
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Carlos Henrique Matos da Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

O “método” Tobi: inquietude, aprender e ensinar História – relatos de uma experiência 

autobiográfica em uma escola de Vigário Geral, no Rio de Janeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

2019  

Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

Programa de Pós-Graduação em Ensino de História 

PROFHISTÓRIA/ UERJ 



 

 

 

Carlos Henrique Matos da Silva 

 

 

O “método” Tobi: inquietude, aprender e ensinar História – relatos de uma experiência 

autobiográfica em uma escola de Vigário Geral, no Rio de Janeiro. 

 

 

 

Dissertação apresentada como 

requisito parcial para a etapa da 

defesa do Mestrado Profissional em 

Ensino de História, do Programa de 

Pós Graduação em Ensino de 

História – PROFHISTÓRIA / UERJ. 

 

 

 Orientador: Prof. Dr. Marcus Ajuruam de Oliveira Dezemone 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

2019 



 

 

 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

Faculdade de Formação de Professores 

PROFHISTÓRIA/ UERJ 

 

 

 

 

 

Carlos Henrique Matos da Silva 

 

 

 

 

 

O “método” Tobi: inquietude, aprender e ensinar História – relatos de uma experiência 

autobiográfica em uma escola de Vigário Geral, no Rio de Janeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

2019 



 

 

 

 

 

 

 

CATALOGAÇÃO NA FONTE 

 UERJ/REDE SIRIUS/BIBLIOTECA CEH/D 

 

Tese                  

 

 Silva, Carlos Henrique Matos da. 
       O “método” Tobi: inquietude, aprender e ensinar História – relatos de  
uma experiência autobiográfica em uma escola de Vigário Geral, no Rio de Janeiro.     

120 f.  

Orientador: Prof. Dr. Marcus Ajuruam de Oliveira Dezemone 
Dissertação (Mestrado Profissional em Rede Nacional 

PROFHISTORIA) – Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 

Faculdade de Formação de Professores. 

 
1. História – Estudo e ensino – Teses. 2. História (Ensino 

fundamental) – . . Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro. Faculdade de Formação de Professores. III. Título. 

 

 

CDU      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autorizo  apenas para  fins acadêmicos e  científicos,  a  reprodução  total ou  parcial desta 
 
dissertação, desde que citada a fonte. 

 
 
 
 
 

Assinatura                                                                         Data



 

Carlos Henrique Matos da Silva 

 

 

O “método” Tobi: inquietude, aprender e ensinar História – relatos de uma 

experiência autobiográfica em uma escola de Vigário Geral, no Rio de Janeiro. 

 

 

  

 

Aprovada em . Banca Examinadora: 

Banca Examinadora:  

___________________________________________________ 

Prof. Dr. 

Faculdade de Formação de Professores – UERJ 

___________________________________________________ 

Prof. Dr. 

Instituição 

___________________________________________________ 

Prof. Dr. 

Instituição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro  

2019 



 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esse trabalho é dedicado aos professores, servidores, alunos e ex alunos da Escola 

Municipal República do Líbano, meus colegas nas lutas diárias por melhorias na educação. 

E por aqueles que saem todos os dias de suas casas, não esperando simplesmente que o 

mundo melhore, mas lutando incansavelmente para trnsformá-lo, nunca desistindo, nunca 

desistindo, nunca desistindo. 



 

AGRADECIMENTOS 

 

 

É necessário sempre agradecer. Acredito que o agradecimento seja uma das maiores 

ferramentas de transformação. Em um trabalho cujo tema central se baseou nos Ensaios 

sobre a Dádiva, de Marcel Mauss, agradecer é quase que uma obrigação. E a lista é grande, 

e talvez seja até um pouco “piegas”. Peço então desde já que me perdoem. 

Deus me proporcionou uma segunda chance. Quando estava imerso na dor, de uma 

separação, bem na virada do milênio, jamais poderia imaginar que teria a minha vida toda 

reconstruída, e que poderia chegar até aqui, então, o primeiro agradecimento é para Ele, e 

por todos os milagres que operou em minha vida. 

Aos meus pais Carlos Antônio e Maria, que me proporcionaram a vida, e que 

sempre estiveram ao meu lado. O meu pai com seus conselhos e com as suas visitas 

inesperadas, mas sempre cheias de emoção, adoradas pelos meus filhos, seus netos, e por 

suas histórias, que despertaram em mim o desejo de conhecer sempre mais! 

Tive o privilégio de ter uma segunda mãe. Ela se chamou Maria Regina Leite, e foi 

a responsável por ter voltado a estudar. Ela se foi em julho de 2018, e a vida me negou esse 

beijo de agradecimento, por tudo o que sempre fez por mim e por minha família, A 

saudade que ficou é imensa, assim como o agradecimento! 

