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“[...] meu novo professor, longe de oferecer esterilidades 

intelectuais, converteu-se em abanador de brasas [...]” 

Paramahansa Yogananda (2013, p. 39) 

 

Resumo: A grande carga de trabalho docente, dentro e fora de sala, e os desafios da sala 

de aula pós-moderna têm levado uma parte dos professores a enfrentarem problemas 

tanto físicos quanto psicológicos. O objetivo deste trabalho é refletir sobre a 

importância e relevância do cuidado de si no mundo atual, em especial no campo 

pedagógico com todos os seus desafios. Serão relatados momentos e situações vividos 

por uma professora no que tange ao cuidado de si e ao dos outros, neste caso a relação 

com seus discentes. Serão também relatadas experiências com o cuidado de si 

vivenciadas pela docente, como meditação, prática de Ioga, participação de grupos de 

estudo sobre filosofia grega antiga, entre outros, que a seu ver, transformaram suas 

relações interpessoal e intrapessoal e a prepararam para enfrentar as adversidades da 

sala de aula e da vida com mais serenidade. Como base teórica de tal reflexão, 

encontram-se, em especial, o saber socrático e o cuidado de si foucaultiano. Como tal 

reflexão/vivência, chegamos ao seguinte questionamento que, a nosso ver, deveria guiar 

a ação docente “É possível ser tavão, como Sócrates foi, incitando o cuidado de 

si/ocupar-se de si em nossos alunos se nós mesmos não vivenciarmos esta agitação, esta 

permanente inquietude no curso de nossa existência?  
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TEACHER: SELF-CARER AND/OR CARER OF OTHERS 

 
Teachers' increasingly larger workloads inside and outside the school walls, along the challenges of the 

postmodern classroom have forced some educators to deal with both physical and psychological issues. 

The objective of this paper is to discuss the importance and relevance of self-care in the present world, 

particularly, in the educational field with all of its challenges. Moments and situations experienced by a 

teacher regarding her self-care, and the care for others (her students) will be related. This teacher’s 

experiences with self-care in the form of meditation, yoga practice, and participation in Ancient Greek 

philosophy study groups, among others will also be reported. Such experiences, in her point of view, 

transformed her interpersonal and intrapersonal relationships by preparing her to face adversities in 

education, and life with more serenity. The theoretical bases for this reflection are, in particular, the 

Socratic knowledge, and the Self-Care concept by Foucault. Accordingly, we have come to the following 

question which, in our view, should guide the teaching action: "is it possible to be a gadfly, like Socrates, 
motivating self-care / care for oneself in our students if we, ourselves, have not experienced this agitation, 

this constant restlessness in the course of our existence? 

 
Keywords: care for oneself; socratic knowledge; teaching 

1 INTRODUÇÃO 

                                                
1
 Licenciada em Letras Português-Inglês pela Universidade de Taubaté e Mestre em Linguística Aplicada 

pela mesma universidade. Tem experiência de 20 anos no ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras e 

materna e realizou pesquisas sobre exames de proficiência em línguas estrangeiras. Atualmente, leciona 

no Ensino Superior e realiza pesquisas sobre suas especificidades. 



Aulas em duas ou mais instituições de ensino, centenas de alunos e de 

trabalhos/provas para corrigir, preparação de aulas e provas, entre outros fazem parte da 

rotina dos professores brasileiros devido, em especial, à baixa remuneração e ao não 

reconhecimento de sua importância social. No caso dos professores do Ensino Superior, 

soma-se a estas tarefas a demanda acadêmica do publique ou pereça, mantenha seu 

Lattes atualizado, participe de eventos, seja banca etc. Além da grande carga de 

trabalho, os professores universitários têm que lidar com uma série de desafios que 

despertaram nosso interesse, bem como motivam e justificam este trabalho. 

Dentre os desafios, encontra-se a falta de conhecimento pedagógico e didático 

de alguns professores por advir de áreas distintas, como Engenharia, Odontologia, entre 

outras, não sabendo lidar com os “novos”
2
 alunos ou com reações e resultados 

imprevistos, podem utilizar-se de meios extremos: 1) autoridade excessiva, calcada em 

seu vasto conhecimento teórico sobre a disciplina e em sua titulação,  que pode ter como 

consequência, entre outras, uma grande porcentagem de alunos para exames e/ou 

reprovados; 2) compaixão assistencialista, por meio de facilitação das aulas e provas e 

da satisfação das vontades dos discentes,  cedendo ao discurso capitalista da 

manutenção do aluno a todo custo. A grande dificuldade parece-nos ser encontrar o 

“meio termo” de forma que o aluno tenha conhecimentos mínimos para o exercício de 

sua futura profissão e vida social, sem que este desanime ou desista frente às 

dificuldades encontradas no mundo acadêmico. Em ambos os extremos, não há, a nosso 

ver, investimento no “Novo Amor”, termo cunhado por Jorge Forbes
3
 (2012), amor de 

(re)invenção de si mesmo, de implicação e responsabilização do professor e também do 

aluno; de doação de um pouco de si por ambos os lados, sem o qual nos dias atuais 

dificilmente ocorre a transferência, o laço social e, consequentemente, a aprendizagem. 

