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0 Silêncio Imagindrio
Sônia da Silva Purceno*
Resurno
Buscando dar visibilidade as educadoras de P a 4' series de FlorianOpolis-SC, teci
este artigo tendo como base alguns depoimentos centrais e como pano de f undo a
trama de varias fontes orais e escritas' . Este e somente o esboco dos pontos pelos quais
venho me interessando atualmente na pesquisa das relacOes entre histOria e educacao
no imaginario social e politico: o estereOtipo da "professorinha", a relacao de alteridade
entre a mesma e "outros" profissionais da educacao e suas praticas criativas e de resistencia
cotidiana.
Palavras-Chave: "professorinha", imaginario, alteridade, resistencia.

Abs tract
In orde to give visibility to teachers from 1" to 4 6' grades in FlorianOpolis, I wrote this
article having as a base some central testimonies and as backdrop, the plot of some oral
and written sources. This is just a sketch of ponts that I have been interested presently in
the search of relations between history and education in the social and political imaginary:
the stereotype of the "little teacher", the relation of difference between her and "other"
education professionals and their creative practices and daily resistance.
Key words: art - body - half-blooded

Ouco agora nitidamente, a educadora da Rede Municipal de FlorianOpolis que me
dizia:

"Eu ndo sou uma professora, sabe? Eu ndo me sinto uma Eu
Ai you Id e converso com eles, eu ndo tenho jeito de projessora...
Vou de qualquer jeito e nä() to nem al, coda vez gosto mais do
meu trabalbo, e os alunos tambem parece que gostam das aulas.
Mas eu ndo sou uma projessora... Entende? Sei 10, eu new ajo
como uma. Acho que eu nunca you ser uma professora certinha."
Entdo eu perguntei: "Mas o que e ser uma professora?" Ela riu meio sem grata e
concordou de forma cOmplice, depois explicou:

"Professorinha", graduada em Letras pela atual UNESC, aluna do Mestrado em Histdria na UFSC - Professora
orientadora: Doutora Maria Teresa Santos Cunha.
Infelizmente os depoimentos nao puderam ser transcritos, aqui, integral mente.
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"Voce sabe que professora tern aquele jeito que todo mundo
espera, ne? As vezes voce olha e diz: 'aquela Id é professora; e
nunca viu a pessoa. Eu sei que isso e chato, mas e assim, e parece
que ser assim e que e o certo... entdo eu estou errada."2

0 sorriso dela me pareceu irOnico e desiludido. Fiquei pensando nos significados
distorcidos, na morte de algumas palavras e na aparente perpetuacao de outras. Podemos
resistir a uma rede de poderes hegemOnica, ao imaginario coletivo, utilizar das artimanhas
alimentadas nos discursos de Certeau 3 ; ainda assim, estaremos construindo mascaras,
criando vida e morte cultural.
No Brasil, aldm de uma grande parcela das mulheres terem sido durante muito tempo
consideradas incapazes de ter vida intelectual, foram por outro lado consideradas
moralmente perigosas. Temia-se sua saida das funcOes estritamente familiares tambem
por sua fraqueza e sua disposicdo a "anarquia." E intrigante como ao mesmo tempo
afirmacOes da "natureza" mediocre das mulheres, de seus "cerebros infantis", de "sua
inferioridade mental e retardacao evolutiva", conviviam com muito temor pelo seu acesso
escolarizacao e as "perversoes" que a alma feminina poderia assim desenvolver.4
Lentamente a ideia de escolarizacao para meninas foi sendo acrescentada a ideia
mais antiga de educacao domdstica, embora não uma educacao identica aquela ministrada
aos meninos. A primeira Escola Normal foi fundada em NiterOi em 1835 5 , e somente no
final do seculo XIX um nOmero considerdvel destas escolas dedicadas ao ensino do
magisterio passava a admitir mulheres. Nessa mesma epoca, na luta para se frequentar
universidades, as feministas tentavam dar provas de que as mulheres eram inteligentes,
dignas de frequentar cursos considerados cientificos. Mas poucas conseguiram "empregos
de prestigio" e normalmente so podiam lecionar em escolas exclusivas para meninas,