A tia Regina foi embora, mas deixou aqui meus tios Antônio e Rosália, que sempre 

me incentivaram e se orgulharam de mim. Sem eles e todo o seu apoio, jamais conseguiria 

chegar até aqui. Meus tios sempre me ajudaram muito, no escritório do meu tio Antônio 

escrevi uma boa parte dessa dissertação, e usei muito a sua internet, quando por algum 

motivo o meu provedor enfrentava problemas. A minha tia Rosália é uma pessoa 

maravilhosa, e sempre esteve por perto, apostando e torcendo para que tudo desse certo. 

Sem vocês queridos tios, tudo não passaria de um doce sonho! 

No decorrer do Mestrado, perdi também alguém muito importante para mim, uma 

pessoa em que me espelhava muito, e que sempre esteve muito próximo, tendo ficado 

muito feliz quando lhe falei que havia passado na seleção do Mestrado: meu primo 

Haroldo. Sinto muita falta das nossas conversas, e dos seus conselhos sempre pontuais. 

Que descanse na companhia do Senhor. 

Sua esposa Rosemary, minha prima, herdou do marido o cuidado e o amor por mim 

e pela minha família. Sempre me incentivou, e nos piores momentos, esteve ao meu lado, 

com palavras de consolo e de incentivo. Rose, pode se orgulhar, acredito que consegui! E 

certamente o Haroldo também estará feliz e orgulhoso. 

Além de parte da minha família biológica, acabei arrumando uma outra família, 

meus colegas do Mestrado. Sejam da UERJ, da UFF da UFRJ, da PUC, UNIRIO ou 



 

RURAL, todos foram extremamente importantes, juntamente com os professores das mais 

diversas disciplinas, aprendizado que levarei para toda a minha vida, e que foram 

imprescindíveis na transformação pela qual passei, na longa caminhada que empreendi. 

E por falar em professores, jamais poderia deixar de fora o professor Marcus 

Dezemone. Sempre generoso e incentivador. Não se trata de um mero agradecimento 

protocolar. Quando conversamos pela primeira vez, e falei para ela do tal “método” de 

Tobi, desde o início ele falou que daria certo, que era relevante e digno de uma dissertação 

de Mestrado. Jamais consegui estar à altura dele e tenho consciência de que não fui seu 

melhor orientando, mas sei que nunca conseguiria um orientador melhor, em nenhuma 

outra instituição. Não somente agradeço, como peço desculpas pela trajetória “torta’ que 

tivemos. Sou-lhe extremamente grato por tudo, e espero conservar para sempre a sua 

amizade. 

Aos meus colegas da Escola Municipal República do Líbano, guerreiros e 

companheiros de lutas e de labuta. Em 2014, quando cheguei em Vigário Geral, no centro 

da tormenta, da vigilância e do controle, dos corredores tumultuados e da sala dos 

professores silenciosa e amuada, eu nunca desconfiei da capacidade e do potencial de todos 

eles. Por esse motivo, mesmo quando tive a oportunidade de deixar a escola, indo para 

outro lugar, jamais titubiei, e permaneci com eles, na escola. Creio que eles também 

permaneceram comigo. E hoje continuamos juntos, “tocando” esse barco, enfrentando as 

tormentas diárias, torcendo para no dia seguinte encontrar um “mar de almirante” Esse dia 

nunca chegará, estamos na República, escola viva, agitada, barulhenta, de gritaria e de 

correria. E no fundo, é assim mesmo que gostamos! 

Por fim, não posso deixar de lado a minha família, minha esposa Priscilla, que 

desde 2002 divide comigo toda a responsabilidade e os prazeres de uma feliz vida 

conjugal. Durante o Mestrado, principalmente durante a escrita da dissertação, chegamos a 

brigar muito, pois temia que não conseguisse terminar, pondo tudo a perder quando faltava 

tão pouco. Você sempre teve razão! Se não fosse você, provavelmente tudo estaria perdido 

mesmo, e teria sido um grande desastre e uma enorme frustração. É por você e pelos 

nossos filhos, Lucas, Carolina e Francisco que fiz tudo isso. E isso é ainda tão pouco! 

Perdoe o tempo que o Mestrado tomou emprestado de vocês. Das noites sem paciência, do 

isolamento, das solicitações de silêncio, enfim, do pai rabugento que fui durante esse 

tempo. Tudo o que fiz e faço, faço por vocês. O meu amor por vocês todos é imenso! Sou 

muito grato por tê-los em minha vida! 

Não posso esquecer tanbém dos meus alunos. No auge do meu desespero, da 

incapacidade de ensiná-los, da enorme inquietude que havia tomado conta de mim, aos 

trancos e barrancos meus alunos estavam lá. E quando pude enfim entendê-los, pude 



 

também me aproximar deles e deixar que se aproximassem de mim. E não existiu 

momento melhor em minha vida de professor1 

E por último, tenho que agradecer não a uma pessoa apenas, mas tantas que 

passaram pela minha vida desde 2016, quando iniciei essa longa caminhada. Assim como 

existe o túmulo do soldado desconhecido, espalhado em todos os lugares, para agradecer e 

celebrar os heróis anônimos, quero aqui deixar o meu agradecimento a todos que de 

alguma forma me ajudaram, desconheço os seus nomes, mas o Universo e as forças que o 

governam certamente saberão. Muito obrigado por tudo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                     RESUMO 

 
 
 
 

SILVA, Carlos Henrique Matos da Silva. O “método” Tobi: inquietude, aprender e 

ensinar História – relatos de uma experiência autobiográfica em uma escola de 

Vigário Geral, no Rio de Janeiro. 2018. 71f. Dissertação (Mestrado Profissional em 

Rede Nacional PROFHISTORIA) –  Faculdade  de  Formação  de  Professores,  

Universidade  do  Estado  do  Rio  de Janeiro, São Gonçalo 2019. 