Outro desafio comumente encontrado, sobretudo nas instituições privadas, diz 

respeito aos alunos e envolvem a falta de conhecimento prévio; não cumprimento de 

prazos para entrega de trabalhos extraclasse; não pontualidade nas aulas; faltas em 

excesso; indisciplina; entre outros, que podem dificultar o trabalho do professor, 

podendo levá-lo a dois tipos de atitudes: 1) “lavar as mãos”, postura evidenciada em 

frases ouvidas na sala dos professores, como “Se eles não estão nem ai, eu é que não 

vou esquentar minha cabeça!” ou 2) a sentir-se perdido, desesperado diante de tantos 

desafios, como notamos em frases proferidas por professores ao corrigir provas “Eles 

estão muito ruins! Precisamos fazer algo!”; “Exercício passivo para exercitar os 

músculos? Gente! É esse profissional que em 6 meses estará no mercado, te 

atendendo!”.  

Outros aspectos relevantes, sobretudo da rede privada são: 1) as visitas do 

Ministério de Educação e Cultura (MEC) e a constante preocupação com o Exame 

Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) que provocam “efeito retroativo” 

tanto na elaboração dos planos de curso como nas aulas e provas aplicadas às turmas; 2) 

o discurso capitalista de muitas instituições de ensino que veem o aluno como cliente, e 

que para não perdê-lo, muitas vezes facilitam sua vida acadêmica com provas 

substitutivas, abono de faltas, entre outros, desautorizando, muitas vezes, a autonomia 

do professor. 

                                                
2  Para nós, o “novo” traz consigo um pouco mais do “mesmo”. Para Coracini (2006, p. 134) “a realidade está 
atravessada pelo mesmo e pelo diferente, pela racionalidade, pela fragmentação e pela dispersão de tudo e de todos.” 
3 Psicanalista e médico psiquiatra, Doutor em Teoria Psicanalítica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e em 

Ciências pela Universidade de São Paulo e Mestre em Psicanálise pela Universidade de Paris VIII. É um dos 
introdutores do pensamento lacaniano no Brasil, tendo sido aluno do próprio Lacan. Preside o Instituto da Psicanálise 
Lacaniana (IPLA) e dirige a clínica de psicanálise do Projeto Genoma - USP. Fonte: 
http://www.jorgeforbes.com.br/br/jorge-forbes/perfil.html 

 

http://www.jorgeforbes.com.br/br/jorge-forbes/perfil.html


Em suma, tomando emprestadas as palavras de Veiga-Neto, (2006, p. 35) “é 

nesse cenário de rápidas, amplas e profundas mudanças sociais e educacionais [...] que 

temos de pensar, enquanto docentes, o que estamos fazendo, seja com os outros, seja 

com cada um de nós mesmos.” 

Diante de exposto, surge uma questão fundamental: como e quando o professor 

encontra tempo para aprimorar-se, não apenas teórica e tecnicamente, mas 

filosoficamente, em outras palavras, na arte de viver, no cuidado de si? O objetivo deste 

trabalho é refletir sobre a importância e relevância do cuidado de si no mundo 

contemporâneo, repleto de demandas e de mudanças constantes, em especial no campo 

pedagógico, especificamente no Ensino Superior. 

Serão relatados momentos e situações vividos por uma professora
4
 no que tange 

ao cuidado de si e ao dos outros, neste caso à relação com seus discentes. Serão também 

relatadas experiências com o cuidado de si vivenciadas pela docente, como meditação, 

prática de Ioga, participação de grupos de estudo sobre filosofia grega antiga, entre 

outros, que a seu ver, transformaram suas relações interpessoal e intrapessoal e a 

prepararam para enfrentar as adversidades da sala de aula e da vida com mais 

serenidade.  

