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RESUMO 
O artigo busca tratar da memória de aluno que cada professor carrega consigo como 
experiência fundamental para o desenvolvimento do trabalho docente. Revisito algumas 
experiências e memórias pessoais entre escola e minha condição de aluno, observando-as 
como possibilidade de reflexão e ampliação da formação docente. Ciente de que todo 
professor já passou por esta etapa, busco interlocução de autores como Paulo Freire, Victor 
Paro e Rancière, que refletem a condição do cotidiano e experiência docente. Apresento 
também algumas memórias pessoais do ensino médio e fundamental, como meu interesse 
específico pelas imagens e as aulas de artes como influenciadoras em minha escolha pela 
carreira docente. O texto busca apresentar a importância da memória como possibilidade de 
reflexão do cotidiano e do papel docente. 
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ABSTRACT 
The article presents the memory of the student that each teacher carries with him as a 
fundamental experience for the development of the teaching work. I review some 
experiences and personal memories between school and my student status, observing them 
as a possibility for reflection and expansion of the teacher training. Aware that every teacher 
has passed through this stage, I look for interlocution of authors like Paulo Freire, Victor Paro 
and Rancière, who reflect the condition of daily life and teaching experience. I also present 
some personal memories of high school, such as my specific interest in images and arts 
classes as influencers in my choice of career. The text presents the importance of memory 
as a possibility of reflection of daily life and the role of the teacher. 
 
KEYWORDS 
Student; School; Teacher; Visual Arts. 
 
 
 



 

 
MORAES, Paul Cezanne Souza Cardoso de. Revisitar as memórias de aluno para pensar a formação docente, In 
Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 26o, 2017, Campinas. Anais do 26o 
Encontro da Anpap. Campinas: Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 2017. p.2127-2133. 

2128 

Fui um mau aluno durante a educação básica. Em algumas disciplinas, nas quais 

tinha interesse, era esforçado e estudioso. Porém, era displicente em outras 

matérias, aquele que não prestava atenção, o “aluno problemático”. Esse 

comportamento era desencadeado por um motivo: eu não gostava do ambiente 

escolar, pois a ideia de frequentar a escola estava atrelada a uma atividade séria e 

rígida, cuja finalidade era o trabalho. Atividade essa que vai ao encontro da noção 

de escola como dispositivo onde a conexão de poder é num certo sentido evidente 

(AGAMBEN, 2009). Anos depois voltei à mesma escola onde cursei toda minha 

formação básica na condição de pesquisador, me preparando para a docência. 

Dentre tantos motivos pelos quais optei pela formação docente, revisitar a escola 

como um problema de pesquisa e dessa forma, revisitar toda minha memória de 

aluno, foi fundamental em minha formação. Muitas vezes, as memórias são 

ferramentas fundamentais para se pensar o cotidiano, e suas experiências nos 

abrem frestas diante dos desafios. 

Quando frequentei a escola básica (1994 a 2004), naquele contexto em que eu 

estava inserido, a formação escolar tinha finalidade de preparo para o mercado de 

trabalho. Em verdade, o importante mesmo era conseguir o diploma para anteder os 

requisitos mercadológicos. E esse motivo ainda era a grande narrativa durante os 

anos de 2013 e 2014, quando realizei o mestrado, pesquisando a mesma escola 

pela qual fui formado. O que me leva a escrever esse texto é constatar em campo 

que, embora em outro tempo, algumas questões são pertinentes. E muitas dessas 

questões somente eram claras no momento da pesquisa por conta de minha 

experiência. Durante a pesquisa, fui estagiário na escola e observava muitos 

professores insistindo nos conteúdos sem alcançar os alunos. E assim como em 

minha memória, muitos alunos estavam ali por mera obrigação. Conversei com 

alguns professores a respeito de minhas memórias e como elas poderiam ajudar a 

repensar os trabalhos desenvolvidos naquele cotidiano. A condição social se 

apesentou ali como fato primordial do espaço escolar, um enunciado cuja insistência 

já conhecemos. Foi precioso questionar inclusive, a importância do ensino de arte 

naquele lugar. É perceber que as redes que permeiam as relações de saber e poder 

do dispositivo, (como a escola), sempre implicam na produção do sujeito, “um 

processo de subjetivação” (Ibidem, p. 38). Desde então sempre me pergunto diante 

da experiência docente se não estou reproduzindo aquele mesmo processo que 
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marcou tanto minha memória, pois as pessoas, como disse Paulo Freire (2011a, p. 

88) “nesta visão, ao receberem o mundo que neles entra, já serão passivos, cabe à 

educação apassivá-los mais ainda e adaptá-los ao mundo”. 

E a tomada de consciência das coisas, talvez no meu caso, de uma escola cuja 

finalidade era me propiciar um emprego de caixa de supermercado, fosse uma 

questão que durante o ensino básico e fundamental a configurasse apenas como um 

processo de domesticação. Cabe uma pergunta: quantas vezes fomos 

domesticadores na condição docente? Recordo-me das frequentes orientações 

sobre manter a limpeza do uniforme escolar, pontualidade e disciplina. Temas de 

interesse do aluno, ou metodologias que visavam equacionar conteúdo e contexto, 

no mais das vezes, encontram-se distantes da escola. Não seria mais cômodo 

acreditar que os alunos são desprovidos de interesse como resposta ao desânimo 

em sala de aula? 