 

O tema central dessa pesquisa é uma reflexão baseada em uma experiência autobiográfica 

relacionada ao ensino e aprendizagem de História em uma escola da periferia da cidade do Rio 

de Janeiro, no bairro de Vigário Geral. E surgiu a partir da inquietude e das inúmeras 

dificuldades enfrentadas no exercício da docência, a partir de 2014, ano em que fui transferido 

para Vigário Geral, bairro periférico e carente da cidade. Ao me deparar com as condições da 

escola, com a falta de servidores do quadro de apoio e sobretudo com o baixo desempenho 

apresentado pelos alunos, acabei realizando uma sincera reflexão sobre a minha própria prática 

didática, e, a partir desse processo, pude entender melhor os meus alunos, aproximando-me deles 

e das dificuldades apresentadas por razão de suas realidades tão carentes de bens materiais e 

imateriais. Após constatar a inadequação da minha prática docente, incapaz de fornecer aquilo 

que meus alunos esperavam, e a partir das correções que busquei realizar, como mudanças nos 

conteúdos apresentados, e contextualizações que buscavam uma aproximação maior com a 

realidade dos alunos e por fim o oferecimento de um refrigerante de baixo custo como forma de 

recompensa, pude enfrentar aquela realidade caótica e realizer meu trabalho de docente. 

Contudo, foi a partir do meu ingresso no programa PROFHISTÓRIA de Mestrado Profissional 

no Ensino de História e das reflexões que esse programa proporcionou, principalmente a partir 

das discussões realizadas com professores e outros colegas docentes, além das disciplinas e de 

todo material didático ao qual tive acesso, pude compreender melhor todo o processo de ensino e 

aprendizagem, melhorando a minha própria prática didática, proporcionando aos meus alunos 

melhorias nas aulas de história ministradas. O presente estudo busca ressaltar a importância da 

afetividade nas relações entre professores e alunos, E como a partir do oferecimento de um 

refrigerante, relações de afetividade e de respeito mútuo foram construídas e consolidadas, 

melhorando consideravelmente não apenas o desempenho escolar, mas, sobretudo o próprio 

ambiente escolar. 
 

 
Palavras-chave: Ensino de História. Aprendizagem Histórica. Saberes e Práticas no 

Ensino Fundamental, saberes docentes, saberes baseados na experimentação, práticas 

docentes.



 

ABSTRACT 

 

 

SILVA, Carlos Henrique Matos da Silva. The Tobi “Method”: Restlessness, Learning and 

Teaching History - reports of an autobiographical experience at a Vicar General School in 

Rio de Janeiro. 2018. 71f. Dissertation (Professional Master in National Network 

PROFHISTORIA) - Faculty of Teacher Training, Rio de Janeiro State University January, 

Sao Goncalo 2019. 

 

The central theme of this research is a reflection based on an autobiographical experience 

related to the teaching and learning of history in a school on the outskirts of Rio de 

Janeiro, in the neighborhood of Vigário Geral. And it arose from the restlessness and the 

numerous difficulties faced in teaching, from 2014, the year I was transferred to Vicar 

General, peripheral and needy neighborhood of the city. Faced with the conditions of the 

school, the lack of support staff and especially the poor performance presented by the 

students, I ended up doing a sincere reflection on my own didactic practice, and from that 

process, I could better understand my students, approaching them and the difficulties 

presented because of their realities so lacking in material and immaterial goods. After 

noticing the inadequacy of my teaching practice, unable to provide what my students 

expected, and from the corrections I sought to make, such as changes in the content 

presented, and contextualizations that sought a closer approximation with the reality of 

students and finally offering From a low-cost soft drink as a reward, I was able to face that 

chaotic reality and do my teaching job. However, it was from my entry into the 

PROFHISTORY Professional Master's Program in History Teaching and the reflections 

that this program provided, mainly from the discussions with teachers and other teaching 

colleagues, besides the subjects and all the didactic material I had By accessing them, I 

was able to better understand the whole teaching and learning process by improving my 

own teaching practice, providing my students with improvements in the history classes 

taught. The present study seeks to emphasize the importance of affectivity in the relations 

between teachers and students. And as from the offer of a soda, relationships of affection 

and mutual respect were built and consolidated, considerably improving not only the 

school performance, but especially the own school environment. 

