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“Feitiço acontece sim. A estória diz a verdade. Feitiço: o que é? 

Feitiço é quando uma palavra entra no corpo e o transforma. O 

príncipe ficou possuído pela palavra que a bruxa falou. Seu corpo 

ficou igual à palavra. A estória do príncipe que virou sapo é a nossa 

própria estória. Desde que nascemos, continuamente, palavras nos vão 

sendo ditas. Elas entram no nosso corpo, e ele vai se transformando. 

Virando uma outra coisa, diferente da que era. Educação é isto: o 

processo pelo qual os nossos corpos vão ficando iguais às palavras 

que nos ensinam. Eu não sou eu: eu sou as palavras que os outros 

plantaram em mim.”  

Rubem Alves  

 

No século XVII, Jhon Locke formula a teoria da tábula rasa, pela qual a 

criança é comparada a um papel em branco a ser preenchido por saberes que lhe seriam 

impressos. Esta impressão se daria através da transmissão de conhecimentos 

acumulados feita pelo educador. A teoria das ideias inatas, a exemplo do pensamento de 

Platão, era então descartada, uma vez que Locke defendia a ideia de que o ser humano 

vinha ao mundo sem qualquer tipo de conhecimento. A grosso modo, os conhecimentos 

a serem adquiridos não poderiam ser gestados pela criança em sua interação com o 

mundo, visto que ela não dispunha das condições necessárias para tal. Deveriam, 

portanto, vir em pacotes preparados pelos educadores, a partir de sua própria 

experiência, prontos para o consumo. Apropriação de conhecimentos e não construção 

do pensamento.  

É sabido que esta teoria, devidamente fundamentada no contexto histórico 

de sua formulação, não mais ocupa prestigioso lugar no pensamento educacional 

contemporâneo. Um longo e profícuo caminho foi trilhado desde sua formulação até o 

presente momento. Presentemente, podemos partilhar da analogia realizada por Rubem 

Alves ao dizer que “os nossos corpos, ao nascer, são um caos grávido de possibilidades, 

à espera da Palavra que fará emergir, do seu silêncio, aquilo que ela invocou”. Neste 

ínterim o papel do educador passa por uma transformação: de inculcador de 

conhecimentos prontos e acabados, devidamente inscritos por ele na mente da criança, 

passa a mediador no processo de construção do pensamento, expresso pela linguagem 

cuja unidade fundamental é a palavra. Palavra que confere humanidade ao homem. Com 

ela, segundo Freire, o homem constitui a si mesmo e a comunhão humana em que se 

constitui. Em seu dizer, “com a palavra o homem se faz homem”, pois ao dizer sua 



palavra assume conscientemente sua essencial condição humana. Há de se pensar que, a 

despeito do reconhecimento da alta capacidade de comunicação apresentada por 

determinadas espécies de animais, de fato, nenhum deles faz uso da palavra como 

unidade fundamental do pensamento, como expressão do uso da razão. Somente o 

homem é dotado de pensamento e razão, muito embora em várias circunstâncias tenha 

ignorado esta capacidade e agido de forma insensata e contrassensual. Sobre esta 

matéria, várias laudas poderiam ser escritas, mas não é objeto de nossa atenção no 

momento. 

Vygostky fez um importante estudo sobre a relação pensamento e 

linguagem. Através de seus estudos caracteriza-se a palavra como ato de pensamento, 

uma vez que é no significado da palavra que o pensamento e a fala se unem em 

pensamento verbal. A palavra desperta em nossa consciência eventos psicológicos que 

somados lhe conferem sentido. Abrigam nossa experiência existencial: nossos 

conhecimentos, nossos laços, afetos e desafetos, nossa sensibilidade... Em outras 

palavras, como já dito por Freire, nossa humanidade. Tamanha é, para a vida humana, a 

importância dos sentidos adquiridos nas interações que, a exemplo do filme “O 

náufrago”, necessitamos sempre ter “alguém” com quem possamos interagir, fazer uso 

de nosso pensamento verbal. A criação do personagem Wilson, projetado numa bola 

pelo náufrago, foi fundamental para que ele não fosse entregue à loucura, preservando-

lhe a razão e, em consequência, evitando a total descaracterização de sua humanidade.  

A palavra, enquanto unidade fundamental da língua, é a mais bela e 

complexa produção do ser humano. Através dela é feita a codificação da nossa 

experiência, a expressão do nosso pensamento, a construção do conhecimento. Nos 

tornamos gente. Pessoas que sentem, pensam, criam, recriam, transformam, vivem. Ao 

processo de magia, que a partir da palavra nos torna gente, pode-se atribuir o nome de 

educação. Termo este que traz em sua essência o processo de formação do ser humano 

em seus mais diversos aspectos: físico, cognitivo, afetivo, social... Processo que perdura 

ao longo de toda a vida, visto que, recorrendo novamente a Freire, somos todos seres 

inconclusos, aprendentes e ensinantes em todas as fases de nossa existência. Nunca 

estamos totalmente prontos, conhecedores de tudo o que há para ser conhecido e 

aprendido. Nosso processo de formação é permanente, ultrapassando as barreiras de 

tempo e espaço.  

