes que se constituem como a Escola Municipal Professor Sousa da 

Silveira (alunos, professores, funcionários e responsáveis) com o espaço escolar. 

 

4.2	  -‐	  Pesquisa	  Preliminar:	   	  
 Dentro da etapa intitulada como pesquisa preliminar encontraremos sub-

etapas, tais como: Observação (que o leitor pode constatar sua existência na área 

descrita como Introdução do Produto Acadêmico Final), Revisão Bibliográfica 

(descrita no Embasamento Teórico) e Levantamento das Necessidades ou Problema 

(encontrado ao final do Embasamento Teórico). Mais uma vez, ressaltamos que as 

partes citadas aqui não acontecem separadamente, nem na ordem exemplificada, 

mas, na prática, acabam por se associar uma a outra de modo natural e intrínseco. 

  

4.3	  -‐	  Hipótese:	  
 Na etapa de hipótese abordaremos as possíveis causas do desinteresse geral 

na utilização do espaço escolar. Notamos até aqui que a falta de projetos 

pedagógicos que envolvessem toda a escola, desde a sua construção até a 

execução, era um dos motivos do desinteresse e falta de motivação geral. Assim, 

para testa-la levamos ao corpo docente duas propostas (planos de ação). A partir 

delas, observamos o comportamento de todos e sua adesão. 
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4.4	  -‐	  Plano	  de	  Ação:	  
 Para que a Hipótese seja comprovada, entraremos na etapa plano de ação. 

Por sua vez, essa irá nos explicar quais são as etapas e os caminhos que o 

pesquisador pensa como desdobramentos para que todo o produto seja construído. 

Os dois planos que tinham a intenção de motivar os alunos, professores, 

funcionários e pais em participar mais do espaço escolar foram: 

 
4.4.1	  –	  Plano	  de	  Ação	  -‐	  Galeria	  de	  Artes:	  
 
 Esse plano de ação consistiu na tentativa de tomar uma das salas sem uso do 

antigo Núcleo de Artes e transforma-la em um espaço para exposição permanente 

de trabalhos de Artes Visuais. Trabalhos esses que não necessariamente fossem 

realizado durante as aulas de Artes Visuais, mas que apenas tivessem pré 

disposição estética na sua confecção. De modo que, assim como não existia 

limitações disciplinares, também não proibíamos docentes, funcionários e pais que 

trouxessem seus trabalhos. Ao contrário, incentivamos para que isso acontecesse. 

 

4.4.2	  –	  Plano	  de	  Ação	  -‐	  SALA	  MODELO:	  
  

Em conversas de corredor, começamos a sondar todos os professores sobre 

o interesse que eles teriam em exibir trabalhos seus em uma galeria/sala. Um dos 

professores de história em particular, demonstrou grande interesse em formalizar 

essa ideia e ajudou na viabilização do que ficou conhecido mais tarde como sala 

modelo. 

Sendo uma alternativa também para o método de trabalho e de avaliação dos 

alunos e professores, abriríamos a possibilidade de entrar em um ambiente escolar 

que também levassem em conta o socioafetivo, as capacidades e a relação direta 

com o saber desenvolvido. Distanciando de um interesse meramente cognitivo dos 

padrões de provas e testes. Abrindo a possibilidade de uma prática fora do comum 

dentro da Escola Municipal Professor Sousa da Silveira. E driblando a dificuldade do 

trabalho em grupo (de professor e aluno) para alcançar um mesmo objetivo:  a 

aprendizagem. 

 
“ (...) muitas vezes os professores têm dificuldade em recorrer ao elemento 
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central da diferenciação pedagógica: a possibilidade (grifo do autor) do 

trabalho em cooperação dos alunos dentro da sala de aula. A escola da 

Ponte, em Portugal, que tem sido muito divulgada no Brasil, é um exemplo 

do trabalho de diferenciação pedagógica. Na sala de aula o professor é 

mais um organizador das situações de aprendizagem dos alunos.” 

(NÓVOA. Desafios Do Trabalho Do Professor No Mundo Contemporâneo. 

p. 9. 2010) 

 
Começamos a nos reunir para troca de ideias, um brainstorm2 de como seria 

possível levar esse projeto aos outros professores. Um dos principais focos era o de 

despertar nos professores interesse em participar mais ativamente da própria 

escola. Durante os anos anteriores víamos como o PPP e o evento intitulado 

Culminância3 não conseguiam aderir o interesse nem de alunos, nem de 

professores, começamos a nos debruçar para que isso fosse possível. 

De maneira que esse evento era uma das possibilidades para que a galeria 

fosse visitada também pelos pais, achamos que seria interessante transformar toda 

a escola em um grande espaço de visitação. Como uma única galeria, aonde cada 

sala fosse uma instalação. Cada turma/professor exibiria em sua sala seus 

respectivos trabalhos e os alunos apresentariam suas experiências de forma criativa. 

Ao levarmos essa ideia a coordenação da escola achou por bem que a 

apresentássemos dentro do centro de estudos e sondarmos a possível adesão dos 

professores. Como a própria coordenadora falou na época: isso seria um desafio, já 

que o corpo docente não se mostrava muito interessado em projetos pedagógicos. 

Assim o fizemos. 

 

Preparamos uma pequena apresentação com todos os objetivos e ideias para 

a realização do projeto. De maneira que assim os próprios professores também 

começassem a sugerir mudanças e apontar alguns equívocos para contribuir com o 

que estava acontecendo. Com a empolgação generalizada, uma construção coletiva 
                                                
2 “BRAINSTORM é um método criado nos Estados Unidos, pelo publicitário Alex Osborn, usado para testar e 
explorer a capacidade criativa de indivíduos ou grupos, principalmente nas áreas de relações humanos, 
dinâmicas de grupo e publicidade e propaganda. (…) A técnica propõe que um grupo de pessoas se reuna e 
utilize seus pensamentos e ideias para que possam chegar a um denominador comum, a fim de gerar ideias 
inovadoras que levem um projeto adiante.” Fonte: significados.com.br, visita em 15 de janeiro de 2015. 
 
 
3 CULMINÂNCIA é um evento obrigatório que existe de seis em seis meses em todas as escolas municipais do 
Rio de Janeiro. Ele tem por objetivo principal apresentar a toda escolar os trabalhos realizados durante aquele 
semester pelos seus alunos. 
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e a aprovação quase que total da parte dos professores, as salas modelos 

aconteceriam na segunda culminância da escola (em novembro) e teriam como 

tema central “Rio 450 Anos”. Por sua vez, a galeria de artes seria uma dessas salas. 

 Como uma possibilidade de encontro de ideias para os professores que 

pouco conseguiam estar juntos dentro da escola, foi deixada uma caixa de 

sugestões durante um mês dentro da sala dos professores. Dessa maneira, ideias e 

sugestões que pudessem aparecer depois da reunião do centro de estudos iam 

sendo registradas e organizadas por mim e pelo Prof. Vital. Dessa maneira 

conseguimos, mesmo que por pequenos bilhetes e cartas, manter um dialogo com 

professores de outros dias e horários. 

Tão logo, no conselho de classe do segundo bimestre, com todos os dados 

reunidos, apresentamos a todos os professores e organizamos o tema de cada uma 

das salas. Sendo que cada turma teria um professor responsável e uma sala para 

organizar durante a mostra. 

 

 Nesse ponto, conseguimos, ao menos no plano teórico, com que o corpo 

docente se entrosasse como um coletivo em prol de uma ideia, construímos juntos 

(corpo docente e direção) um mesmo projeto. 