 

 

Keywords: History Teaching. Historical learning. Knowledge and Practice in Elementary 

Education, teaching knowledge, knowledge based on experimentation, teaching practices. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

No dia 09 de maio de 2014, uma sexta-feira, por volta das 13 horas, foi aberto o portão 

de entrada da Escola Municipal República do Líbano, em Vigário Geral. Os alunos e seus 

responsáveis entraram na unidade escolar. Eles haviam sido convocados pelo novo diretor da 

unidade, o professor José Américo Fernandes, escolhido há pouco para comandar a escola nos 

próximos dois anos. A intervenção determinada pela 4ª CRE-SME (Coordenadoria Regional 

de Educação – Secretaria Municipal de Educação) havia terminado e esse novo gestor fora 

indicado pelo corpo docente da unidade. Os responsáveis, juntamente com os alunos, foram 

direcionados ao auditório, acomodados, e lá ficaram aguardando o pronunciamento do diretor. 

Havia cerca de duzentas pessoas entre alunos, professores, servidores e responsáveis.   

  Eu havia sido lotado há poucos meses na escola e já tinha participado da reunião que 

havia acontecido pela manhã. Resolvi ficar fora do auditório. De onde me encontrava, podia 

enxergar a porta lateral que ficava no corredor que levava ao refeitório. Na metade do 

caminho ficava a porta lateral que permitia acesso ao auditório onde a reunião estava 

acontecendo.  Alguns professores haviam permanecido na porta de entrada, onde, além de 

assistirem a explanação do diretor, também controlavam o acesso ao recinto, não permitindo 

que os alunos que estavam no auditório deixassem o local e circulassem livremente pela 

escola. Também não permitiam a entrada de mais ninguém, pois o auditório encontrava-se 

lotado. 

Estava olhando para o corredor de onde conseguia visualizar meus colegas professores 

na porta do auditório. Rapidamente, vislumbro um aluno da escola, que não era meu aluno, 

mas que o conhecia dos corredores da unidade, vindo em direção ao portão onde me 

encontrava. Ele havia, segundos antes, juntamente com outros dois alunos, que também não 

eram meus, tentado invadir o auditório e, como não haviam conseguido, se dirigiram para 

onde eu estava.  

Um desses alunos, de nome J, com 15 anos, retirou da cintura uma arma e colocou-a 

próxima ao meu rosto, apontando em direção à minha cabeça e disparou.
1
 Tentei desarmá-lo, 

corri atrás dele pelo pátio, e fui contido pelos outros dois alunos, que me seguraram enquanto 

ele fugia, pulando o muro. Os meus colegas professores, quando entenderam o que havia 

acontecido, correram para me ajudar. Os dois alunos quando viram a aproximação desse 

                                                           
1
 https://forum.outerspace.com.br/index.php?threads/aluno-amea%C3%A7a-professor-com-rev%C3%B3lver-

em-escola-municipal-do-rio.380058/ 
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grupo de professores, se desvencilharam de mim e pularam também o muro, evadindo-se da 

escola. 

Eu não havia visto e nem escutado o disparo. Na verdade, a arma havia disparado, mas 

não havia projétil, ou o mesmo havia falhado. Quem ouviu o disparo foi uma mãe de aluna, 

que estava bem próxima ao portão, e que descreveu o disparo, sendo inclusive testemunha no 

inquérito policial instaurado na 38ª Delegacia Policial, em Brás de Pina.  

Após me acalmar, fui, juntamente com alguns professores e com essa mãe à delegacia, 

onde registrei a ocorrência policial. Até hoje não possuo maiores informações sobre o disparo. 

O delegado responsável pelo inquérito informou que deveria se tratar de um “simulacro”, uma 

arma de brinquedo ou algo parecido. Tudo isto aconteceu em uma sexta feira. A edição de 

sábado, dia 10 de maio de 2014 do Jornal Extra, trazia a seguinte reportagem sobre o fato
2
: 

Uma cena de violência chocou, nesta sexta-feira, alunos e professores da escola municipal 

República do Líbano, em Vigário Geral. Um aluno de 15 anos, que fazia parte de um grupo de 

seis estudantes, sacou um revólver e apontou a arma para o rosto de um professor de História. 

Segundo o delegado Paulo Henrique da Silva Pinto, da 38ª (Irajá), que investiga o caso, o 

jovem apertou o gatilho quatro vezes, mas a arma não disparou. 

— Os seis alunos são do turno da manhã. Eles retornaram à escola após pular um muro e 

queriam chegar até o auditório. Provavelmente, o agressor foi repreendido quando tentava 

beber água pelo professor de História e sacou a arma. Já aconteceram episódios de agressões 

entre alunos, mas nunca uma coisa tão grave assim. Eles (agressores) só foram embora depois 

que nós entramos para apartar — disse um professor, que comunicou o que aconteceu ao 

EXTRA pelo WhatsApp do jornal (2199644-1263 e 21998099952) e pediu para não ser 

identificado. 

Três professores e uma mãe de aluno que presenciaram a ameaça prestaram depoimento na 38ª 

DP. Segundo um professor, o caso já foi comunicado à direção da escola. 