Os indivíduos se formam permanentemente na relação com o outro, com o 

mundo, com o conhecimento. Esta formação ocorre através de um processo educativo 

que se dá de modo espontâneo e também de modo formal. A educação escolar se insere 

neste segundo modo e tem um papel de inquestionável relevância na formação do 

indivíduo. É necessário que se diga reiteradas vezes que a educação escolar tem sido a 

principal forma de educação, considerando que uma das características da modernidade 

é a redução do tempo de permanência das crianças e adolescentes com a família em 

razão do trabalho dos pais ou, por outro lado, em razão também da necessidade de busca 

de complementação da renda familiar por parte dos adolescentes e, até mesmo, das 

crianças, apesar das ditas medidas protecionistas adotadas pelo Estado. O fato é que os 



filhos permanecem cada vez menos tempo com os pais e passam a ter como referência 

maior de formação humana a educação escolar.  

Entretanto, apesar da delegação, involuntária ou não, da responsabilidade 

pela formação humana à escola, muitas vezes esta formação se dá de modo a reforçar a 

subserviência de homens e mulheres ao sistema de produção da economia. A 

precariedade da educação pública escolar tem primado pelo pragmatismo imediatista da 

vida cotidiana, deixando seus alunos submetidos à difusão maciça de um “lixo cultural” 

que dificulta o acesso aos bens culturais que de fato deveriam se constituir em objeto de 

estudo. Os indivíduos são formados para aprender aquilo que for necessário para sua 

melhor adaptação ao mercado de trabalho, sem despertar neles a necessidade de novos 

conhecimentos que vão além desta acomodação. O trabalho realizado, no geral, tem se 

limitado à reprodução do existente, muitas vezes de forma aligeirada e sem qualidade, 

em detrimento do pensamento crítico e da busca pela produção do novo. A formação 

ainda se dá sob a força do pensamento hegemônico da classe dominante, primando pela 

acomodação em detrimento da transformação.  O processo de formação desenvolvido 

pela escola ainda legitima a separação do trabalhador e os meios de produção, 

reduzindo-o a valor de troca, reforçando o individual em detrimento do coletivo e 

mantendo o dinheiro como principal mediador entre o indivíduo e a sociedade.   

Contudo, não nos iludamos no sentido de que esta situação desoladora é um 

problema específico dos dias atuais. A mudança do modo de produção fabril para o 

modo capitalista de acumulação flexível tem tornado os problemas ainda mais crônicos 

e agudizados. Todavia, a educação escolar como estratégia de legitimação das 

diferenças sociais decorrentes da separação entre capital e trabalho vem perpassando as 

diferentes ideias pedagógicas modernas e contemporâneas.  

Ao longo da história da educação, a escola se constituiu e sofreu alterações 

em decorrência do pensamento educacional predominante em determinados períodos, os 

quais denotavam um comprometimento ideológico com determinado projeto de 

sociedade. Houve momentos de prevalência da quantidade de conteúdos, de ênfase no 

pragmatismo, de ênfase na epistemologia genética, de supervalorização da técnica ou 

métodos de ensino, do desenvolvimento de habilidades e competências, entre outros. 

Durante a maior parte do processo de organização e funcionamento das instituições de 

ensino, a discussão sobre a finalidade social dos conteúdos escolares não se fez 

presente. A discussão acerca da apropriação teórica do conhecimento escolar com vistas 

à compreensão e transformação da sociedade passou a ser objeto de discussão na 

Pedagogia recentemente, dentro da corrente sociocrítica, à qual vincula-se autores como 

Saviani, Libâneo e Gasparin. A Pedagogia histórico-crítica apoia-se no materialismo 

histórico - abordagem metodológica elaborada por Marx - e afina-se com a psicologia 

histórico-cultural desenvolvida pela escola de Vygotsky. Traz uma abordagem dialética 

do fenômeno educativo, entendendo a educação como mediação da prática social, a qual 

é ao mesmo tempo ponto de partida e ponto de chegada da prática educativa. 

Contudo, a chegada destas discussões a partir do final dos anos 70, não 

implicou em reversão do quadro de reprodutivismo que dominava a educação brasileira, 



até porque mudanças de concepção são processuais e demandam tempo. Além disso, 

não bastam mudanças de concepções. Na verdade, embora elas representem um “bom 

caminho andado”, não são suficientes para mudar um quadro da magnitude e 

complexidade da educação.  São necessárias também mudanças nas condições do 

trabalho docente, o que se constitui, por si só, em uma grande e difícil batalha.  Assim 

como as teorias pedagógicas, o trabalho docente também tem sofrido mudanças ao 

longo da história da educação. Estas mudanças vêm acompanhando as metamorfoses do 

mundo do trabalho, cuja regra geral tem sido o intercâmbio de trabalho vivo por 

trabalho objetivado, a precarização, a informalidade, a subproletarização do trabalho, a 

fragmentação e a heterogeinização da classe que vive do trabalho.  Além do 

alinhamento a estas mudanças, o trabalho docente responde às normativas estabelecidas 

na legislação educacional, a qual nem sempre reflete os anseios daqueles que vem 

historicamente lutando por uma educação pública de qualidade e pelo reconhecimento e 

valorização do trabalho docente.  