Como base teórica de tal reflexão, encontram-se, em especial, o saber socrático, 

o cuidado de si foucaultiano e alguns conceitos psicanalíticos.  Por saber socrático, 

entende-se como a consciência da não-sabedoria e o amor, o desejo pela busca da 

sabedoria. Para os gregos, o saber ou sophia não era apenas um saber teórico, mas um 

saber-fazer, saber-viver. Como cuidado de si e/ou ocupar-se de si, entende-se como uma 

aplicação concreta, precisa e particular, ou seja, práticas de si ou tecnologias do eu, 

como a técnica do retiro (anakhóreis), técnicas de purificação como o exame de 

consciência, entre outros.  Dentre os entrelaçamentos entre Psicanálise e Educação 

possíveis, já mencionados acima, temos tanto o manejo clínico como o pedagógico 

realizado por meio da responsabilização do sujeito pelos seus próprios atos, implicando-

o com (re)inventar-se e responsabilizar-se pela invenção de si. 

Como “resultado” dessa reflexão/vivência, temos o questionamento que guiará 

nossas futuras pesquisas e que, a nosso ver, deveria guiar a ação docente “É possível ser 

tavão, como Sócrates foi, incitando o cuidado de si/ocupar-se de si em nossos alunos se 

nós mesmos não vivenciarmos esta agitação, esta permanente inquietude no curso de 

nossa existência? Foucault nos aponta que é preciso que definamos de tal modo o 

cuidado de si que dele possa derivar o saber necessário não só para governar os outros, 

mas para modificar-se, transformando-se em um ser singular, cuja vida é uma obra de 

arte. 

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Nos dias atuais, nós professores, muitas vezes educados na Modernidade 

Sólida
5
, que valorizava a experiência, a convivência e a participação em grupos; na qual 

o sujeito era quase fixo e ocupava um lugar no mundo social e cultural praticamente 

estável e previsível; na qual havia a ilusão da perfeição, da sociedade boa e justa e do 

equilíbrio entre oferta e procura; deparamo-nos com uma realidade e com alunos 

                                                
4 Aqui optamos pela 3ª pessoa do singular e mais adiante pela 1ª pessoa do plural. Cabe mencionar que 

tais experiências e vivências concernem à autora do artigo.  
5  Os termos “líquido” e “sólido” são usados por Bauman para designar o pós-moderno e o moderno em 

seus livros, em especial, no livro “Modernidade líquida” de 2001. 



líquidos ou pós-modernos, segundo Costa; Monteiro; Mascia (2011), o que pode gerar 

ainda mais dissonância e conflito. 

Ainda segundo as autoras, passamos por um momento sócio-histórico-ideológico 

que nos levou a questionar os princípios e valores sociais, a interrogar nossas 

identidades e nosso lugar na sociedade, ou seja, transformou-nos em sujeitos 

questionadores da ordem, da disciplina e do controle. Na sociedade atual, somos 

atravessados pelos encantos do mundo líquido, repleto de insegurança, incerteza e 

ansiedade pela falta de perspectivas a longo prazo, no qual há mudanças nas relações 

sociais que levam a diferentes constituições identitárias e a atitudes de individualização 

e centralização em si mesmo. O sujeito sentindo-se forte e poderoso, muitas vezes, 

adota uma postura egoísta e centrada que os leva a buscar de forma desenfreada apenas 

experiências positivas e prazerosas, carregando o fardo da culpa pelos acontecimentos 

que não gerem prazer e satisfação. Torna-se um “colecionador de sensações”, 

assumindo riscos o que traz consequências sem precedentes para os quais não está 

preparado. 

Ainda segundo as autoras, o desafio dos professores no momento atual está 

relacionado a encontrar novas formas de convivência e novos ritmos dos modelos 

administrativos e capitalistas, professores estes, que muitas vezes estão transitando entre 

duas épocas, sem ter ao menos tempo para valorizar ou resistir devido à velocidade 

imposta pela sociedade atual. As linhas de fuga deste embate parecem, para as autoras, 

estar na invenção de novos percursos, no pensamento criativo para além das 

totalizações, das políticas que controlam e mantém a relação de poder; na consciência, 

na reflexão e no compromisso com a mudança; na confiança em nossa capacidade de 

(des)construir os processos mercadológicos e minimizar a lacuna entre as práticas 

sociais de dentro e de fora do contexto escolar, tanto dos alunos quanto dos professores 

e, desta forma, auxiliar os jovens a sair do “estado de anestesia e desencanto que produz 

o individualismo exacerbado” (COSTA; MONTEIRO; MASCIA, 2011, p. 128). 

Na visão psicanalítica do processo educacional, a nosso ver em consonância com 

o que acabamos de mencionar, nós, professores, nos deparamos com alunos estruturados 

das duas formas distintas: sujeitos edipianos e não-edipianos que, segundo Uyeno 

(2009, p. 6) 
demandam formas diferentes de condução da atividade pedagógica em sala de aula: aqueles respondem à 

condução das aulas como tradicionalmente se fez e se faz, uma vez que se estrutura pelo amor do Outro; 

estes, entretanto, não respondem a essa condução por, não sendo estruturado pelo amor do Outro, 

demandarem do professor um novo amor. 
 