No fim da noite de ontem, o delegado Paulo Henrique da Silva Pinto confirmou ter aberto um 

auto de investigação para saber exatamente o que ocorreu na escola. 

— Na segunda-feira vamos à escola para pegar com a direção os dados dos dois alunos que 

participaram do fato. Se for possível, ouviremos os menores neste mesmo dia. Também 

queremos saber sobre a origem da arma usada. No fim das investigações, remeteremos tudo 

para o Juizado de infância e Juventude — disse o delegado. 

A Secretaria municipal de Educação disse que vai abrir uma sindicância para apurar os 

acontecimentos 

 

A matéria cometeu alguns deslizes. Não impedi nenhum aluno de beber água. O aluno 

de nome J, que me apontou a arma, não me disse nada ou tentou fazer qualquer coisa antes. 

Ele simplesmente retirou a arma da cintura e apontou-a para mim. Também não houve 

nenhuma agressão. Eu tentei desarmar o aluno e os outros dois alunos acabaram impedindo-

me de desarmá-lo. 

Algum tempo depois, fiquei sabendo que essa arma havia circulado pela manhã nos 

corredores da escola, passando de mão em mão, sem que ninguém tivesse conseguido retirá-la 

desse grupo de alunos. 

                                                           
2
 https://extra.globo.com/casos-de-policia/aluno-ameaca-professor-com-revolver-em-escola-muncipal-do-rio-

12446872.html 



15 
 

Um dos alunos se chamava Orlando Farias. Ele tinha cerca de dezesseis anos. Depois 

do episódio da arma, vagou por diversas escolas da região, tendo sido excluído de quase todas 

elas. Em 28 de março de 2019, assassinou sua namorada dentro de casa e, algumas horas 

depois, foi executado no interior de uma igreja no bairro de Jardim América, vizinho à 

Vigário Geral.
3
 

Familiares de uma jovem de 16 anos grávida dizem que ela foi assassinada pelo namorado na 

madrugada desta quinta-feira (28), na Zona Norte do Rio. Depois do crime, o suspeito disse no 

hospital que os dois foram vítimas de um assalto e, horas depois, foi encontrado morto com 

dois tiros dentro de uma igreja– teria sido executado por traficantes de uma comunidade da 

Pavuna. 

 

 Na segunda feira, passado o final de semana, eu estava de volta, trabalhando 

normalmente.  

O Coordenador da 4ª CRE, prodessor Eduardo Fernandes, por diversas vezes me 

ofereceu transferência, inclusive para outra unidade, localizada em outra CRE. Todas essas 

ofertas foram recusadas por mim. Continuei na República do Líbano, onde me encontro até os 

dias atuais. 

Até hoje reflito sobre os acontecimentos daquela sexta-feira. Eu não tinha nenhuma 

interação com aqueles alunos que me atacaram. Eles eram alunos do oitavo e nono anos. Eu 

só trabalhava com os sextos e os sétimos anos, pois, eram as turmas mais complicadas, mais 

numerosas e agitadas. E ainda não consegui chegar a nenhuma conclusão ou resultado. Não 

foi por heroísmo, ou por não acreditar que se tratasse de uma arma verdadeira. Até hoje não 

sei porque continuei na escola depois do episódio. 

Ainda em 2014, pouco tempo depois, percebi que havia chegado a uma encruzilhada, 

com duas direções por onde poderia seguir. 

 Na primeira direção, eu deveria optar pelo caminho mais tranquilo, continuar com as 

aulas que ministrava, cujo arcabouço se sustentava no binômio conteúdo e autoridade. 

 Meu segundo caminho envolveria uma guinada repentina de direção, para um destino 

ainda desconhecido. 

 A primeira opção parecia mais tranquila e confortável. Seguiria esperando que, em 

algum momento, meus alunos adquirissem a maturidade, percebendo o quanto era importante 

aquele conhecimento que eu ministrava. Enquanto isso, ao mesmo tempo, tomariam 

consciência da importância de ficarem quietos, imóveis, para que se efetivasse a transposição 

                                                           
3
 https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/03/28/familia-acusa-namorado-de-matar-jovem-gravida-

suspeito-foi-executado.ghtml 
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do meu conhecimento para eles. Optando por esse caminho, não enfrentaria maiores 

complicações. Na verdade, creio ser o caminho que muitos acabam escolhendo. E digo isto 

sem exercitar nenhuma crítica, pois eu mesmo segui nessa direção por um longo período de 

tempo. 

 Quando sai da Universidade, acreditei por muito tempo que bastava ter conteúdo 

extenso sobre a matéria, e autoridade, para enfrentar alunos mais agitados e turmas mais 

barulhentas. E segui fielmente nesse rumo, crendo que os alunos aprenderiam, que tudo era 

apenas uma questão de tempo, e de compreensão por parte deles.  

Nunca sequer pensei em fazer uma autocrítica, repensando a forma como trabalhava. 