"...em troca de saldrios notadamente mais baixos que os percebidos pelos homens, de vez que
virtualmente ndo havia outros empregos para mulheres corn alguma educacao e status."6

Com urn certo pesar, em 1986, Maria Eliana Novaes f az uma afirmacao categOrica e
poldmica: "... em fins do Seculo XIX, a Escola Normal cumpre funcdes de dar formacao

professional, aumentar a instrucao e formar boas miles e donas-de-casa, funcOes essas que sem
maiores alteracOes persistem ate a atualidade."7

Existem muitas descontinuidades no processo de feminizacao do magisterio em todo
o Brasil, mas ha tambem uma circularidade de discursos quanto a sua ligacao corn a
maternidade. 8 Maria Tersa Santos Cunha destaca de uma "prova de Pedagogia das
Magistrandas de 1955" de urn colegio de FlorianOpolis: "Neio e, nem deve ser o magisterio
TranscricSo aprovada pela educadora que nno quis gravar entrevista: "E1es nao win me entender..".
CERTEAU, Michel de. A Invencäo do Cotidiano. Arles de Fazer. PetrOpolis: Vozes, 1994, 42.
* HAHNER, June E. A mulher brasileira e suas lutas sociais e politicas: 1850-1937. Brasiliense, 32.
LELIS, Isabel Alice. A Formacäo da Professora Primaria: da dentincia ao antincio. 2° ed. Sao Paulo:
Cortez:1993, p. 38.
HAHNER, June E. A mulher brasileira e suas lutas sociais e politicas: 1850-1937. Brasiliense, 71.
Mestra ou Tia. SP. Cortez, 1986, 21.
7 NOVAES, Maria Eliana. Professora
8 LOURO, Guacira Lopes. Magistkrio de 1^ Grau: urn Trabalho de Mulher. Revista Educacao e Realidade,
Porto Alegre - RS, 14(2): 31-39, jut'dez. 1989.
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considerado uma profissao, mas sim um sacerdOcio que concretize o amor e refine, a um so
tempo, a paciencia, o despreendimento, o carinho e a compreensclo.'
Tentando distribuir micro-olhares mais atentos ao cotidiano das "professorinhas",
seus imagindrios e seus discursos, procurei saber ouvir - o que nao e uma tarefa passiva.
A interpretacao dos depoimentos parte, de forma geral, da seguinte questao: como se
percebe o estereOtipo (see que ele e percebido), a construcao ideal do papel social da
educadora de l a a 4 a series, no dia-a-dia, no contato corn "outros" discursos e profissionais
da educacao, e nas praticas resistentes e criativas - inclusive as discursivas e extra-of iciais
- reforcadas pelas astOcias de Certeau, ou por uma
"Na cultura ordindria,

diz ele, 'a ordem e exercida por uma arte', ou seja, ao mesmo tempo exercida e burlada."(Luce
Giard)")

Nä° tendo a intencao de atribuir um carater verossimil as memOrias analisadas aqui,
este trabalho nao tern a preocupacao corn o estabelecimento de uma amostragem e sim
urn interesse intenso pela memOria dos sujeitos. Nesse sentido, lembro as palavras de
Eclea Bosi referindo-sea histOria oral:

"Os livros de histOria que registram esses faros sdo tambem um
ponto de vista, uma versdo do acontecido, nao raro desmentidos
por outros livros corn outros pontos de vista. A veracidade do
narrador nao nos preocupou: com certeza seus erros e lapsos sdo
menos graves em suas conseqnências que as omissOes da histOria
oficial. Nosso interesse eset no que foi lembrado, no que foi escolbido
para perpetuar-se na hisiiria de sua vida.""
Escolho entao (de forma mais abrangente, porque e ai que tambem se localizam
estereotipos) como porta "de entrada" para a tentativa de uma representacao das "relacO" es
e tenseies sociais" presentes, borbulhantes e refletidas na histOria da educacao de
FlorianOpolis, a mernOria e reflexao sobre educadoras de 1" a 4 a series; a penetracdo na
cultura, estrutura e pätica, constituida "...pelas representagies contraditOrias e em confronto,
pelas quaffs os individuos e os grupos dcio sentido ao mundo que e o deles."'
Devido a dupla "carga"de trabalho ern sala de aula (uma 1" e uma 3' series)aprofessora
Marilene Casagrande disse-me literalmente:

O meu trabalho e bra cal mesmo, eu chego em casa moida, ado
quero saber de mats nada. Mesmo assim, depois da Graduacao
quase morri pra fazer a Especializaceto e agora you pra aula de
italiano que eu sempre

CUNHA, Maria Teresa Santos. Educacao e Seducäo: Normas, Condutas e Valores nos Romances de M.
Tese de Doutoramento, Faculdade de Eclucacdo, USP, 1995, 168.
in CERTEAU, Michel de. A Invencao do Cotidiano. Artes de Fazer. PetrOpolis: Vozes, 1994, 20.
" BOSI, Eel& MemOria e Sociedade: Lembrancas de Velhos. 43 ed. SP. Cia das Letras, 1995, 37.
CHART1ER, Roger. 0 Mundo como Representac5o. Estudos avancados, n° II, v.5, 1991, 177
P Entrevista: Marilene Casagrande Professora (Municipal), FlorianOpolis, 09-12-97.
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Os baixos salarios e a inferioridade intelectual sao aspectos bastante frisados na
hierarquizacao de funcOes no magistério. Mas Marilene afirma que muitas professoras
de P. a 4' series, efetivas da Rede Municipal de FlorianOpolis:

"...recebem urn saldrio que se iguala, quando nao supera, o de
muitos pro fessores das universidades federais... Ncio acho isso
grande coisa, nao recebo o que acho que mereco. Let no COrrego
Grande todas as professoras de 1° 0 4° series scio graduadas,
quando nao pOs-graduadas, e temos consciencia de nossas
conquistas, elas new são de agora... SO posso afirmar em relacao
a nossa escola, mas vejo que na Rede Municipal de FlorianOpolis,
uma grande parcela das professoras de 1° 0 4° series, sena° a
maioria, é graduada, inclusive as que trabalham na educaceio
infantil... Ai as pessoas falam: '0 que? Fez faculdade pra trabalhar
no pre-escolar?' 0 que nos queremos e so: sermos vistas como
profissionais."
Os estereOtipos do trabalho e das educadoras tambërn se revelam por imagens ideais
da figura da "professorinha" e na afirmacao de que o "lidar corn criancas" e "servico de
mulher"u . Neste imaginario politico as relacOes de poder estdo explicitas. A educadora
"certinha" contrapOe-se a um outro, gera uma relacao que al6rn de conflituosa, tern como
base uma superioridade legitimada da primeira. Temos entao uma certa hierarquia no
entrelacamento das imagens que compOem o imaginario como espaco simbOlico. Para
Foucault, a compreensao de tais relacOes deveria "...tomar como punto de partida las formas

de resistencia contra los diferentes tipos de poder."'
"Hoje foi lindo... Um pai foi la na Escola pra elogiar o meu
trabalho. Isso mexe corn a genre... Eu to construindo livros corn
as criancas da 1° serie, fazendo exposicOes de arte e teatro... Eu
chego em casa podre... mas vale..."''
Emergem assim as resistencias, o silencio repleto de sentidos, a relacao de alteridade
implicita na interpretacao, o nao-dito aninhado ao dito. 0 estudo do imaginario distanciase da dimensdo mitica de andlise por lidar corn idáias historicamente em construcdo e
rid() corn crencas. Também distancia-se do puramente ilusOrio por englobar no seu campo
de analise nao so o mito e a ficcao, mas toda construcao cultural passivel de interpretacao
simbOlica. 0 real coletivo, a realidade concreta naturalizada e legitimada na memOria
social tambem sat) compostos por uma rede de representacOes significativas. No
imaginario, o real é representacao na medida em que nao expressa a realidade em si,
pura; mas tambem é concretude na medida em que f az nascer novos objetos, da luz,
criacao: "...Para Castoriadis, a histbria e impossivel/inconcebivel fora da imaginacdo produtiva

ou criadora a que ele chama de imaginario

1* NOVAES, Maria Eliana. Professora Primaria - Mestra ou Tia. Cortez - 2° ed. 1986, p. 97.