 

Tendo por base a ideia da proposta triangular de Ana Mae Barbosa (já supra 

explicada), entendemos que a contextualização na aprendizagem se não só pela 

explicação do professor, mas também pela observação e análise, apreciação, 

comparação e desenvolvimento de ideias. Assim, desenvolvendo o pensamento 

crítico dos alunos e aumentando o repertório cultural particular e coletivo de cada um 

dos envolvidos (professor e aluno). Logo, uma mostra de trabalhos temáticos traria a 

possibilidade de desenvolver uma alternativa a aprendizagem comum. 

 

Estabelecemos que a partir dos temas organizados e distribuídos pelos 

professores, cada turma teria que montar uma sala de exposição do tema. De tal 

maneira que a explanação do conteúdo não fosse apenas uma mera apresentação 

de cartazes, estabelecemos alguns critérios gerais e atividades para estimular uma 

avaliação diferenciada e desenvolver saberes que ultrapassam o conteúdo de cada 

disciplina. Tais como: 

1- Cada turma seria avaliada por avaliadores externos da escola, mas de 
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alguma maneira ligados à ela. Por exemplo, seriam chamados ex-alunos que agora 

se encontram na faculdade ou em escolas de renome (tais como Fio Cruz, Pedro II, 

CEFET). A estratégia era desenvolver os modelos dos alunos atuais e movimentar a 

auto estima deles. De maneira que eles possam ter alguma referência e exemplo 

para se espalharem; 

2- A base da ficha de avaliação terá 5 critérios básicos: ornamentação, 

criatividade, clareza, caracterização e organização. Esses critérios foram 

estabelecido de maneira a forçar os alunos e professores a pensar em 

apresentações que saíssem do lugar comum. Como exemplo, foram dadas as 

seguintes premissas: Se o nosso tema é a chegada dos portugueses no Rio de 

Janeiro, poderíamos caracterizar alguns alunos de índios, outros tantos de 

portugueses. O ouvinte entraria numa sala que simularia aquela época e teria que 

interagir com os personagens para saber  que se passava ali. 

3- Para auxiliar na concepção e organização das salas, introduzimos essa 

ficha com um planejamento em planta baixa do que se esperava das salas. Bem 

como uma pré-organização dos horários e dos grupos de cada turma durante o dia 

da culminância: 
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Imagem de autoria do professor residente. Distribuída a seus colegas durante a reunião de Centro de Estudos 

em Maio de 2015. 

 

4 – A escola ficaria aberta a visitação durante todo o dia, de tal maneira que 

os alunos teriam que estar preparados para apresentar a qualquer público. Assim, 
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não poderiam pensar em apresentações que partissem do principio de que o público 

já teria um conhecimento prévio, mas todas deveriam servir para quaisquer que 

fossem os visitantes – independente de idade e/ou escolaridade. 

 

 Com essas premissas lançadas, durante o centro de estudos reelaboramos o 

evento de modo que corroborasse com o tema geral do PPP da escola no ano de 

2015 (Rio 450 Anos), além de estabelecer como seriam aferidos os pontos para a 

avaliação das turmas e estabelecer o prazo de um mês para críticas e sugestões 

para escolha dos temas de cada turma. Esses seriam escolhidos durante o conselho 

de classe do 2º bimestre. 

 

4.5	  -‐	  Análise	  de	  Resultados:	  
 
 Por fim, como medida adotada para uma análise melhor dos resultados, 

optamos por duas perspectivas. A primeira segue a partir de relatos observados pelo 

residente após o plano de ação. As conversas e impressões que foram possíveis 

tomar nota durante reuniões posteriores (tais como conselho de classe e centro de 

estudos).  Serão suscitadas nessa etapa os pontos positivos e negativos que devem 

ser levados em consideração no caso de repetição do mesmo projeto. 

 A segunda etapa da análise será a entrega de um questionário a outros 

professores envolvidos no processo. Suas respostas serão comparadas e 

buscaremos filtrar pontos positivos e negativos a partir de suas falas. 
 
 
 

5	  –	  EMBASAMENTO	  TEÓRICO	  
 

Análises textuais e a observação de sala de aula nos levaram a apontamento 

de que a Proposta Triangular para o Ensino da Arte de Ana Mae Barbosa seria a 

mais pertinente aos nossos objetivos. Conduzida por três eixos principais que são 

ler, fazer e contextualizar, ela entende que o ensino aprendizagem deve oferecer ao 

aluno o desenvolvimento de suas habilidades através da experimentação de 

linguagens artísticas diversas e de suas decodificações. Assim, o projeto de uma 

galeria de artes dentro da escola viabilizaria todos esses três eixos na sua pré-
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produção, produção e visitação. 

Tendo em vista que em 2015 fui responsável por turmas do terceiro, quarto, 

quinto, sétimo e oitavo ano, todas elas se envolveriam em trabalhos práticos com fim 

expositivo para a galeria de artes. Pois o meu planejamento de artes visuais sempre 

acaba por ter produtos estéticos, mas pouco se tem espaço para essa apreciação. 

Além disso, a galeria é aberta a participação de outros docentes. Já que foi 

observado que muitos costumam desenvolver em suas aulas outros trabalhos 

práticos que se utilizem de fim estético, mas não há espaço/tempo para serem 

expostos. Assim, toda a escola, da educação infantil ao nono ano poderia participar 

dessa sala. 

Nesse sentido, como explica a autora, a proposta triangular possibilitará a 

conversa entre diversas disciplinas já que ler, fazer e contextualizar não cabe só a 

parte estética da aprendizagem (de responsabilidade das Artes). Mas ela é tarefa 

horizontal a todas: 

 
A Proposta Triangular permite uma interação dinâmica e multidimensional, 

entre as partes e o todo e vice-versa, do contexto do ensino da Arte, ou 

seja, entre as disciplinas básicas da área, entre as outras disciplinas, no 

inter-relacionamento das três ações básicas: ler, fazer e contextualizar e no 

inter-relacionamento das outras três ações decorrentes: decodifica/codificar, 

experimentar, informar e refletir. 

(BARBOSA. Inquietações e Mudanças no Ensino da Arte, 6ªEd., p. 70, 2011) 

 

A sala em questão, fica a frente do auditório (antigo palco para apresentações 

de peças de teatro e agora utilizado como espaço para reuniões de pais, apenas) 

que foi pensado como um lugar estratégico. Já que, a partir do cronograma de 

exposições, pretende-se exibir trabalhos a cada final de bimestre que é o mesmo 

período em que acontecem as reuniões de pais e responsáveis (para a entrega do 

boletim). Logo, ao ir para as reuniões, agora com a galeria de artes, os pais e 

responsáveis teriam a possibilidade de acesso a apreciação dos trabalhos lá 

expostos. Bem como o convite formal para a apropriação daquele espaço por eles 

também. 

 

Para que essa visitação não seja difusa e para potencializar a apreciação do 

espectador, ofereceremos aos pais, responsáveis e professores que quiserem, a 
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possibilidade de ter uma mediação com a exposição. Essa mediação será realizada 

pelos alunos como uma tarefa de recuperação de nota pelos que ficaram abaixo da 

média, e/ou para aqueles que demonstrarem interesse nessa área de pesquisa. 

Com isso objetiva-se formar um espaço permanente de interação e convívio entre a 

escola e a comunidade. 

 

Também é preciso ressaltar o caráter político pedagógico desse projeto. 