O papel do professor muda: ele passa de um transmissor de informações para 

facilitador de aprendizagem, aquele que ajuda os alunos a aprenderem por si mesmo, a 

se conhecerem melhor, em outras palavras, a universidade “deve permitir que os 

sujeitos e os saberes sejam (re)visitados e (re)inventados” (CAVALLARI, 2013, p. 13).  

Nosso papel não é o desejar algo pelo aluno, mas sim ajudá-los a chegar até o 

seu desejo, portanto, nesta perspectiva, a função tanto do professor como do aluno no 

processo de ensino e aprendizagem muda.  

 
Não se trata, cinicamente, de ignorar ou de deixar de atender à demanda do aluno e suas necessidades 

educacionais, mas sim de despertar o desejo de saber, colocando alunos e professores, eventualmente, no 

lugar de aprendizes, lembrando que algo, inevitavelmente, sempre precisará faltar para mobilizar o desejo 

e para possibilitar a elaboração e a (trans)formação do saber. (CAVALLARI, 2013, p. 12.) 

 

Tais formas de condução guardam certa relação com o conceito de transferência 

psicanalítica, que traz o “afeto” para a relação, e se este não estiver presente, não há 

aprendizagem. É por meio da transferência que o sujeito pensa que o outro tem um 



saber sobre ele (sujeito-suposto-saber), que este na realidade não tem, o que lhe permite 

uma aproximação a um saber que ainda não possui. Transpondo o conceito para o 

campo educacional, isto mobilizaria o aluno, fazendo interessar-se e participar mais nas 

aulas e fora delas por acreditar que o professor tem um saber não apenas sobre a 

disciplina que leciona, mas também sobre ele, aluno, que este ainda não possui e deseja 

ter. 

Cabe mencionar, com base em Gillio et. al. (2009), que o termo transferência 

para Freud designa o deslocamento do afeto de uma representação para outra; já para 

Lacan, ela está relacionada à presença do analista e, no caso desta pesquisa, do 

professor. Em outras palavras,  

 
a estrutura que possibilita um processo de análise e que se sustenta na suposição de um saber no outro 

(analista) ou na noção de sujeito-suposto-saber também deve fundamentar o processo de ensino e 

aprendizagem que busca despertar algo no outro (no aluno). (CAVALLARI, 2013, p.5) 

 

Para melhor entendimento da visão psicanalítica do processo educativo, faz-se 

necessário entender as duas formas de subjetivação pelas quais os sujeitos se 

estruturam, segundo a Psicanálise Lacaniana: pela 1ª Clínica (sujeitos edipianos), na 

qual o sujeito é estruturado/interditado via linguagem e sempre será faltante, em uma 

busca eterna e pela 2ª Clínica (não-edipianos), na qual não há interditos,  ficando o 

sujeito “desbussolado”, sujeitos estes com os quais, muitas vezes, nos deparamos nas 

salas de aula.  

Resumida e simplificadamente, pela 1ª clínica (sujeitos edipianos), temos o 

sujeito do inconsciente, da linguagem, da falta, do desejo; sujeito edipiano, movido pelo 

princípio do prazer, no sentido comum, que vai até um certo ponto, interditando-se, não 

o ultrapassando, por ter sido estruturado pelo Nome-do-Pai; aquele para o qual a mãe 

não é toda, sendo por isso um ser faltante, buscando-se ad infinitum. Já pela 2ª clínica 

(não-edipianos), temos o sujeito pós-moderno ou líquido de Bauman (2001); sujeito 

sem interdições por não haver sido estruturado e/ou haver sido estruturado por uma 

ordem diferente. A este respeito, Forbes (2012, p. XXI) diz que hoje “é preciso 

considerar a singularidade que um sujeito inventa, por meio de seu sintoma, para dar 

conta daquilo que se apresenta para além do pai”.   

Essa eterna busca e a responsabilização psicanalítica guarda, a nosso ver, 

semelhança com a busca pelo saber de Sócrates, filósofo da antiguidade grega, para 

quem a filosofia era um modo de vida, um discurso, uma prática. Segundo Jaeger (2001, 

p. 598), ele era um grande pregador da virtude e do cuidado da alma, cujo objetivo era 

“lançar a inquietação nos homens e estimulá-los a fazer alguma coisa por conta 

própria”. Sócrates é sempre o interrogador, consciente de que nada sabe, aquele que 

acredita que o deus Apolo lhe incumbiu de fazer com os que os homens tomem 

consciência de seu próprio não-saber. Segundo Hadot (1999, p.53) para o filósofo o 

saber e a verdade devem ser engendrados pelo próprio indivíduo e sua ignorância 

dissimulada é devida à recusa da concepção tradicional do saber. Em outras palavras, 

“seu método filosófico consistirá não em transmitir um saber, o que exigiria responder 

às questões dos discípulos, mas, ao contrário, em interrogar os discípulos, pois ele 

mesmo não tem nada a dizer-lhes, nada a ensinar-lhes de conteúdo teórico de saber.” 