Acreditava de minha parte, que estava tudo certo. Possuía o conhecimento sobre 

aquilo que ensinava e, se algo não estivesse acontecendo dentro desse processo, considerava 

que não se tratava de nenhuma falha oriunda da minha prática.  

 E assim, segui acumulando conteúdo e reforçando a autoridade. E, de certa forma, 

enrijecendo, me tornando “impermeável”.  Não tenho o direito e nem o conhecimento para 

falar por todos, mas falo com absoluta propriedade sobre mim, enrijecido e com pouquíssima 

possibilidade de mudar.  

 Não foi muito fácil perceber o quanto estive errado, e como era um professor 

burocrático, com planejamentos em dia, conteúdos dominados e prática bastante engessada. 

 O segundo caminho era muito mais complicado, pois significaria mudanças em minha 

prática de ensino e, para tanto, talvez não estivesse pronto para tal transformação. A segunda 

direção seria bem mais ‘tortuosa”. Certamente envolveria uma mudança estrutural, quase 

paradigmática... 

 O desespero me levou ao questionamento. Durante meus primeiros meses na escola 

República e constatei que não estava indo bem, seguindo o caminho tradicional. As turmas 

eram barulhentas, irrequietas, algumas violentas, e quase todas com baixo rendimento. E 

custei a perceber que a minha prática docente era, no mínimo, inadequada, pois não entendia 

os sinais visíveis que as turmas demonstravam. 

 Na qualificação, já na etapa final do Mestrado, em uma de suas valiosas falas, a 

professora Juniele Rabêlo de Almeida mencionou que o meu trabalho era fruto de uma 

“pedagogia do desespero’. E ela estava certa em denominar dessa forma. E a partir do 

desespero, resolvi partir para uma “pedagogia da afetividade”, ainda que não soubesse bem o 

que isso significava. 
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Foi, nesse contexto conturbado, no auge do desespero, sem poder contar com nenhum 

apoio, que busquei a salvação em um refrigerante de baixo custo, tão comum nas periferias e 

acabei ganhando muito mais do que conseguiria imaginar! 

Antes de qualquer aprofundamento ou pesquisa mais elaborada sobre Tobi e seu 

método, cabe-nos uma explicação: “Tobi” trata-se, na verdade, de uma marca de refrigerante 

muito popular nas periferias, pelo seu baixo custo. O Guaraná Tobi é fabricado pela empresa 

Refrigerantes Pakera, localizada em Magé, no Estado do Rio de Janeiro. A marca faz parte 

das chamadas “tubaínas” 

Segundo o dicionário on line Dicio, tubaína é um tipo de refrigerante brasileiro, feito à 

base de guaraná, originalmente fabricado no interior de São Paulo, sendo especialmente 

conhecido em alguns lugares do interior do Brasil.
4
 

O tema deste projeto de Dissertação de Mestrado Profissional em Ensino de História é 

a reflexão sobre práticas pedagógicas autobiográficas, em uma escola da periferia da cidade 

do Rio de Janeiro, em Vigário Geral, em especial, sobre o que denominei como “método 

Tobi”. 

O interesse pela temática é resultado direto da prática docente como professor de 

História no município do Rio de Janeiro desde abril de 2012. 

 Para pensar tal prática, dois autores serão utilizados como base teórica. O primeiro é o 

professor e filósofo canadense Maurice Tardif, um dos principais pesquisadores e teóricos 

sobre os chamados “saberes docentes” em sua obra intitulada Saberes Docentes e Formação 

Profissional, na qual se debruça sobre questões relevantes à problemática aqui levantada. O 

outro autor é o sociólogo e antropólogo francês Marcel Mauss, em sua obra Sociologia e 

Antropologia, especificamente na segunda parte da mesma, denominada Ensaio sobre a 

Dádiva – Forma e razão da troca nas sociedades arcaicas, publicado em 1925.   

 A professora e historiadora Ana Maria Monteiro explicita bem a questão sobre a 

construção de um saber plural e não acadêmico, fruto sobretudo da ação dos docentes em sala 

de aula e de suas práticas, ainda que sejam escassas as pesquisas sobre o assunto.
5
 

“Acreditamos, no entanto, que mesmo esses trabalhos, que representam um avanço 

significativo para a compreensão da especificidade da ação docente, ainda se ressentem da 

ausência de pesquisas que direcionam seu foco de análise mais diretamente sobre a relação dos 

professores com os saberes que ensinam, tarefa esta que, certamente, demanda um esforço de 

especialistas das diferentes áreas de conhecimento específico, em trabalhos individualizados e 

coletivos, que possam melhor esclarecer essa relação tão valorizada pelos professores 

(principalmente aqueles que atuam no segundo segmento do ensino fundamental e no ensino 

                                                           
4
 https://www.dicio.com.br/tubainas/ 

5
 MONTEIRO, Ana Maria Ferreira da Costa. Professores: entre saberes e práticas. Educação & Sociedade, ano 

XXII, nº 74, Abril/2001 



18 
 

médio) e, ao mesmo tempo, tão ausente de seus comentários e conversas cotidianas e 

profissionais. 