' r FOUCAULT, Michel. 0 Sujeito y el poder. Revista Mexicana - 3/88 Institute e Investigaciones UNAM,1988, 4.
P Entrevista: Marilene Casagrande Professors (Municipal). FlorianOpolis, 09-12-97.
7 in PESAVENTO, Sandra. Em busca de uma outra histOria: imaginando o imagindrio. Revista Brasileira de
HistOria, SP, vol. 15, n°29, 1995, p. 21.
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Percebemos claramente a relacao entre as representacOes coletivas e a educacao
quando a percebemos como parte do imagindrio politico:"Qua /quer instituted°,

designadamente as instituteOes politicas, participa assim de urn universo simbOlico que a envolve
e constitui o seu quadro de funcionamento." 18 Nessa perspectiva, a educacdo tambem f az
parte do sistema de representacOes que comp6em, criam e mantem o imagindria A
educacdo é tambem lugar e objeto do imaginario na medida em que mostra e cria conflitos
sociais, conserva e resiste aos estereOtipos, postula mitos e os questiona:
"Ha muito preconceito se voce e professora... porgue o professor
tem a fama de ganhar muito pouco... e ele ganha pouco mesmo.
Entiio e considerado pobre, um mendigo, incapaz de ganhar mais,
ne? Aguela coisa da hierarquia das profissO es... Fizeram questao
de Jazer isso corn a gente, questao de desvalorizacao mesmo da
proJissao... As vezes eu nä° conseguia dizer que era professora de
crianeas... "19
Para Guacira Lopes Louro, a feminizacdo do magisterio foi acompanhada pela
racionalizacdo, controle e desvalorizacao da prof issdo: "...Provavelmente estamos corn

Jrequencia lidando corn uma realidade nova a partir de caracteristicas e esterecitipos forjados
no passado
0 pouco valor intelectual atribuido ao trabalho da "professorinha", mulher

que se estende de mae guardada pela familia a tia mantida pelo Estado, do cardter privado
ao publico, e seus niveis salariais muitas vezes mediocres, fazem parte integrante tambem
das disputas simbOlicas na histOria da educacao brasileira.
Joan Scott tambem diz que o "preconceito contra mulheres nas profissOes
intelectualizadas' carrega a carga "politica" das relacOes de poder e para Michael Apple
"parece haver uma estreita relacao entre o acesso de grande ?limier° de mulheres a uma ocupacao
e a lenta transformaceio desta. Fregdentemente a remuneraceio cai, e ela passa a ser considerada
de baixa qualiJicacao, dai precisar ser 'controlada' externamente.'"
Dessa forma, no imagindrio social que normalmente apresenta contradicbes, os
discursos podem ser manipulados," podem tambem aparentemente estar embasados
na lOgica do signo, na construcdo de imagens simbOlicas naturalizantes, desprezando a
ruptura cotidiana e astuta entre significado e significante. Neste contexto, aparentemente
hegemOnico, instala-se o estereOtipo. E a partir dele que estabeleco minhas interrogacOes,
persigo caracteristicas, farejo formas. A denominacdo "professorinha", diminutivo
depreciativo, atribui a "cada uma" o estatuto de "ninguem'24 . Identificadas como uma
BACZKO, Bronislaw. Imaginacao Social. In: Enciclopedia Eunaudi, v.5, Lisboa, Imprensa Nacional -Casa da
Moeda, 1985.
I" Entrevista: Marilene C. Prof.a. de P a 4' series (municipal), FlorianOpolis, 09-12-97.
'D LOURO, Guacira Lopes. Magisterio de I° Grau: urn Trabalho de Mulher. Revista Educacao e Realidade,
Porto Alegre - RS, 14(2): 31-39, jul/dez. 1989.
' in BURKE, Peter. A Escrita da HistOria - Novas Perspectivas. SP.: Unesp. 1992, 69.
" APPLE, Michael. Ensino e Trabalho Feminino: uma Anâlise Comparativa da HistOria e Ideologia. Sao
Paulo. Cad.Pesq. (64): 14-23, fev.1988
" BACZKO, Bronislaw. Imaginacao Social. In: Enciclopedia Eunaudi, v.5, Lisboa, Imprensa Nacional - Casa
da Moeda, 1985.
CERTEAG, M. A Invencao do Cotidiano. Artes de Fazer. PetrOpolis: Vozes, 1994, 60.
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serie comum de pessoas, num estereOtipo "des-qualificador", sac) excluidas na
autenticidade, na autonomia. Ao mesmo tempo em que desejam a participacdo social,
morrem em sua existencia prOpria. Paradoxalmente a escola pubica infantil e elementar
apOia-se num saber que "naoo tern legitimidade aos olbos de uma racionalidade produtivista'" .
A imaginacao popular de tais ambientes "naturalmente" cobre-se de uma poeira tediosa
e traditional:

"um monte de criancas ingenuas entregues as meios de uma
profe.ssora...aquele neg5cio de sentar sempre no mesmo lugar
olbando pra cabeca de uma mesma pessoa, urn monte de coisas
me enjoava... Parece que quando nao se tern uma perspectiva
profissional se escolbe o magisterio. A imagem nao e de ter muito
conbecimento e estar ligada nas coisas novas, que esteio
acontecendo..." 6 "...bagunca, ...uma sala de aula corn carteiras e
uma coisa que new muda
quadro-negro, sei
aparentemente."27
Na analise do professor entrevistado, a imagem da escola e das educadoras de 1' a 4'
series e da ligacao corn a vida privada, domestica, da mulher que se associa sempre ao
desejo natural de ser mae. Uma dose de meiguice sagrada e assexuada misturada a uma
sensualidade materna que desperta "desejos platOnicos" é, segundo disse ele em torn
brincalhao , devido ao "complexo de Edipo", e lembrou-se ate de mitsicas romdriticas como
"Normalista", "Meus Tempos de Menino"... 0 aspecto fisico e a descaracterizacao
intelectual e profissional da educadora tambem foram lembrados:

"...usa Oculos, e insatisfeita sexual e economicamente... frisos].
Acho que da perspectiva da crianca existe uma curiosidade sobre
a vida da professora fora da escola porque o mundo da professora
parece ser a escola. Acho que escolher o magisterio pra mulher
aparenta ser ma is ou menos como os homens irem para o vircito,
é a Ultima opccio."28
As tentativas de transformar a professora "num parente postico"" , foram destacadas
em alguns trabalhos corn riqueza de detalhes analiticos. Tal "manobra" teria como
agravante a extensao da vida privada a atividade profissional da educadora representada
entdo simbolicamente como a "tia". Representar professoras como tias "E quase como
proclamar que professoras, como boas tias, nao devem brigar, nao devem rebelar-se, nao
devem fazer greve. Quem jet viu dez mil "tias" fazendo greve, sacrificando seus sobrinhos,