Diante das descrições realizadas na introdução (tanto da geográfica da escola, do 

não funcionamento do extinto núcleo de artes e do meu envolvimento pessoal com 

os dois) ingresso no Programa de Residência Docente do Colégio Pedro II com o 

incômodo do abandono com a coisa pública dentro do meu espaço de trabalho 

docente. Essa inquietação fez maior sentido ao revisitarmos a literatura de Paulo 

Freire: 

 
Como cobrar das crianças o mínimo de respeito às mesas, às carteiras 

escolares e às paredes se o Poder Público revela absoluta desconsideração 

pela coisa Pública? 

(FREIRE, 1996. p. 44) 

 

É claro que devemos colocar questões logísticas para a utilização de todos os 

espaços da escolas como percalços reais para que o projeto pudesse acontecer. Por 

exemplo, a escassez de funcionários para supervisionar o bom uso de todos os 

locais da escola, o zelo pela segurança das crianças e/ou até mesmo profissionais 

experientes para manusear todo equipamento específico que foi deixado para trás. 

Mas, até que ponto não utiliza-lo, sobre uma retórica da logística, também não é 

desculpa para a acomodação, para o trabalho mais fácil, ou, como sugere FREIRE 

(1998), para o discurso fatalista neoliberal. 

 O autor ainda,  em sua obra Pedagogia da Autonomia, ressalta como é 

comum encontrarmos o argumento para a acomodação e desincentivo as “novas 

iniciativas”, que pretendem trazer mudanças ao status quo em vigor, com frases 

como “sempre foi assim”, “isso não vai mudar”, “eu também já fui desse jeito”, ou 

insinuações de que o tal “furor pedagógico” logo acaba. De maneira que a aceitação 

do Discurso Fatalista Neoliberal é fator determinante para a Educação não executar 

a sua função para a sociedade: a mudança. 
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Não posso, por isso, cruzar os braços diante da miséria, esvaziando, desta 

maneira, minha responsabilidade no discurso cínico e “morno”, que fala da 

impossibilidade de mudar por que a realidade é assim mesmo. O discurso 

da acomodação ou de sua defesa,(...) é um discurso negador da 

humanização cuja responsabilidade não podemos nos eximir. 

(FREIRE, 1996. p. 76) 

 

 Assim, o que encontramos na experiência docente como professor da Escola 

Municipal Professor Sousa da Silveira, nos anos que se seguiram a extinção do 

projeto Núcleo de Artes na 5ª C.R.E., não foi apenas um espaço físico vazio, mas a 

aceitação do fato muito bem resolvida. Direção, professores, alunos, funcionários e 

pais assistiram o fim do núcleo, presenciam um espaço público – outrora utilizado 

para fins pedagógicos – ineficaz e de bom grado: aceitam. Torna-se uma escola que 

traz como ensinamento prático à sociedade: o desinteresse, a acomodação, a 

aceitação do próprio status quo e a de que mudanças não são possíveis. 

Demonstramos aos alunos que somos meros observadores da história e não 

agentes da. 

Nem alunos, nem professores davam mais sentido naquele espaço, logo, não 

fazia diferença se vazio ou ocupado. Afinal, como enuncia SIQUEIRA: 

 
... para lidar com todas essas dimensões (do ensino/aprendizagem) 

consideramos ser essencial despertar o desejo de quem Aprende e de 

quem Ensina. O desejo é o que impulsiona os seres humanos a se 

movimentarem no mundo. 

(SIQUEIRA. 2006. p. 34) 

 

Preferindo o termo “curiosidade” ao sinônimo “desejo”, podemos concluir que 

a ocupação da escola em sua totalidade, bem como a permanência de alunos e 

professores naquele prédio – para além de suas obrigações – não despertava 

curiosidade alguma. Ou seja, o ensino aprendizagem se faz comprometido em sua 

raiz e eficiência como formadora de agentes da história, já que nenhuma das partes 

importantes para sua execução estava agindo com eficácia. O grande 

questionamento que acabamos por fazer é: não temos o interesse em sermos 

eficazes ou não existem oportunidades para sermos eficazes? 
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6	  RESULTADOS	  
 
6.1	  -‐	  GALERIA:	  
 

A principio, quando a ideia foi levada a direção da escola, ela não foi 

considerada uma possibilidade de realização viável. Os motivos dados foram os de 

que não existia espaço na escola. Todos os espaços já estariam sendo utilizados de 

alguma maneira. Assim, percebemos (eu e a professora Eliane) que existia ali um 

problema burocrático/político que tutelava a não utilização do 3º andar e que parecia 

ser muito maior do que estávamos esperando. O espaço que o projeto +Educação 

utilizava era dado como se fosse todo o terceiro andar - o que, em qualquer visita 

rápida durante o ano letivo, se verificava que não acontecia. Tentamos também 

outros espaços vazios na escola como uma pequena sala entre a entrada e o pátio, 

mas dessa vez a logística da falta de funcionários para tomar conta do ambiente foi 

o impeditivo. 

Assim, sem mais alternativas para que a galeria fosse um espaço 

permanente, decidimos por coloca-la como uma das salas a serem visitadas dentro 

do projeto de sala modelo no dia da culminância. 

Entretanto, duas semanas antes do evento, a coordenadora veio até noós 

para conversar sobre a logística e nos convenceu de que colocar uma única sala 

isolada no terceiro andar (antigo núcleo de artes) traria problemas. Tanto pelo 

evento que pela primeira vez traria os pais e responsáveis (e também possíveis 

desconhecidos), quanto por parecer que a galeria de arte estava separada de tudo. 

Assim, nos foi sugerido que o espaço para fruição fosse uma das salas do segundo 

andar (como as demais), mesmo não tendo especificamente uma turma, ela estaria 

envolvida mais diretamente no evento. Entendendo esses pontos e percebendo que 

estávamos num momento em que abrir mão de usar uma sala do Núcleo era um 

preço pequeno a se pagar, diante de tudo estava prestes a acontecer, aceitamos a 

proposta. 

Essa decisão foi acertada. Notamos que os pais e alunos vinham a Galeria 

com a intenção de mostrar a outros, procuravam um rosto conhecido no meio dos 



 31 

auto-retratos, pediam para tirar fotos com o painel de Op-Art4 como pano de fundo, 

perguntavam sobre a confecção disso e daquilo e com isso, sem perceberem, 

também tiravam um pouco da tensão da avaliação das salas que estava sendo 

realizada. Sem a agitação das outras salas, alguns alunos também optavam em ir à 

galeria como um refúgio para estudar o texto que tinham a obrigação de falar daqui 

alguns minutos para os avaliadores e visitantes. 

Na sala da galeria, entravam várias crianças e pais que eram conduzidas pela 

mão, por seus amigos e seus filhos, até determinada sala de exposição – Aquele ali 

é o meu, Pai!. Clipes e vídeos realizados no decorrer do o ano letivo por diversos 

professores de música e português, e que nunca tiveram uma mostra que fosse 

além da sala dos professores e/ou da sala das turmas responsáveis pelo trabalho, 

puderam ser exibidos diversas vezes e para as mais variadas pessoas que 

adentravam na galeria. 

 

 

6.2	  -‐	  SALA	  MODELO:	  
 

Um dos assuntos do terceiro conselho de classe, ficou decidido pelos 

professores que a próxima reunião de pais e responsáveis não seria mais feita 

diferente de todas as anteriores. Dada situações de depredação e violência escolar, 

a reunião aconteceria na sala das próprias turmas e cada uma teria uma abordagem 

específica com os problemas das mesmas. Tendo a escola várias turmas com os 

mesmos professores, não poderia mais ter uma reunião geral, mas diversas 

reuniões espalhadas pelas salas de aula. Logo, a segunda data para a inauguração 

da galeria de arte foi cancelada. De maneira, sobrando só uma data, essa não 

poderia falhar. 