 

A dissertação está organizada em três capítulos, além das considerações finais. 

Começa com uma Introdução que pretende explicar e detalhar alguns acontecimentos e como 

surgiu a necessidade de refletir e de buscar soluções para as inúmeras dificuldades que se 

apresentavam, e como Tardif forneceu o arcabouço para essas reflexões que aconteceram 

durante o Mestrado.  

No capitulo1 intitulado Duas trajetórias que se intercruzam, pretendo realizar um 

breve relato sobre a minha trajetória antes de ingressar, por concurso em 2012, no município 

do Rio de Janeiro como docente de História. Inicialmente designado para uma escola em 

Ramos, a Escola Municipal Tenente General Napion, e posteriormente a partir de 2014, para a 

Escola Municipal República do Líbano, devido à mudança de segmento pela qual passou a 

Napion, redesignada como unidade de primeiro segmento, ou seja, atendendo crianças do 1ª 

ao 5ª ano. 

No capítulo 2, que intitulei  A República do Líbano apresentarei e detalharei  dados 

sobre o bairro, a situação precária e a falta de perspectivas que essa região oferece aos seus 

moradores, em especial, aos alunos da escola.  

No capítulo 3, denominado O “método” Tobi: uma reflexão necessária, essa prática 

ou “método” Tobi passa a ser “esmiuçado”. Por meio da ótica de Marcel Mauss e de seu 

Ensaio sobre a Dádiva, e da contribuição da professora Angela de Castro Gomes, através do 

livro A Invenção do Trabalhismo, mostrarei a evolução de uma prática, que se buscou 

inicialmente utilitarista, calcada, sobretudo, nos chamados “corpos dóceis” salientados por 

Michel Foucault, e no desejo de controle dos meus alunos, surgida no auge do desespero, para 

demonstrar a criação de um forte vínculo e de como isto representou uma melhoria 

substancial na relação com meus alunos, e na transformação da pedagogia do desespero para 

uma pedagogia da afetividade. 

Ainda sobre essa prática, a reflexão sobre os seus resultados, e nas discussões com os 

meus colegas docentes, acabei tomando ciência da utilização desse tipo de recompensa por 

outros professores, com resultados análogos aos obtidos por mim. 

Nas Considerações Finais, pretendo discorrer sobre a situação atual da escola, dos 

projetos e das iniciativas que estamos desenvolvendo e como esse movimento está 

transformando a escola e nossos alunos. 

Resolvi mencionar também o Relatório de Exigências do TCM – Tribunal de 

Contas do Município, que elencou uma série de demandas que deveriam ser resolvidas, que 
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mostrará a precariedade em que a unidade escolar se encontrava em 2014 e nos anos 

seguintes. 

Por fim, Iconografia, afim de demonstrar e ilustrar as condições físicas da escola e as 

Referências utilizadas na pesquisa. 

O programa PROFHISTÓRIA propiciou um sólido embasamento teório-metodológico 

que permitiu realizar uma profunda reflexão sobre a minha prática pedagógica, e sobre os 

desdobramentos que ela engendrou em meus alunos, transcendendo os objetivos iniciais, 

convergindo para um resultado surpreendente. 
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CAPÍTULO 1: DUAS TRAJETÓRIAS QUE SE INTERCRUZAM 

 

 

 O ano de 2008 foi muito simbólico para mim e representou um recomeço. Com  apoio 

e incentivo de minha família, voltei a estudar História na Universidade Gama Filho. Quase 

vinte anos haviam- se passado desde que ingressei por vestibular em uma universidade, a UFF  

(Universidade Federal Fluminense), em Niterói, no segundo semestre de 1989. 

 A minha turma se formou em 1995. Eu não estava com eles. Meu trabalho, 

inicialmente como bancário no Banco Mercantil do Brasil, e depois, como diretor eleito do 

Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários do Município do Rio de Janeiro, 

ou simplesmente Sindicato dos Bancários, em março/abril de 1994, contribuiria muito para 

não conseguir “colar grau” com a minha turma de origem. As demandas sindicais eram 

enormes, e a militância no meio sindical e político havia tomado muito do meu tempo, 

fazendo com que trancasse a faculdade por um bom tempo.  

 Como a sede do banco em que trabalhava desde abril de 1988 ficava em Belo 

Horizonte, Minas Gerais, constantemente me deslocava para essa capital, negociando 

demandas específicas de meus colegas bancários. 

 No Sindicato, eu ocupava a Secretaria de Formação Sindical, que era responsável por 

promover formação técnico-profissional e sindical aos bancários do município do Rio de 

Janeiro. Era uma das secretarias mais procuradas pelos cursos que oferecia.  

 As demandas eram enormes. Por conta delas, acabei me afastando bastante da 

faculdade. Como era ainda muito jovem, não consegui conciliar as multiplas tarefas que 

desenvolvia. 