Mesmo na mais elementar tarefa de alfabetizar está presente a perspectiva do 

mercado de trabalho: aprende-se para escrever e falar corretamente (e na aspiração 

de todos está presente também esse valor de se comunicar melhor para usufruir 

melhor da vida), mas não deixa de estar presente, sempre, essa preocupação em 

como isso (no caso, a melhor comunicação) vai influir na busca de um emprego 

melhor (PARO, 1999, p. 9). Ou ainda, acreditar que a fórmula de aluno rebelde 

responde aos problemas escolares? A memória muitas vezes nos armazena a 

prudência. 

Era estreita a perspectiva que se abria diante dos estudos. Assim aprendi que 

cumprir as atividades escolares apenas me proporcionaria um lugar no mercado de 

trabalho. Dificilmente um bom lugar. Eu intuía, ou acreditava que isso estava muito 

errado. Na melhor das hipóteses, escutei durante as aulas, que o aluno “esforçado” 

poderia até tentar fazer um curso superior, com o intuito de ganhar um salário 

melhor. E esse comentário “motivador” raramente era replicado. 

Oriundo da rede pública de ensino, naquele contexto de ensino básico e 

fundamental, a instituição escolar distanciava-se da ideia de escola da qual tanto os 

alunos (crianças e adolescentes) ouviam falar: o sentido de um espaço propício a se 

estabelecer relações significativas entre conhecimento e aprendizado. Tal contexto 
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escolar, situado na periferia urbana, desenvolvia suas atividades esforçando-se por 

equacionar as más condições estruturais e físicas do espaço, falhas na formação 

docente e uma superlotação discente. 

É preciso compreender os diferentes modos como se apresenta esse lugar chamado 

escola, entre o que se espera e o que de fato se vive nessa instituição. Observando 

o significado paradoxal do ir à escola, em que acreditam os alunos, percebemos que 

parte da sua frustação advém do descompasso entre o que é expectativa e o real, 

das equívocadas afirmações dos adultos que já passaram por esse lugar, 

apontando-o como um lugar harmonioso, distante das tensões da vida cotidiana. 

Este é o sentido de “castrar” a curiosidade do aluno apontado por Paulo Freire 

(2011b, p. 56), tendo em vista a assimilação mecânica e em nome da eficácia 

desempenhada pela escola, cujo projeto tem como proposta domesticar o estudante. 

E quantas vezes, esquecemos-nos de lembrar como é fazer parte de uma educação 

mecanizadora, acabando asssim por repertir seus enunciados? É perceptível a 

sujeição aos discursos de verdade propagados pela escola, contendo mecanismos 

de poder que obrigam os que estão neles inseridos a desempenharem papéis 

específicos, modos de viver em decorrência a esses discursos. “Somos submetidos 

pelo poder à produção da verdade e só podemos exercê-los através da produção de 

verdade” (FOUCAULT, 2012, p.279). 

Na educação básica, eu não tinha dúvida de que a escola era um lugar pouco 

interessante, não somente pelas dificuldades já apontadas, mas também em função 

de meu interesse pelas veredas das artes e imagens que quase sempre passavam 

distante da escola: lá não era o lugar do cotidiano. 

As aulas de arte estavam fadadas às atividades de colagem e colorir desenhos 

copiados no mimeógrafo. Éramos, também, solicitados a fechar os olhos, segurar o 

lápis contra a folha em branco e, com movimentos livres, fazer o chamado “desenho 

cego”. Após a feitura do desenho cego era necessário colorir as lacunas que se 

formavam no encontro das linhas, no rastro deixado pelo percurso do lápis sobre o 

papel. Apesar de tudo, era nas aulas de arte e de educação física que estavam os 

interesses dos alunos. Os seriados japoneses, os desenhos animados, as histórias 

em quadrinhos, as imagens da internet, as imagens dos movimentos culturais como 
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o Hip-Hop, muito comum naquela região, não podiam fazer parte da escola. Esses 

movimentos e suas imagens eram barrados. Entretanto, de alguma forma, sua 

incidência era forte naquele lugar. Essas imagens e muitas outras entravam na 

escola de forma não autorizada. As imagens teimavam em habitá-la. Foi 

relembrando o poder das imagens e o espaço de abertura que as aulas de arte 

tiveram em minha experiência um dos fatores pelos que optei pela licenciatura. É 

provável que revisitar as memórias, e assim, estar munido detas experiências tenha 

exercido forte influência em minha formação como professor. Afinal, a 

obrigatoreidade escolar é a primeira experiência do docente. 