 E o assunto do final do conselho de classe foi justamente a segunda 

Culminância da escola, aonde o modo como o evento aconteceria (com as salas 

modelos) foi discutido e formulado há quase quatro meses atrás pelos próprios 

professores. A primeira culminância já tinha acontecido no primeiro semestre e teve 

pouquíssima adesão dos professores. Como já relatado, o evento acabava por não 

envolver nem os professores, nem alunos, nem os pais. Entretanto, quando a 

                                                
4 OP-ART: “(…) toda arte que usa a ilusão ou efeitos óticos, exercendo um efeito 
psicofisiológico sobre o observador” (FARTHING. Tudo Sobre A Arte. p. 524. 2011 
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Coordenadora assistiu a empolgação e adesão dos professores na formulação 

desse novo projeto, e os mesmos colocaram que deveria ser feito na segunda 

culminância, agora no final do terceiro bimestre, começaram as cobranças. 

 Perguntas diretas sobre como estava o desenvolvimento de cada um dos 

professores com as turmas revelaram que a maioria nem tinha começado. Nesse 

momento ressalto a postura da Coordenação em lembrar o apertado calendário do 

4º bimestre, que foram os próprios professores que formularam o evento e que os 

alunos já estavam esperando algo diferente. A motivação e liderança da equipe, 

nesse momento pontual, levou a equipe de professores a realmente se 

responsabilizar e tomar o evento para si. 

 

 Nas três semanas que antecederam o evento percebemos uma escola que 

nunca tínhamos notado. Quase todos os professores procuravam o residente para 

algum tipo de orientação a respeito da área em que atuava. Desde perguntas sobre 

pintores cariocas, quadros, arquitetura da cidade, até sobre mistura de tintas ele foi 

abordado. Observamos, pela primeira vez, professores fora de seus horários em 

busca de salas vazias para se encontrar com um determinado grupo de alunos para 

organizar o trabalho. Os dias anteriores a culminância permitiu que você 

encontrasse professores e alunos espalhados pelos mais diversos cantos da escola, 

nos mais diversos horários. 

 

Propriamente no dia, notamos que os temas sugeridos, assim como os 

escolhidos, acabaram por tornar o evento multidiciplinar. Tínhamos, por exemplo, 

uma sala sobre os times cariocas que além de abordar questões esportivas, 

tocavam em assuntos históricos da formação da social. Assuntos como preconceitos 

raciais na história dos clubes, diferenciação entre rivalidade e agressão física entre 

torcidas, formação e escolha do design e cores de uniforme e dos mascotes dos 

clubes. Todos esses assuntos foram sugestões que nasceram ainda na sala dos 

professores e se desenvolveram em sala de aula. Além de outras surpresas que só 

na prática pudemos presenciar. 

 

Professores e alunos se encontravam na escola com maquetes, panos, 

caracterizações e algum nervosismo por não saber ao certo o que aconteceria. As 

salas começaram a ser arrumadas, os dois avaliadores da parte da manhã 
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chegaram. Dado o inicio das apresentações, o que víamos acontecer eram crianças 

e professores de todas as salas bastante apreensivos com a chegada dos 

avaliadores. Encontrávamos circulando pelos corredores da escola personagens 

como Dom Pedro, Dom Pedro II, Profeta Gentileza, Colonos, Caras Pintadas, 

Jogadores de Futebol, uma Nau, entre outros... Crianças corriam a vontade pelos 

corredores, mas não para causar desordem, mas com empolgação e alegria. 

Igualmente, outras crianças menores pediam para tirar fotos com os maiores que 

estavam fantasiados.  

 

Em meio a tanta diversidade de salas e temas, algumas professoras do anos 

iniciais, logo depois que os avaliadores passaram por suas turmas, fecharam as 

portas de suas respectivas salas modelos, formaram uma fila com seus alunos e 

com eles iam visitar as outras apresentações. Mais tarde viríamos analisar essa 

iniciativa como fundamental para que a próxima geração de alunos da escola crie o 

hábito de visitar as outras salas. Pois, as turmas dos anos finais ficaram em suas 

próprias salas a maior parte do tempo. 

Em algumas salas os pais, alguns juntos dos filhos, faziam fila para entrar, já 

que a apresentação só comportava determinado número de pessoas ali dentro. 

Entre outros inúmeros acontecimentos durante o evento, a tradicional peça teatral 

promovida pela professora da Sala de Leitura, antes apresentada no auditório, 

dessa vez circulou por todas as salas. Como uma peça circense, a cada 

apresentação, a cada turma, uma novidade acabava acontecendo. 
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7	  CONCLUSÃO	  PARCIAL	  
 
 

 
Las Meninas. DIEGO VELASQUEZ (1656) 
 

O quadro Las Meninas de Diego Velásquez, como analisa FOCAULT no seu 
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livro As palavras e as coisas (1966), suscita o conceito sobre aquilo que por vezes é 

invisível a quem não detém um olhar mais atento, de certo modo, mais amplo, sobre 

aquilo que se experiência. Vemos a cena de um pintor que está a nos observar, 

enquanto do seu quadro não nos é possível ver a tela, não sabemos em que 

momento se encontra o possível retrato. Ainda temos outras tantas personagens, 

crianças, cachorro, uma anã e outras tantas, a que sugerem a caracterização, 

possíveis serviçais de um nobre. Ao fundo, um homem que se encontra, como o 

pintor, num meio termo que não podemos saber se entra ou sai da sala aonde 

estamos. Espalhados pelas paredes temos diversos quadros, mas apenas um 

exerce um brilho completamente diferente. 

Sendo uma prática de costume no período do renascimento, a colocação de 

um espelho no fundo de um cenário que se encontra em perspectiva revelava não 

só uma parte do cenário a que não teríamos acesso, tanto quanto a destreza do 

executor da tela. Como, por exemplo, no quadro de Jan Van Eyck, O casal Arnolfini 

(1434), temos ao fundo do sala um espelho que nos revela as costas do casal, o 

pintor - que em primeiro plano é invisível – e a destreza da sua execução 

(adornando o mesmo espelho temos a sua volta dez cenas referentes a Paixão de 

Cristo). 
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O Casal Arnolfini  de Jan Van Eyck (1434) 

 
Detalhe do quadro O Casal Arnolfini de Jan Van Eyck (1434) 
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Entretanto, Velásquez, não parece compactuar com as mesmas ideias de 

seus contemporâneos sobre o que o espelho reflete – ou deve refletir. Em Las 

Meninas o pintor não está invisível, ele está em primeiro plano. Bem como, ao que 

parece, ele nos revela a quem o pintor retrata, também ignora – e isola – essas 

personagens de todo um cenário. E, quando o faz, nos impõe a vestes daquelas 

personas (o rei Filipe e a rainha Maria Ana, da Espanha). Nós já não somos nós, a 

quem o pintor observa e retrata, nós somos aqueles a quem o espelho reflete e o 

pintor observa e retrata. 

 

De certo modo, quando Diego Velásquez nos apresenta a dinâmica dessa 

imagem, ele adianta uma problemática sobre os resultados de uma pesquisa que só 

viria a tona séculos depois. O problema, sugerido pelos sociólogos GEERTZ e 

PARK nos anos que decorreram de 1960 à 1970, é o da interferência da 

subjetividade do pesquisador nos resultados obtidos. Como no quadro, é inacessível 

a nós leitores a realidade pintada, nos sendo permitida apenas uma reflexão do que 

o pintor ver. De modo que, isolada do cenário que a cerca, é evidentemente, e 

sempre, direcionada a ressaltar as figuras que importam e evitar distrações, ou 

desdobramentos, que diminuam o brilho do que deve chamar atenção. 