prejudicando-os no seu aprendizado?"3°
Imagens de educadores são apresentadas por alguns autores como "senso comum"
no Brasil. As referencias aos "problemas educacionais brasileiros" ou ao "fracasso do
" CERTEAU, M. A Invencäo do Cotidiano. Artes de Fazer. PetrOpolis: Vozes, 1994, 141.
"2° Entrevista: estudante do 2" grau, sexo feminino, 10-02-98, FlorianOpolis.
27 3' Entrevista: professor universitario, sexo masculino, 10-02-98, FlorianOpolis.
" 3' Entrevista: professor universitario, sexo masculino, 10-02-98, FlorianOpolis.
NOVAES, Maria Eliana. Professora Primaria - Mestra ou Tia. Cortez - 2' ed. 1986
'FREIRE, Paulo. Professora sim, tia nao - cartas a (mem ousa ensinar.SP, Olho D'Agua, 8a ed., 1997, 12.
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ensino brasileiro" apresentam como causa frequente "o professor brasileiro" e sua "ma
formacao". Outros chavoes como "respeito a individualidade do aluno" e "a realidade do
aluno" nao se aplicam aos vdrios contextos onde atuam e vivem os educadores:

a gente tem a impressao de que 'a' projessora a 'a' mesma em
qualquer lugar e isso e ridiculo, eu sei que e so uma imagem; mas
eu acho que e assim... frisosT91
Observando alguns aspectos do discurso pedagOgico, percebo no jogo das aparencias
a "culpa" que quase sempre é atribuida ao Outro. Entre series, disciplinas, cursos, escolas,
universidades, praticas, pessoas, parecem haver regras que mantem a falacia da culpa
hierarquica. Como exemplo, as "professoras de criancas" sac) postas por uma lOgica caOtica,
mas convencionalmente legitimada, na posicao de inferioridade perante educadores de
5' a 8' series, 2° grau ou academia. Perdidas na complexidade asfixiante do trabalho corn
o universo infantil tern que constantemente justificar fracassos na educacao brasileira.
Muitos alunos sac) recebidos na 5' serie como se adentrassem urn novo mundo e qualquer
"problema" trazido ou construido corn tais alunos sera atribuido quase que invariavelmente
aos educadores das series anteriores:

"...Eles nos olbam de cima para baixo e nOs nos contentamos
em olbci-los de baixo para cima. Na hora de uma discusselo na
escola, eles se impOem e acham que a gente Jica Jeliz por eles
decidirem por nOs. Tu encontras sempre colegas que dizem nao,
nao e por ai...
N5s nao somos
nos somos os 'OUTROS', entende?'O2
Este Outro que e todo mundo e nao e ninguem", que se reveste da imagem una e do
significado simbolico, representa a "professorinha" ordinaria despojada da diversidade,
de peculiaridades e vaidades. Esta estetica do cotidiano que rege representacOes, cobre
de adjetivos insolUveis as educadoras. Descobrir na relacao corn os Outros nao uma
relacao de poder competitivo, mas de multiplicidade peculiar ao ser humano. Olhar
como diferente o que "deve" ser visto como superior ou inferior, parece ser urn grande
problema nas relacOes educacionais:

"Eu conheco um rapaz que trabalba corn uma 1° serie e sempre
tem que responder porque tk trabalbando nisso... ninguëm se
conforma que tenha sido opcao...'°4
A imagem construida culturalmente como inferior, mediocre mesmo, da mulher e da
crianca (nao raramente se vem subestimando a capacidade intelectual infantil) tambem
se constitui nas relacOes de genero: "... escolhi o Magistério porque poderia conciliar, mais
Jacilmente, o trabalbo corn o casamento..."' No entanto, Paulo Freire mostra muitas
3' Entrevista: professor universitario, sexo masculino, 10-02-98, FlorianOpolis.
1 2 Entrevista: Marilene C. Prof.a. de 1' a 4' series (Municipal), FlorianOpolis, 09-12-97.
-"CERTEAU, M. A Invencäo do Cotidiano. Artes de Fazer. PetrOpolis: Vozes, 1994,63.
"l a Entrevista: Marilene C. Prof.a. de a 4' series ( Municipal), FlorianOpolis, 09-12-97.
" In NOVAES, Maria Eliana. Professora Primaria - Mestra ou Tia. Cortez - 1986,100.
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educadoras corn o senso critico preenchido pelos olhares da pratica, vejo-o "invocando

contra as determinapes imediatas das estruturas as capacidades inventivas dos agentes, e
contra a submissao mecanica a regra as estrategias px5prias da plitica."36
"A gente ja superou esse neg5cio de controle sobre o que a gente
trabalba na sala de aula, conteitdos, na nossa escola ja ha outra
mentalidade: nos dialogamos..."'