Permanecer diariamente na escola era um desafio, salvo apenas em algumas 

ocasiões quando aprender se tornava atrativo, transformando assim, na visão do 

aluno, o ambiente escolar em um lugar propício à construção do conhecimento. Seja 

pelas estratégias didáticas do professor, ou pelo interesse que o assunto abordado 

em sala de aula despertava nos alunos. Ou, ainda, quando o conteúdo ministrado 

distanciava-se de um terrorismo psicológico referente à obrigação de passar de ano. 

Uma recente experiência (na condição de docente) com estudantes da licenciatura 

baseou-se em revisitar suas memórias de escola para refletir de que forma estariam 

atuando enquanto estagiários. Chegamos a conclusões muito parecidas das 

memórias citadas acima. Enquanto professores em formação, dificilmente 

conseguiam dialogar com os alunos. Perceberam, revisitando suas memórias que as 

imagens e os conteúdos de seus interesses dificilmente estavam presentes em suas 

experiências. Perceberam também que dificilmente trabalhavam com questões 

relevantes do cotidiano dos alunos. Dessa vez, eram eles mesmos, cuja memória 

trazia tais queixas, replicando o mesmo processo. Os estagiários então passaram a 

pensar as aulas a partir das imagens que os alunos traziam como referência. Em 

pouco tempo o trabalho escolar tornou-se um terreno fértil de experiências. 

Enquanto fui aluno do ensino médio e fundamental, nas disciplinas que julgava 

desinteressante, o problema estava anunciado. Nesse drama estabelecido entre 

professor e aluno, quanto maior era a pressão imposta pelo professor com o intuito 

de disseminação do conteúdo, mais forte se tornava a barreira entre conteúdo e 
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aprendizado por parte do aluno. Eu estudava para as provas. Logo depois, 

involuntariamente, aquele conteúdo se perdia de meu repertório. 

Paulo Freire (2011a) descreve os pressupostos do que ele chamou de concepção de 

educação bancária, organizada com base na memorização mecânica do conteúdo, e 

na noção de aluno enquanto recipiente para o depósito de informações. Nesse 

sentido, cabe ao professor adepto da educação bancária a função de depositador de 

informações, cujos receptores são os discentes. Em lugar de comunicar-se, o 

educador faz “comunicados” e depósitos que os educandos, meras incidências, 

recebem pacientemente, memorizam e repetem.  Eis aí a concepção “bancária” da 

educação, em que a única margem de ação que se oferece aos educandos é a de 

receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los. Margem para serem 

colecionadores ou fichadores das coisas que arquivam (FREIRE, 2011a, p. 80). 

Embrutecido e acometido à subordinação de inteligências e vontades distintas, tal 

impasse configurava-se hostil ao conhecimento (RANCIÈRE, 2011). Espreitava-me 

sempre, o medo da reprovação escolar que me obrigava a absorver determinado 

conteúdo, para passar no teste final e, mais tarde, esquecê-lo quase por completo. É 

nesses termos que se estabelecia a problemática do embrutecimento: absorver o 

conteúdo pressupunha a vontade do professor de que o aluno “compreendesse”, em 

movimento contrário à emancipação intelectual. Em outras palavras, “aquele, 

conteúdo, que foi explicado investirá sua inteligência no trabalho do luto: 

compreender significa, para ele, compreender que nada compreenderá, a menos 

que lhe expliquem” (Ibidem, p.26). Dessa forma, nas disciplinas às quais eu era 

indiferente, as disciplinas “duras”, eu sempre era tido como o aluno desatencioso, 

preguiçoso, baderneiro. É fato, eu desenvolvia esse comportamento por julgá-las 

pouco expressivas para minha formação ou, ainda, desinteressantes. Tinha mais 

interesse pela área das ciências humanas. Esse descontentamento era também pelo 

simples fato de que o jovem aluno, como era o meu caso, acreditava não ser 

necessário aprender coisas que não permeiam sua área de interesse. Assim eu me 

orientava dentro do contexto escolar. Se a escola era um lugar para aprender 

coisas, eu queria aprender coisas que me interessavam. Coisas que me motivavam 

a aprender. Busquei ser o arquiteto de minha própria prática cognoscitiva, o que 

Freire (2011b) acredita ser o papel do professor progressista, desafiando o aluno na 
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perspectiva em que o mesmo se perceba sujeito capaz de saber. Rancière (2011, p. 

31 - 32) salienta as maneiras como ocorrem as relações de ensino e aprendizado 

em perspectiva emancipadora, sobretudo, compreendendo que cada ser humano 

possui capacidade intelectual que deve ser respeitada, pois, “a sujeição é puramente 

de vontade a vontade”. É possível pensar que a prática docente não se trata de 

“ensinar” como ação em que há a transferência de conhecimento, mas sim construir 

possibilidades em que seja possível a construção de saberes (RANCIÈRE, 2011; 

FREIRE, 2011b). 

Se as Artes Visuais podem possibilitar uma abertura entre a escola e o cotidiano, 

não seria de suma importância para o processo docente revisitar nossas memórias 

escolares, justamente por se configurarem como experiências e ferramentas para se 

pensar o cotidiano? 
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