Posto isso e se tratando de uma pesquisa-ação, aonde o resultado analisado 

faz parte de um novo ciclo reflexivo que gera novos problemas, novas demandas e 

novas estratégias, para encerrar, divido a minha análise de resultados em duas. A 

primeira dirá respeito a um conjunto de observações feitas por mim nas duas 

semanas que se seguiram ao evento. Compartilharei discussões e observações 

minhas e de colegas realizadas nos corredores, nas redes sociais e na última 

reunião do ano com maior quórum (o 4º Conselho de Classe). Bem como, farei 

comparações entre as duas culminâncias do ano de 2015. 

Já na segunda parte traremos uma análise do relato dos envolvidos a partir 

de um questionário. Na tentativa de obter outra avaliação que não se retivesse 

apenas ao relato do próprio pesquisador. Transcreveremos Ipsis Litteris todas as 

entrevistas que nos foram respondidas e compararemos as suas respostas. 

 

 
7.1	  –	  O	  ponto	  de	  vista	  do	  Pesquisador	  
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“Usais os nomes das coisas como se tivessem uma duração fixa; 

mas até o próprio rio, no qual entrais pela segunda vez, já não é o 

mesmo que era da primeira vez.” 

HERÁCLITO apud NIETSZCHE de Éfeso. (535 a.C) 

 

 A abordagem que gostaria de tomar para avaliação do produto final e que se 

tornou inevitável nas rodas de discussão entre os professores é a comparação entre 

as duas Culminâncias do ano de 2015. Sendo um evento obrigatório nas escolas do 

município do Rio de Janeiro, são marcadas com antecedência no calendário escola. 

Duas datas são separadas, uma ao final do primeiro semestre, outra ao final do 

segundo. Entretanto, como a proposta de projeto levou a ideia das Salas Modelos 

para a segunda Culminância, as duas tiveram modus operandi muito diferentes. 

 As principais observações nessa comparação foram: 

 

- Utilização do espaço escolar: 

Uma das principais queixas, antes só compartilhada em corredores e que veio 

a tona dentro da reunião de modo muito natural, foi a da descentralização do evento 

à quadra de esportes. Como podemos notar nas imagens5 a estrutura de 

organização da culminância anterior, num formato circular de arena6, não permitia 

aos alunos uma interação com o que acontecia. De modo que estavam lá como 

espectadores, um público passivo que apenas recebe e não lhe é permitido interferir 

no que acontece. De mesmo modo, os professores se colocavam nessa situação. 

Cada um deles, presos aos seus próprios planejamentos, não tomavam para 

si a tarefa de levar apresentações de quaisquer abordagens que tivessem produzido 

durante aquele primeiro semestre. Assim, apenas assistiam as apresentações que 

na maioria das vezes era organizado somente pela professora de sala de leitura. 

Além disso, como a quadra tem a delimitação espacial e não consegue 

comportar todos os alunos sentados no chão e ainda abrir espaço para uma 

apresentação, muitos ficavam em pé e eram levados à distração. Desatenção que 

ainda era reforçada quando o alcance da caixa de som não chegava a toda quadra e 

os professores, sem saber ao certo o seu papel e em menor número, não davam 

conta de todos ao mesmo tempo. Ao final, sempre sobravam algumas horas até o 
                                                
5 ver Apêndice; 
6 Formato utilizado em apresentações circenses e de peças teatrais gregas. Nele o publico se aglomera a volta 
da apresentação para assistir o espetáculo; 
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término do turno e os professores levavam suas turmas para as salas. Entretanto, 

era impossível retomar a concentração dos alunos e organiza-los para entender que 

a escola voltara para um dia normal de aula. 

Já na segunda Culminância, a organização espacial espalhadas por todas as 

salas de aula permitiu uma maior concentração. Isso vale tanto para os professores 

quanto para os alunos. O dia já começou com todos sabendo exatamente o que 

teriam que fazer e os espaços devidos a serem ocupados. Apesar de agitação, nada 

parecia com desconcentração, apenas euforia. 

 

- Alunos Autônomos e Docentes Participativos: 

 Outra surpresa que gerou ainda mais contraste entre as duas culminâncias foi 

uma adesão quase que absoluta por parte de todos. Tantos professores quanto 

alunos tomaram para si responsabilidades na execução. Por parte dos professores, 

os comentários gerais ficaram na prerrogativa de que a possibilidade de estruturar o 

evento, ainda na primeira reunião, acabou por torna-los também parte dele. Por 

parte dos alunos, na fala dos professores, a ideia de uma sala de aula diferente e da 

busca por conhecimentos além de uma formato tradicional, os motivou. 

 Em todas as turmas os alunos se sentiram encorajados a dar ideias e a 

montar conhecimento, bem como os professores se sentiam mais valorizados ao 

serem procurados para orientar suas pesquisas. O período pré-evento foi tão 

empolgante quanto o dia dele. 

 Além disso, por se tratar de um espaço da escola que já era de hábito utilizar, 

os professores e alunos se sentiam mais a vontade do que quando colados na 

quadra de esportes. 

 

- Dois eventos em um: 

 Um dos pontos que dividiu opiniões e que precisa ser melhor pensado para o 

próximo foi a da divisão de turnos. 

 Respeitando a divisão já estabelecida de horário de entrada e saída de cada 

uma das turmas em seus respectivos turnos, as salas tiveram sua ocupação feita 

pela turma daquele turno. Assim, quando o turno da manhã acabou, toda a escola 

teve que ser desmontada para logo a seguir ser remontada pelo turno da tarde. Com 

temas diferentes e até mesmo, outros professores, o turno da tarde teve menos 

tempo para tudo. 
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 Entretanto, a ideia de que o mesmo evento no turno da tarde foi 

completamente diferente do evento do turno da manhã, trouxe mais conteúdo, 

diversidade e, logo, riqueza a tudo que aconteceu. Alunos da tarde vieram no turno 

da manhã, bem da manhã continuaram na escola. Todos não só na intenção de ver 

as salas que não poderiam experienciar em seus próprios turnos, bem como o de 

simplesmente estar na escola. 

 Repensando ainda no próprio conselho de classe sobre essa situação 

entendemos que talvez, no próximo, devamos fazer dois dias de culminância ou 

estruturar uma outra divisão das salas. Aonde mais de um turma possa ficar junto da 

outra. 

 

- Presença dos Responsáveis: 

 Nas culminâncias anteriores os pais participavam como breves ouvintes do 

que estava acontecendo dada as circunstâncias de localização do evento (a 

quadra). Já que os responsáveis de alunos dos anos iniciais notavam uma 

movimentação diferente quando vinham trazer seus respectivos, acabavam por 

continuar mais um pouco no portão da escola para assistir que iria acontecer. De 

maneira que não existia um convite para que eles entrassem, os que permaneciam 

ficavam  do lado de fora da quadra no alambrado. 

 Já com a ideia das salas modelos os pais foram convidados pela escola a 

prestigiarem o evento, bem como a maioria deles foi incentivada pelos próprios filhos 

a visitarem para ver o trabalho que estava em desenvolvimento. A empolgação dos 

alunos acabou por despertar o interesse dos pais em vir a escola. 

 Os professores notaram que muitos, além de ver apenas o trabalho de seu 

filho, também vinham as outras salas por curiosidade. Em salas com apresentações 

mais elaboradas, faziam fila para conseguir um espaço lá dentro e mantinham 

sempre um olhar de surpresa ao ver inúmeras crianças fantasiadas de 

personalidades distintas. 