Marilene faz esta observacao devido a crenca, discutida muitas vezes nas entrevistas,
de que ha uma elite intelectual nas escolas que "naturalmente" se faz representada na
elite administrativa. Urn so corpo que detem cargos administrativos na educacdo e interfere
na "ordem" intelectual da mesma. Potem, intimeras educadoras desempenham papeis
fundamentais na renovacao didätica e pedagOgica; tentam esgotar todas as possibilidades
de criatividade, continuam construindo cultura, praticando histOria. Na escola pUblica,
o trabalho corn sucata tern ai uma grande importancia. Este tipo de trabalho ja foi
depreciado e ridicularizado, mas continua sendo forte "arma" de resistência contra a
falta de livros e material concreto para o trabalho cotidiano. Mais que isso, eu diria que
continua sendo, muitas vezes, a ponte que promove encontros construtivos e belos (por
que nao?) entre professoras, alunos e comunidade. As relacOes no interior da escola
podem tornar-se bem complexas e cheias de inter-relacOes de poder porque existem
sujeitos agindo e tranformando em suas praxis. Para Paulo Freire a praxis se da quando
por meio da palavra-acao, e nao da palavra-vazia, o sujeito revela urn processo dinamico
entre a acao e a reflexao. Segundo ele, na ausencia da acao o que acontece e a "palavreria",
e a ausencia da reflexao resulta no "ativismo".38
Muitos cursos de "reciclagem" metodolOgica das educadoras aparecem a cada ano
corn "novas" tecnicas, novas perspectivas, sempre corn uma nova forma de "salvacao".
Num imagindrio claustrofObico e carregado de simbologias, as educadoras esperariam o
fim do ano como se esperassem urn novo recomeco. 0 caos do fim do ano, corn a
ausencia de objetivos, daria lugar ao otimismo da chegada do novo ano. E a professora,
"fiel ao culto", receberia seus alunos no ano seguinte como se fossem a tal tabula rasa.
Acredito que tal ritual tenha sofrido urn processo de legitimacdo social capaz de modelar
condutas.39 Essa pseudo-renovacao ciclica nao oferece apenas o bater monOtono das
ondas. Nao encontramos nessas escolas apenas alunos enjoados, desestimulados,
apaticos, e professoras que querem crer no seu "dominio de classe".

"Ab... na 4° serie elas nao tinham cara de professora, la Ludo era
diferente! ...sempre tinha o outro lado, a minha professora da 1°
serie..."`"

•
'CHARTIER, Roger. 0 Mundo como RepresentacAo. EstudosAvancados-11, v.5, 1991, 176.
", la Entrevista: Marilene C. Prof.a. de la a 4a series ( Municipal), Floriamipolis, 09-12-97.
-88 FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Editora Paz e Terra. RJ. 23' reimpressao, 1996, 91.
CARVALHO, Jose Murilo. A formacào das almas: o imaginario da repfiblica no Brasil. Sao Paulo: Cia
das Letras. 1990, p. II.
"2' Entrevista: estudante 2" grau, sexo Feminino,l0-02-98, FlorianOpolis.

5Onia da Silva Purceno

r
"0 professor de 1° a 4' tem que estudar sempre, tern que ter esse
f 7

cornpromisso, precisa se atualizar... Eu me sin to uma laranja
chupada, eles sugam todo o meu sangue diariamente...."41

As reacOes aos cursos "de formaccio" ou de "reciclagem" das professoras sao variadas.
Vao do silencio apatico ou tedioso, das faltas pre-concebidas ou justificadas corn saidas
para fazer "coisas", ,dos cochilos, cochichos e risinhos nos corredores, ao total desprezo
pelo acontecido. A
As vezes se chega na escola como se nada de born tivesse sido
acrescentado e reagindo negativamente ao que foi tao anunciado ou badalado no curso
como novidade.
"Neto e quern quer fazer o curso. 0 curso e obrigatario... Uma

porcaria, o curso era uma porcaria. Na 1° eta pa do curso nos
botamos ela pra correr. No 1 0 dia nos ouvimos e saimos
indignadas, no segundo discutimos corn eta a tarde inteira e no
3° dia ninguem foi. At ela veto dar a 2° eta pa e this pensamos que
ela is mudar algo, to acreditas que ela deu 4 dias nos reunindo
pra darmos aulinbas...?""