Para Hadot (p. 54), “a verdadeira questão que está em jogo não é isso de que se fala, 

mas aquele que fala.”, ou seja, a questão não reside em questionar o saber que 

supostamente se tem, mas em questionar-nos a nós mesmos e também os valores que 

dirigem nossa própria existência. Sócrates levava seus interlocutores a examinar-se e a 

tomar consciência de si mesmos. “Como um tavão, fustiga seus interlocutores com 

questões que os põem em questão, que os obrigam a prestar atenção a si mesmos, a 



tomar cuidado consigo mesmos.” (HADOT, 1999, p. 55). Em suma, o verdadeiro 

problema, segundo Hadot (p.56, grifo nosso), não é “saber isso ou aquilo, mas SER 

desta ou daquela maneira”, trata-se de um saber-viver, não apenas de uma cultura geral 

e científica, mas de uma formação para a vida, que transforma as relações entre os 

homens e os prepara para as inúmeras adversidades da vida. Lembrando que a 

transformação de si nunca é definitiva. Ela exige uma eterna reconquista. Vale também 

mencionar que o cuidado de si não se opõe ao cuidado o outro. É, na verdade, 

“indissoluvelmente cuidado da cidade, e cuidado dos outros” (HADOT, p. 67).  

A epiméleia heautoû (cuidado de si), relacionada com o preceito délfico gnôthi 

seautón (conhece-te a ti mesmo) é segundo Foucault (2010, p. 6) “uma espécie de 

aplicação concreta, precisa e particular, da regra geral: é preciso que te ocupes contigo 

mesmo, que não te esqueças de ti mesmo, que tenhas cuidado contigo mesmo”. Ainda 

sobre o cuidado de si e/ou ocupar-se de si, o mesmo autor (2013, p. 50) menciona que o 

tema, consagrado por Sócrates, foi retomado posteriormente pela filosofia e é um 

imperativo que circula em doutrinas diferentes, tomando forma de uma atitude, uma 

prática social com procedimentos, práticas e receitas que foram refletidos, 

desenvolvidos, aperfeiçoados, enfim, segundo o autor “um certo modo de conhecimento 

e a elaboração de um saber”.  Segundo o autor, a noção de cuidado de si ampliou-se e 

houve multiplicação e deslocamentos de sua significação ao longo da História. Para 

elucidar o tema, o autor esquematiza de forma simples o que acredita deve ser levado 

em conta na noção de epiméleia heautoû (2010, p. 11-12): 

1) É uma atitude para consigo mesmo, para com os outros ao seu redor e para com 

o mundo no qual se está inserido; 

2) É uma conversão do olhar, do exterior, dos outros e do mundo para o interior, 

para si mesmo. É atenção ao que se pensa e ao que se passa no seu pensamento, 

o que requer exercício e meditação; 

3) Designa também ações exercidas de si para consigo, nas quais “nos assumimos, 

nos modificamos, nos purificamos, nos transformamos e nos transfiguramos” 

(FOUCAULT, 2010, p. 12) 

Antes de passarmos ao relato de algumas experiências e vivências, vale 

mencionar que Foucault menciona que o papel do mestre é fundamental no cuidado de 

si, mas alerta que “o que define a posição do mestre é que ele cuida do cuidado que 

aquele que guia pode ter de si mesmo” (p. 55). Para o autor, não se trata de ensinar 

aptidões e capacidades, mas de encontrar no amor que se tem pelo discípulo, a 

possibilidade de cuidar do cuidado que o discípulo tem de si próprio. Voltamos, então, 

ao questionamento-norte desta pesquisa: “É possível ser tavão, como Sócrates foi, 

incitando o cuidado de si/ocupar-se de si em nossos alunos se nós mesmos não 

vivenciarmos esta agitação, esta permanente inquietude no curso de nossa existência? 

Foucault nos aponta que é preciso que definamos de tal modo o cuidado de si que dele 

possa derivar o saber necessário não só para governar os outros, no caso desta pesquisa 

os discentes, mas também e principalmente para modificar-se, transformando-se em um 

ser singular, cuja vida é uma obra de arte.  