 Um ponto ressaltado pela direção da escola foi o de que a quantidade de 

responsáveis que veio ao evento não foi significativo. Diante do número de crianças 

que temos, a presença deles não chegou nem a metade de todos. Ao ponto que 

esse argumento foi colocado, o corpo docente no geral não concordou. Posto que 

em números não pudemos presenciar um quantitativo que pudesse chamar atenção, 

mas comparado a qualquer outro evento que a escola tenha promovido, o número 
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que foi ganha significado. Já que antes nem mesmo era feito o convite ao pais, os 

professores contaram mais como ponto positivo do que negativo. 

 Feitas essas ponderações, percebemos que para um próximo evento, 

devemos melhorar a abordagem e sermos mais incisivos no convite aos pais e 

responsáveis. 

 

- A presença de avaliadores e trabalhando valendo nota; 

Outro ponto que também gerou polêmica, ainda na organização do evento, foi 

referente a como seria a nota dada aos alunos. Alguns professores discordaram 

sobre a ideia da nota ser dada a turma, já que existiram alunos que fariam menos, 

ou até que não participariam de nada, e a eles seria conferida a mesma nota. Assim, 

decidimos que caberia aos professores orientadores de cada turma aferir 

comentários que pudessem modificar a nota daquele aluno. Lembramos que 

somente a opinião desse professor que estaria de frente a organização da pesquisa, 

poderia modificar uma ou mais notas. 

Ainda com determinada discordância a prova real seria dada justa na reunião 

que estava acontecendo. Pois ali também era o quarto Conselho de Classe. De 

certa forma todos estavam com curiosidade sobre essa pontuação. Pois só 

saberíamos se um ou outro aluno foi ajudado após todas as notas serem somadas. 

Para grande surpresa de alguns, os alunos que já eram considerados como 

sendo de recuperação (ainda no terceiro bimestre), mesmo com a ajuda da 

pontuação alta do projeto, se mantiveram. Demonstrando para todos na prática que 

não existia ali uma ajuda para que a escola alcançasse metas de aprovados, apenas 

uma outra maneira de se avaliar (e de se aprender). 

 

Todas as notas foram altas, até mesmo de alunos que não demonstravam 

interesse algum durante todo o ano letivo. Pois ao se depararem com um novo 

formato de trabalho, sem exceções, todos se interessaram em produzir. Além disso, 

o fato da avaliação não ser realizada pelos professores da escola, trouxe a eles o 

desafio de convencer um desconhecido. 

Nesse mesmo caminho, outro ponto muito comentado foi a falta de 

avaliadores. Para o turno da manhã, por exemplo, foram convocados apenas 2 

avaliadores. Esses não conseguiram dar conta de assistir todas as apresentações 

no tempo pré-determinado por nós. Causando certo desconforto em turmas mais 
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agitadas e até mesmo uma ansiedade em professores e alunos. Como não tínhamos 

como prever isso, nem nos professores, nem nos alunos, não soubemos administrar 

bem essa situação. 

Alguns colegas comentaram que apesar da satisfação com o evento, o 

estresse causado pela espera do avaliador se tornou enfadonha e estressante. 

Existiam salas que os alunos já estavam cansados de tanto apresentar (para outros 

que não eram os avaliadores) e gerou certo receio de que não iam conseguir realizar 

uma boa avaliação. 

Também como uma falha de organização foi citado o critério dado aos 

avaliadores. Uma simples ficha7 com os critérios foi entregue a eles, e explicada 

toda a organização do evento e o que se esperava das turmas. Entretanto, alguns 

temas como “Paisagens Carioca” não trouxeram, por exemplo, nada que pudesse 

estabelecer pontuação no critério de caracterização. Outros, como a peça teatral 

que se tornou itinerante, não trazia ornamentação. 

Para suprir essas demandas, consideramos que num próximo evento os 

temas devam ser reavaliados para, de alguma maneira, contemplarem todos os 

critérios. 

 

- Valorização da imagem da escola através dos Ex-Alunos. Os alunos atuais 

tomando os ex-alunos como modelo de sucesso: 

Dois dos avaliadores, os do turno da manhã, foram ex-alunos da Escola 

Municipal Professor Sousa da Silveira. E todos os professores comentaram que 

essa talvez tenha sido umas das decisões mais acertadas em todo o evento. Pois, 

além de valorizar aqueles que já estiveram na escola, todos os alunos que 

apresentavam seus trabalhos, finalmente, tiveram um horizonte. 

Um dos temas mais discutidos durante todas as reuniões, entre professores e 

entre os professores e pais, é a valorização do aluno. De forma a notarmos baixa 

autoestima em muitas turmas que entramos para lecionar, tentamos de alguma 

forma, antes de apresentar conteúdo, mostrar ao aluno que ele também é capaz. 

Sem isso, a maioria das turmas mais agitadas, desiste de prosseguir quando se 

depara com um fracasso, uma conta errada e/ou uma nota baixa. 

Levar pessoas que se apresentam como avaliadores, sendo ex-aluno e atual 

                                                
7 ver Apêndice 
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universitário da UERJ, outra que cursa técnico na Fio-Cruz, trouxemos aos 

avaliados, finalmente, uma imagem positiva prática da escola. Assunto que foi 

comentário entre os próprios alunos após o evento. Eles não sabiam, até então, que 

era possível chegar aonde aqueles avaliadores chegaram, estudando ali. 

 

- Um dia sem ocorrências; 

 Dentro da sala da direção existe um livro de capa preta intitulado “Ocorrências 

2015”. Nele são registradas todas as atividades que de alguma forma agridem o 

código de conduta escolar e outras normas. Qualquer professor e/ou funcionário 

pode registrar, ou encaminhar um aluno para que a direção faça o registro, caso 

venha a ser testemunha ou estar diretamente envolvido na ação. Bem como a 

visitação de pais e/ou suas convocações e ausências também são registradas. 

Como última tarefa das páginas do livro, cabe inserir problemas de conduta escolar 

dos próprios funcionários. 

 Assim, todo ano um livro novo é comprado – alguns anos, mais de um deles. 

Ora, como se esperado, as páginas do livro tomam um ritmo crescente de 

assinaturas com o passar do ano letivo. Aquilo que começou com apenas um 

registro por dia, passa a ser mais de um. Nos últimos meses os conflitos se 

acentuam e o livro tem até fila de espera para registros. 

 Uma das grandes ponderações feitas nas culminâncias anteriores era sobre a 

falta de organização espacial que acabava por gerar uma dispersão geral (de 

professores e alunos). Por sua vez, gerava mais conflitos que o habitual. Crianças 

que corriam pelos corredores, crianças que tentavam fugir, brigas e depredação da 

instituição. Daí existiu om receio de que o mesmo acontecesse, por se tratar de um 

evento novo para todos. 

 Qual não foi a surpresa e satisfação de todos quando a coordenadora 

anunciou como dado positivo do evento que tivemos “um dia sem ocorrências” 

dentro do caderno. O ritmo de vários registros a que os dias anteriores estavam 

sujeitos foi quebrado. Zero ocorrências no dia 26 de novembro, mesmo com toda 

correria, euforia e agitação dos alunos. Não tivemos brigas, depredação, vandalismo 

e/ou desentendimentos. 

 Ao saber disso, a Professora 4 ressaltou que não teve ocorrência pois 

estávamos muito tolerantes nesse dia. Apesar de vermos crianças correndo, 

mexendo em seus celulares e gritando, ninguém registrou nada. Ao que de imediato 
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a Professora 2 complementou indagando: 

- Afinal, porquê não agimos assim todos os dias? 