Alem da repulsa pelas informacOes advindas de alguns cursos, acontecem tambem
reacOes explicitas em forma de protesto ou critica e questionamento debochado. As
präticas desses "cursos de ferias" sac) lugar comum para as trabalhadoras da educacao,
importa a cornpetencia cientifica dos convidados a dar aulas ou
neles normalmente

confeiencias, as professoras expOem seu corpo curiosamente ou nao ao discurso dos cornpetentes.
Discurso que quase sempre se perde por "n" razOes que ja conbecemos"."

Mesmo que limitada, a carcaca que tento tracar aqui apresenta certas nuancas que
penso ser capaz de ja identificar. Numa delas vejo as tonalidades de urn estereOtipo da
educadora que se apresenta tambem como conviccao baseada numa nocao de
normalidade: o que e ser uma professora normal. Este é urn process° de apreciacao que,
a meu ver, nao carece de jurisprudencia legal, cada cidadao tern o direito de julgar a
normalidade dos corpos, das acOes ou reacOes das prof issionais da educacao;
conseqUentemente, cada urn deles pode ditar ou reagir re-criando regras para tal
normalidade. Porem, a manipulacao simbOlica da imagem da educadora se faz tambem
neste discurso politico que usa como armas a generalizacao, a feminizacao da profissao
corn carater inferiorizante, a descaracterizacdo intelectual, a legitimacao das hierarquias
corn o trabalho pedagOgico, a ligacao materna entre o privado e o pdblico, a sensualidade
dos corpos, a imagem naturalizante de uma dependencia econOmica feminina; e de uma
forma geral a idealizacao social (talvez, num mito da mulher ideal) da figura da mulher.
Na tentativa de uma reflexao que leve em conta a subjetividade das educadoras e sua
dialogicidade, tentando nao pensar na busca da sublimacdo como urn fiat, ou numa
sintese dialetica, venho refletindo sobre as resistencias criativas, e porque nao dizer
esperancosas" , das professorinhas. Desejo, obviamente, que esse trabalho possa trazer
• ' P Entrevista: Marilene C. Prof.a de 1' a 4' series, FlorianOpolis, 09-12-97.
02 1' Entrevista: Marilene C. Prof.a de l a a 4' series, FlorianOpolis, 09-12-97.
FREIRE, Paulo. Professora sim, tia nä° - cartas a quem ousa ensinar.SP, Olho D'Agua, 8aed., 1997, 15.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da esperanca: urn encontro coma pedagogia do oprimido. RJ: Paz e Term, 1992.
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tona palavras silenciadas. Essas profissionais da educacao, que tantas cartilhas tern que
seguir, pouco sdo valorizadas na literatura histOrica no que se refere ao registro da sua
voz. Alern de "mandarem" e utilizarem o quadro-negro, celebram seus momentos de
catarse, suas kcnicas alternativas, seus recursos reciclados, seus sorrisos prazerosos.
Para akin dos personagens quase miticos atribuidos ao universo educational e ainda
além do riso camuflado, do mimetismo tatico e das pequenas perturbacOes do ambience,
podemos, se quisermos, olhar e tentar mostrar as taticas cotidianas que afloram e sdo
despudoradamente visiveis no corpo escolar. Aos olhos cabe o desejo de olhar, a vontade
de transgredir, as maos da academia o dever insOlito de escrever este corpo de pthticas
poeticas e arias porque fortes, negadas constantemente, inferiorizadas mais ainda.