 

 

 

3 VIVÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS 

 

Iniciemos contando brevemente nossa trajetória e como o cuidado de si e/ou o 

ocupar-se de si entrou em nossa vida e as modificações por nós observadas e também 

pelos outros: amigos, familiares, em especial os alunos. 



Em 2005, após 12 anos de trabalho como docente e coordenadora em um 

instituto de idiomas, workaholic orgulhosa de sê-lo, matriculamo-nos no curso de Letras 

Português-Inglês por recomendação de sua professora de Francês que, tendo uma 

carreira acadêmica, nos instigou dizendo-nos que tínhamos perfil de pesquisadora. 

Entrando na faculdade, logo no 2º ano tivemos contato, entre outros tavões, com uma 

saudosa docente que nos falou de Foucault pela primeira vez e que nos recomendou a 

leitura do livro “Foucault e a Educação” de Veiga-Neto.  No Mestrado, participamos de 

vários seminários, disciplinas na perspectiva foucaultiana, realizamos  também leituras a 

respeito e tivemos nossos primeiros contatos com a Psicanálise. Porém, não nos 

aprofundamos nos temas devido à correria da profissão, às exigências acadêmicas do 

Mestrado, a problemas particulares. Juntamente, com o Mestrado, iniciamos a prática de 

Yoga e com ela a participação em encontros de meditação e mantras, com leituras e 

vivências diferenciadas, algo que nos ajudou manter-nos em equilíbrio para enfrentar as 

40 horas de trabalho semanais, o Mestrado e todas as turbulências de nossa vida afetiva, 

econômica, emocional, enfim, uma vida que em 5 anos havia passado por mudanças, 

transformações, metamorfoses. Há um ano temos participado como aluna 

especial/ouvinte em disciplinas em uma universidade, onde temos aprofundado nosso 

contato com Foucault e tido a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre uma 

paixão antiga, filosofia e mitologia gregas, mais especificamente sobre Sócrates e 

Platão, onde podemos discutir e refletir sobre o cuidado de si e o conhece-te a ti mesmo. 

 Como outros movimentos relacionados com o cuidado de si e o ocupar-se 

consigo, podemos citar um ano de terapia;  reaproximação com o Divino via orações, 

missas, visitas a santuários;  leituras diversas de livros, incluindo autoajuda; aulas de 

artesanato;  a escrita de si via emails a amigos e/ou posts em redes sociais; encontros 

frequentes com os novos amigos yogis etc. Com isso, adquirimos maior consciência do 

nosso não-saber, dos nossos desejos, do que nos é nocivo, da importância do cuidado de 

si e do ocupar-se consigo mesmo e começamos a fazer escolhas e renúncias 

profissionais e pessoais mais conscientes. Passamos a tentar viver o momento presente, 

sem expectativas e ansiedades, a procurar contentar-nos, a contemplar a vida e 

passamos a ver beleza, alegria onde não víamos.  Fato observado por familiares e 

amigos antigos, mas principalmente por nós sentido, vivenciado. Os alunos notam e 

dizem frases como “Profa, que bom que você faz Ioga antes vir dar aula. Os demais 

professores vivem estressados”; “Professora, você é nossa única professora que está 

sempre sorrindo, que não nos dá só patadas”; “Profa, como você pode ter tanta 

paciência e jeito para lidar com os alunos. Preciso passar as dicas para minha esposa, 

pois não tem paciência com nossos filhos”; “Professora, você se preocupa em encontrar 

uma forma de nós entendermos”, entre outras.  

Para além de ensinar Inglês, Português e Metodologia da Pesquisa Científica no 

Ensino Superior, no qual lecionamos há 3 anos, ficou clara a presença e a importância 

do “currículo oculto” ou da “educação menor” de Silvio Gallo e também o fato de que 

se não há laço social, se não há comprometimento para com o aluno para além da 

matéria, dificilmente há aprendizagem real.  Observamos que os alunos, as condições de 

trabalho, as leis etc. podem não ser as ideias, mas que há brechas, pequenas 

possibilidades de minúsculas mudanças, mas há. E apaixonamo-nos por elas, por este 

não-saber como chegar ao aluno. Foi cuidando de nós e ocupando-nos conosco que 

observamos a relevância de buscar o que toca, o que move os alunos, em outras palavras 

a auxiliar o outro a cuidar de si, a ocupar-se consigo e passamos a vivenciar momentos 

muito frutíferos como os relatados abaixo.  