 

- Projeto mais relacionado a Professores do que a Alunos: 

 Após conversas com a professora. Eliane Mattozo e análise da professora 

Hélen Silveira, notamos que todo o desenvolvimento do projeto, apesar de envolver 

alunos e responsáveis, foi gerido num âmbito de relacionamento junto aos 

professores. Quanto tentava trazer aos alunos novas possibilidades de ensino 

aprendizagem, de forma intuitiva, acabei por escolher o caminho de comover o 

corpo docente. Assim, numa lógica que não foi planejada, ao afetar o corpo docente, 

afetei os alunos. 

 O projeto funcionou, os alunos tiveram uma experiência inédita, os pais 

visitaram a escola, mas tudo isso só foi possível através da mobilização dos 

professores que acreditaram na ideia cerne. Eles ocuparam um papel principal 

durante toda a minha atuação como residente e todo o relato textual. Ao contrário, 

os alunos, apesar de serem o foco, aparecem no texto como coadjuvantes. 

A respeito de bem concluirmos o Produto Acadêmico Final, encontramos uma 

última reflexão a qual esperamos que o leitor, no decorrer do texto, tenha notado. Se 

paramos para pensar no estopim da indignação do residente que foi o fim do projeto 

Núcleo de Artes, gerando salas equipadas abandonadas, podemos cair no erro de 

acreditar que os objetivos não foram alcançados. Já que o terceiro andar continuou 

sem ser utilizado. Ou seja, o incômodo que gerou toda a problemática, a justa 

indignação (FREIRE.1996) que promoveu uma medida a ser tomada e a intenção 

primeira de tudo, se nos detivermos apenas quanto a ocupação do espaço, ela não 

aconteceu. Entretanto, bem como o epígrafe deste tópico sugere, assim como a 

introdução geral do PAF, não podemos deixar de escapar a nossa percepção o 

DEVIR. 

 

Ao suscitarmos a imagem do Rio que corre, de Heráclito, do Espelho d’água 

em Monet, do Espelho em Velásquez, em Jan Van Eyck, pretendo comparar com o 

fluxo de movimento do próprio prédio que atende pela alcunha de Escola Municipal 

Professor Sousa da Silveira. 

Ela pertencente a uma instância organizacional muito maior do que a primeira 

vista podemos observar apenas olhando para esse bloco de concreto vertical de 3 
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andares. Estando sujeita a mudanças de prefeituras, mudanças de secretarias, 

mudanças de legislação, chegadas de novos professores, aposentadoria de outros, 

mudanças de direção, de coordenação... Enfim, devemos perceber que no 

desenvolvimento da pesquisa, nós, aos poucos, nos afastamos dos aspectos físicos 

do prédio e começamos por gerir maior atenção àqueles que o frequentam e que 

realmente o são a Escola Municipal Professor Sousa da Silveira. Tornando-se 

menos burocrático, tendo-se menos exatidão, desafiando-se na mesma medida em 

que sendo-se mais humano. 

É necessário percebermos que ao lidarmos com seres humanos, como seres 

humanos(!), não devemos cair na tentação de (n)os tratar(mo-nos) como com o 

concreto. Material que com determinada mistura, em determinado tempo, se torna 

rígido. Não importando em que lugar estamos, se respeitada aquela fórmula, o 

concreto dará a sua resposta de concreto, ele será concreto. Ao contrário, o ser 

humano, mesmo sob as mesmas condições, as mesmas fórmulas e ao mesmo 

tempo, é plenamente capaz de responder de diferentes maneiras. 

Atento a isso, finalmente, entendemos que nesse raciocínio habita a base 

para uma educação de qualidade: A capacidade de se movimentar, de mudar, de 

devir. De modo que a partir de uma breve análise sintática do fato constituído e vos 

apresentado, é possível entendermos melhor a que nos referimos. Sob as 

premissas: 

 

- No início do ano de 2015, observamos um prédio cujo o seu 3º andar estava 

inutilizado. 

- No final do ano de 2015, continuamos observando um prédio cujo o seu 3º andar 

ainda está inutilizado. 

 

Ao abster-nos da utilização de um pronome definido para referenciar o 

substantivo “prédio” e escolhermos utilizar o indefinido “um”, não o fazemos ao 

acaso. Pois, o substantivo a que verdadeiramente nos voltamos o olhar, bem como o 

seu próprio observador – eu, o pesquisador - , após a Culminância no dia 26 de 

novembro de 2015, já não é mais o mesmo. Assim, jamais podemos optar por um 

pronome definido. 

Os professores que entraram antes já não podem ser mais os que entram (e 

que saem) depois, os alunos não serão mais os mesmos, os responsáveis também 
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não. Como no banhista no rio de Heráclito, a Educação Transformadora (FREIRE) 

existe quando conseguimos enxergarmos que apesar do que é concreto parecer 

igual e definido, ao darmos o passo para além do mundo das aparências, 

perceberemos numa atitude de coragem que nada é imutável. 

 

6.2	  –	  Relatos	  
 
 A experiência dessas salas foi mantida durante todo aquele dia, trocando os 

temas das salas e os avaliadores junto com a troca de turno. De maneira que foi 

impossível para qualquer só um professor visitar todas as salas e dar conta de tudo 

o que foi apresentado, tentamos, através de questionários entregue a 10 professores 

(dos mais diversos anos e disciplinas) ponderar qualitativamente sobre a realização 

do projeto. 

 Dos dez professores que receberam o questionário, oito deles retornaram a 

tempo para análise. Esse número corresponde a 1/4 do total dos professores que 

atuam na escola, ou seja, correspondem a 25% do conjunto de professores que 

participaram das atividades propostas junto com seus alunos. 

 

1- Quando questionados sobre suas primeiras impressões sobre a 
apresentação do projeto pedagógico intitulado Sala Modelo: 

 

Professor 1- Gostei, mas fiquei apreensiva em como abordar o tema durante suas 

aulas. 

Professor 2- Interessante e desafiadora. Nunca tinha visto uma proposta dessa 

durante os 7 anos que está na escola. 

Professor 3- Interessante, motivadora. 

Professor 4- Muito boa. Já tive experiências com projetos parecidos que deram 

certo. 

Professor 5- Organizada. 

Professor 6- Boa e apreensiva quanto a prática em sala de aula. 

Professor 7- Importante ver uma escola que prioriza a cultura acima de tudo. 

Professor 8- Boa e organizada. 

 

Podemos notar que nenhum dos professores teve uma impressão negativa sobre o 
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projeto proposto. Apesar disso, a preocupação com a sua execução em sala de aula 

se mostrou em três dos oitos professores (professores 1, 2 e 6). Também outros dois 

professores (5 e 8) ressaltam a organização da apresentação. Apenas um deles já 

tinha visto projeto similar em outra instituição. 

 

2- Quando perguntados sobre o comportamento e o engajamento dos 
alunos com o projeto: 

 
Professor 1- Os alunos participaram bastante, inicialmente pelo incentivo da nota 

mas depois de envolvidos queriam aprender e apresentar um bom trabalho. 

Professor 2- A proposta e a organização do trabalho foi muito bem recebida pelos 

alunos da minha turma. Devo ressaltar que este nono ano, no geral, era uma turma 

muita interessada e recebeu bem a proposta do trabalho.  

Professor 3- Os alunos ficaram empolgados e participaram ativamente. Tive apoio 

de muitos responsáveis também. 

Professor 4- Os alunos ficaram super motivados, a todo momento procuravam a sala 

de leitura e o laboratório de informática para pesquisarem os seus temas. 

Professor 5- Os alunos demonstraram bastante interesse. 

Professor 6- Foi marcante ver a participação dos alunos e a preocupação com o 

resultado. 