Muitas são as tensões que envolvem o trabalho docente. Dentre elas a 

importação das orientações para o campo pedagógico dentro das teorias administrativas, 

enfatizando os conceitos de produtividade, eficácia, excelência e eficiência; a maior 

responsabilização dos professores que passam a ser considerados como principais 

responsáveis pelo desempenho dos alunos, da escola e pelo êxito ou insucesso dos 

programas e do sistema; a assumência de variadas funções pela escola pública, 

obrigando o professor a responder a exigências que vão além de sua formação; a 

oposição entre a ênfase no trabalho coletivo entre professores, demais profissionais da 

escola, pais e comunidade e as condições de trabalho para realização de atividades desse 

tipo; a proletarização – perda do controle do professor do processo de seu trabalho; a 

instabilidade e precarização nas relações de emprego: aumento de contratos 

temporários, arrocho salarial, desrespeito ao piso nacional do professor, ausência ou 

inadequação de planos de cargos e salário,  falta de autonomia do professor sobre o qual 

se estabelece um controle via avaliações institucionais; meritocracia; fragmentação e 

desmobilização da classe docente. Em meio a tantas tensões, compromete-se a 

realização do trabalho docente, buscando uma adaptação às condições impostas pelo 

Estado, do mesmo modo que o aluno busca adaptar-se ao mercado de trabalho.  

E o que dizer sobre a didática – o núcleo do trabalho docente? É um outro 

ponto sobre o qual é necessário se debruçar, pois está se tornando cada vez mais sem 

lugar nos cursos de formação de professores. Como resultado, muitos professores não 

sabem o que é importante ensinar e nem o como ensinar. Apesar do aumento do tempo 

na escola e dos conteúdos ensinados, não há um reflexo na qualidade da aprendizagem. 

O que se aprende são definições ou informações em detrimento de concepções. O objeto 

de estudo não é trabalhado como síntese de múltiplas determinações, considerando a 

amplitude do que já foi construído historicamente. Sua apreensão se dá de forma 

compartimentada e superficial, não dando conta da compreensão da realidade social e 

muito menos da criação de alternativas de mudança. O trabalho didático, materialização 

do trabalho docente, requer concepções sólidas, clareza de objetivos e adoção de 

metodologias que promovam o desenvolvimento do pensamento e a formação de 



conceitos. Fora desta proposição, o que se tem é novamente o reprodutivismo e a baixa 

qualidade da educação.  

Os carecimentos existentes na formação docente - dentre eles a questão da 

didática -  e as forças que atuam sobre trabalho docente de forma a oprimir os 

professores são de tal forma pungentes que não há como enfrentá-las solitariamente. 

Urge o fortalecimento da categoria. Como desfragmentá-la e obter o seu reverso? Tarefa 

hercúlea, necessária... 

Todos estes elementos ora apontados foram importantes para que eu 

pudesse iniciar uma reflexão mais acurada acerca do meu trabalho enquanto docente. 

Pensar a educação, a escola, as teorias pedagógicas, a formação docente, o trabalho 

docente e a didática, engendrados numa realidade viva, histórica e dialética, permite 

apreender o fenômeno educativo de forma mais complexa e dinâmica. Suscita 

inquietações, frustrações e decepções. Mas também provoca revigoramento, esperança e 

o estabelecimento de novos desafios. 

A compreensão de que é a existência social dos homens, mediada pelo 

trabalho, que gera o conhecimento, bem como as implicações contidas neste 

pensamento, leva ao estabelecimento de novos compromissos com a militância na 

educação. Ter a consciência de que a ação do homem sobre o mundo e dos homens 

entre si constitui o patrimônio social e cultural da humanidade, o qual é perpetuado e 

socializado através da palavra nos impinge grande responsabilidade. Responsabilidade 

no processo de apreensão da realidade, de formação de conceitos científicos e 

desenvolvimento do pensamento em busca da apropriação crítica desta realidade, de 

comprometimento com esta realidade no sentido de sua transformação. Educação para 

transformação. 

Cônscio desta responsabilidade, cabe ao professor, cujo trabalho se dá 

essencialmente com/pela palavra desempenhar o papel de feiticeiro. Disseminar seu 

feitiço – a palavra. Pronunciar e fazer pronunciar a palavra.  Possibilitar que, através da 

educação, a palavra faça uma incursão na mente e na alma dos sujeitos. Que adentre 

seus corpos e os transforme. Que a armadura imposta pelo sistema de produção que 

escraviza, animaliza e discrimina, seja rompida pelo poder das transformações advindas 

deste feitiço. Que os corpos possam ser livres como as palavras. Prontos para viver de 

forma plena, respeitosa, estabelecendo relações verdadeiramente humanas, pautadas no 

respeito, na justiça e na igualdade, onde prevaleçam os interesses coletivos e não os 

interesses individualistas e egocêntricos. Onde se possa viver sendo gente que vê, gente 

que pensa, gente que conhece, gente que transforma, gente que se compromete e que 

cuida de toda a gente. Gente de verdade! 
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