 

3.1 Uma apresentação diferente 



 

A atividade consiste em mostrar um slide com fotos e números relacionados à vida 

profissional e também pessoal (hobbies, animais de estimação, viagens etc.) do 

professor. Os alunos devem fazer perguntas ou tentar adivinhar qual a relação de tais 

fotos e números com a vida do professor.  Em seguida, a apresentação dos alunos é feita 

por escrito, tendo os seguintes pontos como base: Conte-me algo sobre você (trabalho, 

família, estudos, planos para o futuro etc.); o que espera aprender/aprimorar nas aulas de 

(nome da disciplina)?; como acredita que aprende melhor: lendo? ouvindo? tomando 

nota? etc.?; quais são seus pontos fortes e suas dificuldades em Português/Inglês? Os 

alunos são informados que, por meio das produções recolhidas, o professor poderá 

conhecê-los e também seu conhecimento de Português/Inglês, o que servirá de base para 

a preparação das aulas seguintes. 

Notamos que tal atividade corroborou com nosso objetivo ao realizá-la: criar um elo 

com os alunos; diminuir a distância entre o professor e o aluno e despertar o interesse 

pela matéria. Na aplicação da atividade para uma das turmas em 2013, solicitamos que 

escrevessem algo sobre a apresentação. Dentre as respostas, destacamos algumas e 

gostaríamos de chamar a atenção para os trechos grifados que, a nosso ver, apontam 

para a consecução do objetivo da realização da atividade em questão: 1) “As aulas serão 

muito proveitosas, a professora se mostrou uma pessoa diferente e aberta a novas 

ideias”; 2) “A apresentação da professora foi interessante porque foi diferente, ela 

permitiu que nós interagíssemos. E despertou nossa curiosidade”; 3) “Achei a 

apresentação da profa. Luciana uma maneira interativa de apresentar e começar a fazer a 

coisa certa que é fazer com que o aluno pense e participe”; 4) “Foi uma apresentação 

mais aberta, que abordou a vida particular, achei bom, pois se mostrou uma professora 

mais ligada dos alunos.”; 5) “A profa. Luciana se expressa muito bem, elegante, 

expontânea e muito bem humorada, espero, e já criei, expectativas nela no 

aprimoramento do meu conhecimento. Posso apenas dizer que me sinto confortável em 

sua aula.”
6
 

 

3.2 “Eu não sei inglês!”  

O programa da disciplina “Inglês Instrumental” por nós elaborado e ministrado visa 

mostrar ao aluno, normalmente com pouco conhecimento linguístico, que é possível ler 

e entender um texto em língua estrangeira, apoiando-se em estratégias de leitura, entre 

elas, leitura global, inferências, cognatos (aproximadamente 30% de um texto) e 

formação de palavras.  

 A primeira aula consta de exercícios, tanto em língua materna quanto em língua 

estrangeira, com o intuito de que os alunos vivenciem a importância da leitura global 

(título, fotos, fonte etc.) e do acionamento e uso de outros tipos de conhecimentos (de 

mundo, de gêneros discursivos, etc.). Na sequência, tais estratégias são explicadas pelo 

professor.  Após esta aula é realizada em pares/trios a leitura de um texto simples e 

curto, cuja leitura e interpretação são facilitadas pela foto ilustrativa e pelo título “Shark 

attack” (Figura 2 abaixo). A leitura global (exercícios 1, 2, 3 e 4) é feita com auxílio do 

professor com intuito de facilitar a leitura dos pontos principais (exercícios 5, 6 e 7). 

Em uma numerosa turma de Administração, uma aluna, comenta em voz alta e em 

tom jocoso: “Como eu vou ler!?  Eu não sei nada de inglês!”. A resposta em tom firme 

foi “Tente primeiro!”. A aluna, com a ajuda do par, conseguiu realizar o exercício a 

contento. No final da aula, nos aproximamos da aluna e dissemos “Viu como você 

conseguiu! Precisa enfrentar o texto, usando as estratégias que estamos aprendendo e 

                                                
6 Os textos foram aqui transcritos da forma que os alunos os escreveram. 



não desistir antes mesmo de começar...”. Tal aluna foi bem na matéria e assumiu uma 

atitude mais positiva frente a seu aprendizado, o que evidencia o fato de que a 

responsabilização e implicação do aluno parecem trazer mais resultados que a 

compaixão assistencialista. 
 

Figura1: texto da atividade “Eu não sei inglês!” 

 

    
 
Fonte: SOUZA, A. G. et al. Leitura em Língua Inglesa: uma abordagem instrumental. São Paulo: Disal,  p. 37-38. 

 

3.3 “Nosso problema é que a gente não tem berço, fessora” 

 

Sendo professora novata em uma instituição pública, lecionando inglês em uma 

turma de 1º semestre de tecnologia a uma sala tida como “difícil”, no meio de uma 

explicação, um aluno grita do fundo da sala algo para um que estava na frente. 