Professor 7- Os alunos ficaram felizes e fizeram o máximo dentro das próprias 

possibilidades. 

Professor 8- Os alunos ficaram bem envolvidos com a execução dos trabalhos, 

agitou a escola. 

 

Observamos uma unanimidade na opinião de que o projeto despertou interesse e 

deu motivação a todos os alunos. 

 

3- Quando perguntados sobre a comparação entre a antiga 
Culminância e a que se adequou ao projeto de Sala Modelo: 

 

Professor 1- Me chamou atenção o envolvimento de alunos muitos agitados que 

normalmente dão problema em sala, estarem empenhados em fazer e apresentar 

um bom trabalho. Organização e envolvimento de toda a equipe escolar e 
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responsáveis. 

Professor 2- A escola ficou "viva"! O resultado foi muito positivo e era muito claro, o 

orgulho dos alunos ao apresentarem seus trabalhos. 

Professor 3- Fiquei impressionada com a participação dos pais dos meus alunos, 

pois nenhum evento havia chamado tanto a atenção deles. A diferença entre esse 

evento e os demais foi o fato de ter envolvido toda a escola e não só uma parte dela. 

Professor 4- O fato que alunos e professores poderiam visitar outras salas. Foram 

vários temas, sendo assim, foi muito mais enriquecedora, para nós professores e 

para os alunos. 

Professor 5- A animação de todos e o envolvimento depois de todos os preparativos. 

Professor 6- O ponto de diferença principal foi a presença de responsáveis e de 

outras pessoas que não fazem diretamente da comunidade escolar. 

Professor 7- Nessa última vi uma escola feliz cumprindo o seu papel. 

Professor 8- Nesta culminância achei que houve um maior envolvimento de toda a 

escola, tanto professores quanto os alunos. 

 

Notamos que a agitação dos alunos, a participação dos responsáveis e o 

envolvimento de todos foram elementos claros que diferenciam as duas 

Culminâncias. 

 

Considerações finais: 

O pouco tempo de um projeto de residência não nos permite uma análise 

mais esmiuçada sobre todos possibilidades que acabamos de levantar quando nos 

propomos a desenvolver atividades como essa. Seriam necessárias outras 

pesquisas mais aprofundadas com os alunos, com os responsáveis e um retorno 

das ideias centrais dos dados para todos os professores envolvidos. Entretanto, 

mesmo longe de uma perfeição, é notória como a iniciativa mobilizou a opinião de 

todos os professores. 

Conseguimos perceber, na fala desses profissionais, que existe um anseio 

para que práticas como essa aconteçam. Há uma ansiedade e um envolvimento 

quando eles são chamados a novas possibilidades pedagógicas. Assim, para 

encerrar, trago a luz desse escrito um dos e-mails que recebi em resposta ao 

questionário dado aos professores: 
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“O projeto suscitou nos alunos um compromisso e envolvimento maior no sentido em 

que se sentiram mais exigidos, pois sua sala estaria sendo visitada e avaliada, por 

todos, de forma geral. Acredito que a responsabilidade pesou mais sobre eles até 

pela complexidade dos trabalhos. 

            E para a escola, o sentimento de que somos capazes de realizar um trabalho 

desse nível e melhor. Melhor, porque a experiência permitiu analisarmos os pontos 

que devem ser ajustados e já elaborar novas ideias para o próximo ano. Precisamos 

pensar na possibilidade de estender o período de exposição dos trabalhos, para 

maior aproveitamento destes e menos desgaste dos participantes; nos critérios de 

avaliação e como aproveitar as notas nas médias bimestrais (padronizar); na 

organização dentro de cada turma (ou tema) como pode também ser melhorada; 

tornar os trabalhos mais interativos com a comunidade; entre outros desafios. 

Algo que me chamou muito a atenção foi a solidariedade entre os professores. A 

preocupação em se ajudarem mutuamente. Isso é muito importante para a unidade 

do grupo, influenciou o bom resultado que tivemos, além de gerar aprendizado para 

os alunos.” 

email enviado pelo PROFESSOR 6 
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ANEXOS	  
 

 
Uma das salas equipadas e sem aulas no extinto Núcleo de Artes. Sala destina a oficinas de música. 
 

 
Vista do teto da Sala antes utilizada para oficinas de teatro. Essa armação garantia utilização de 

spots de luz e outros equipamentos (só para ensaios) 
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Outra vista da mesma sala antes destinada a oficinas de teatro. Agora feita como depósito. 

Alguns papelões foram postos sobre o antigo palco de ensaios para que o piso não fosse arranhado. 
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Vista do palco de ensaios. Alguns outros tantos equipamentos sendo guardados sobre ele. 

Vemos um armário, escada, um quadro branco e uma tv. 
 
 
 
 

 
Peça de Teatro promovida pela professora Penha Trajano durante a primeira Culminância em 2015. 

Ainda utilizando o palco localizado no terceiro andar da escola (antigo Núcleo de Artes) 
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Apresentação na Quadra de Danças Cariocas: Samba (Primeira Culminância - Julho de 2015) 

 
 
 

 
 

Apresentação na Quadra de Dança Carioca: Funk (Primeira Culminância - Julho de 2015) 
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Professores e alunos assistindo as apresentações (Primeira Culminância - Julho de 2015) 

 

 
Sala com o tema Ritmos Cariocas (2ª Culminância – Novembro de 2015) 
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Alunos que pediram foto diante do painel de Op-Art na sala da Galeria de Arte (2ª Culminância – 
Novembro de 2015) 

 

                         
Alunos fantasiados com temas de suas salas. Na primeira imagem a NAU que transportou a família 

real, na segunda o Profeta Gentileza. 
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Integrantes da Peça da Professora Penha Trajano. Agora circulando pelas salas. (2ª Culminância – 

Novembro de 2015) 
 

 

 
Sala da turma de 3º ano (1301 e 1302/manhã e tarde). Apresentação sobre a Família Real no Rio de 

Janeiro (2ª Culminância – Novembro de 2015). 
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Apresentação da turma de 2ºano (1201/manhã). O pintor Di Cavalcanti executando um de seus 

quadros frente uma Modelo (2ª Culminância – Novembro de 2015). 
 

 
Trabalho da turma de Projeto ReAlfa: A comunidade ideal (2ª Culminância – Novembro de 2015) 
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Trabalho sobre as diversas manifestações que aconteceram no Rio de Janeiro. Vemos personagens 

da revolta da vacina, os caras pintadas e a recente manifestação de junho de 2013. 9º ano 
(1901/manhã) (2ª Culminância – Novembro de 2015) 

 
 
 

 

 
Trabalho sobre as Belezas Naturais do Rio de Janeiro, 9ª ano (1902/tarde) (2ª Culminância – 

Novembro de 2015). Ao fundo, vemos a dinâmica do espelho: a verdadeira beleza natural é você!” – 
diziam as placas. 
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Trabalho sobre Carnaval, 7º ano (1703/manhã). Turma considerada problema durante o ano letivo 

inteiro. (2ª Culminância – Novembro de 2015) 
 

 
Trabalho teórico sobre Carnaval, 7º ano (1703/manhã). 2ª Culminância – Novembro de 2015) 
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Trabalho prático/teórico sobre Carnaval, 7º ano (1703/manhã). As pessoas eram convidadas a 

usarem as fantasias e a turma simulava um baile da carnaval. (2ª Culminância – Novembro de 2015) 
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APÊNDICE	  
 

 

  
 

Ficha de avaliação feita pelo professor residente. Esta foi distribuída a todos os Avaliadores no dia da 
2ª Culminância – Novembro de 2015 