Imediatamente paramos e olhamos para o aluno, que diz “Foi mal, fessora. Se tivesse 

falado em inglês, tudo bem, né? A resposta foi “Não estaria nada bem não, pois eu 

estava explicando, você me interrompeu sem pedir licença para falar algo 

desnecessário e desconectado com a aula”. Outro aluno comenta em defesa do colega 

“Nosso problema é que a gente não tem berço, fessora” e a resposta foi “Pode ser que 

vocês não entendam o que vou lhes dizer hoje, mas o que importa é o que EU FAÇO 

COM O QUE FIZERAM DE MIM”. A aula continuou. No final da aula, discretamente, 

chamamos os “alunos do fundão” e dissemos calmamente “Se estou conversando com 

vocês, é porque me importo. Quero ensinar e vocês não me permitem com a conversa 

paralela, as interrupções.  A língua inglesa não é fácil para a maioria de vocês, a sala 

é numerosa e há colegas que têm dificuldade e não conseguem concentrar-se e entender 

as aulas. Conto com a colaboração de vocês.”  

Esse, digamos, manejo pedagógico-psicanalítico por meio da responsabilização 

e implicação do aluno com seus atos e atitudes realizado surtiu pequenos, mas valiosos 

efeitos. Na aula seguinte, em um dado momento, o mesmo aluno que havia 

interrompido na aula anterior, interrompe novamente, mas desta vez para perguntar uma 

dúvida sobre a matéria e de forma educada “Licença, fessora. Posso interromper?”. No 

final da aula, dissemos “Gostaria de parabenizar a turma hoje pela participação, 

interesse e colaboração. Afinal, quando elogiamos, devemos fazê-lo em público, mas ao 

chamarmos a atenção, em particular.” Outro pequeno movimento de mudança 

observado foi um comentário do aluno que havia defendido o amigo, quinze dias após o 

fato na cantina ao atendente, a nosso lado “Esta á a única professora até agora que 

conseguiu me ensinar algo de inglês.” Então, vira para professora e diz “Estou 

entendendo! Tô ficando joinha!”.  

 

 

3 ALGUMAS REFLEXÕES (NÃO CONCLUSÕES...) 

 



A abordagem adotada nas aulas tem por objetivo promover a participação e 

interação dos alunos e promover a leitura, o pensamento e posicionamento críticos. Seu 

intuito está para além de simplesmente passar conteúdos aos alunos, é facilitar a 

aprendizagem, ajudá-los a aprenderem por si mesmos, a partir de textos escritos, 

exercícios em grupos, etc., mostrando-lhes que para que haja aprendizado deve haver 

comprometimento mútuo: tanto o professor quanto o aluno devem contribuir para tornar 

a “colaboração [/convivência] a mais agradável possível [e para que haja aprendizado]” 

(BRAUER, 2012, p. 93, grifo nosso). 

Cabe mencionar que acreditamos na singularidade dos alunos, salas, faculdades, 

professores e outros fatores envolvidos, portanto, não temos a intenção de apresentar 

“receitas prontas” para serem reproduzidas em outros contextos, mas sim problematizar 

a relação aluno-professor-aluno a partir das experiências vivenciadas como docente 

novata no nível superior, após uma carreira de 20 anos em institutos de idiomas.  

A nosso ver, a nós, professores, cabe “interrogarmos como chegamos a fazer o que 

fazemos e como chegamos a pensar o que pensamos, ações que não se dão de forma 

separada, procurando compreender as mudanças pelas quais passamos, suas limitações e 

permissões”. Em outras palavras, pensar “em práticas que possuem sua produtividade, 

já sendo um começo ESTRANHARMOS o que fazemos rotineiramente em nossas salas 

de aula” (CAMINI, 2009, p. 661, grifo nosso).” Trata-se segundo Henz (2009, p. 141, 

grifo nosso) “do desafio de DEFORMAR, de abrir espaço na fôrma do pensamento e da 

cultura, de tornar porosa a blindagem a que todos - não só os jovens - estão 

submetidos.” 

Enfim, nós professores precisamos realizar práticas de ensino que favoreçam aos 

alunos uma relação com o conhecimento baseada numa perspectiva crítica e 

desconstrutivista. Características como abertura, flexibilidade, reflexão e autorreflexão 

são essenciais no mundo acadêmico e também na vida pessoal e profissional, segundo 

Almeida (2012, p. 45), assim como ter em mente que  
 

este diagnóstico do presente não se contenta em caracterizar o que somos hoje, mas também tem por 

função apontar como o que é poderia não mais ser o que é: é neste sentido que a descrição deve ser 

sempre feita segundo essa espécie de fratura virtual, que abre um espaço de liberdade, entendido como 
espaço de liberdade concreta, isto é, de transformação possível. (GRABOIS, 2011, p. 119) 
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