 Além disto, desde 1997, eu havia sido selecionado através de um concurso público 

realizado pelo NUSEG-UERJ (Núcleo de Estudos Governamentais da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro) para trabalhar no Detran-RJ, como Vistoriador-Emplacador. 

  Inicialmente no município do Rio de Janeiro em 1996, e depois em toda a região 

metropolitana, foi implementado o chamado Projeto Renavam - Troca de Placas, onde todos 

os veículos da frota do Estado do Rio de Janeiro seriam cadastrados no Sistema Renavam 

(Registro Nacional de Veículos Automotores), trocando as placas amarelas com duas letras e 

quatro dígitos e lacre de chumbo, para as placas com três letras, quatro dígitos e lacre de 

plástico, mediante uma vistoria anual, com a verificação de vários itens de segurança, e 

aferição de gases poluentes, regulada pelo Código Nacional de Trânsito e por legislação 

estadual específica. 
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 Com dois empregos, pouco tempo sobrava para estudar. E fui empurrando a faculdade, 

faltando muito pouco para terminar, basicamente apenas a monografia de conclusão de curso.  

 Já havia inclusive escolhido o orientador, o Professor Doutor Jorge Ferreira. O tema 

escolhido abrangeria questões ligadas à violência política no Partido Comunista da União 

Soviética, principalmente no período dominado por Stalin, de 1924 a 1953, com foco nos 

anos de 1936 a 1938, durante os chamados “Processos de Moscou”, onde quase toda a Velha 

Guarda Bolchevique fora exterminada por Stalin. 

 Em novembro de 1999, meu casamento também chegara ao fim. E como esse processo 

de separação foi bastante traumático, acabei abandonando de vez a faculdade.  

 Logo em janeiro de 2000, solicitei desligamento do Sindicato dos Bancários, além de 

fazer um acordo com o banco em que trabalhava, deixando de ser bancário. 

No final de novembro de 2001, acabei reconstruindo a minha vida, e casei-me 

novamente em março de 2002. Tentei ainda voltar para a universidade, mas somente consegui 

retornar em 2008, já na Universidade Gama Filho. 

Estudar na Gama Filho foi uma experiência bastante satisfatória. Dois professores se 

destacaram bastante em minha vida e me ajudaram muito. A professora Cláudia Regina do 

Amaral Affonso, responsável pela disciplina Prática de Ensino e Estágio Supervisionado. 

Tive o prazer de trabalhar no Sindicato dos Bancários, na área de Formação Sindical, com a 

professora Cláudia Affonso, que também havia trabalhado lá como assessora. 

Outro professor que me ajudou muito na Gama Filho foi o professor Jayme Lúcio 

Fernandes, de História Contemporânea. Há um detalhe bastante peculiar em relação ao 

professor Jayme Lúcio. Ele havia sido “meu calouro” no curso de História na UFF, e  acabou 

se transformando no meu orientador, na UGF.  

A minha monografia de graduação em História teve o seguinte título: A participação 

do Brasil na 1ª Guerra Mundial: A divisão Naval em Operações de Guerra – DNOG, e 

analisou a participação da Marinha Brasileira na Primeira Guerra Mundial, em especial a 

criação e a atuação da DNOG entre os anos de 1917 e 1919. 

Ainda na Gama Filho, a turma de História na qual me formei, havia criado um grupo 

chamado “Navio Pirata”, onde, com a anuência e participação de todos os professores, alguns 

alunos gerenciavam e disponibilizavam textos e livros que utilizávamos em discussões e 

trabalhos, facilitando imensamente a vida de todos os alunos. O acesso se dava por meio 

digital, diminuindo de forma significativa os custos com reprodução. Sempre achei essa uma 

excelente iniciativa. 
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 Segui no Detran-RJ até 2008, quando, após denunciar à Corregedoria do órgão, um 

grande esquema de corrupção no Posto Ceasa, fui demitido em maio de 2008. Ocupava então 

o posto de Subchefe de Posto e o Ceasa era o maior posto de vistoria do Detran-RJ, atendendo 

cerca de mil e duzentos veículos por dia, com mais de 200 colaboradores. 

 Em 2008, no mesmo ano em que retornei aos estudos, ainda sem concluir o curso, 

resolvi prestar concurso para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Acabei sendo classificado, mas 

não fui chamado logo no inicio. 

 Enfim, em 2010, consegui terminar a faculdade e me formei. Foi uma grande vitória, 

quase não acreditei que havia conseguido por fim, vencer essa longa etapa de minha vida. 

 Em abril de 2012, estava trabalhando em uma empresa de tecnologia quando recebi a 

notícia da convocação para a prefeitura do Rio de Janeiro. Faltando apenas quinze dias para 

expirar o prazo de validade do concurso de 2008, o então prefeito Eduardo Paes, resolveu 

convocar todos os classificados do concurso de 2008. No dia 24 de abril de 2012, tomei posse 

como professor I – História, com a matrícula 10/280.487-0 no município do Rio de Janeiro. 

 Comecei a trabalhar no início de maio, pois o processo de posse envolve um longo 

caminho, com exames médicos e entrega de documentos. Além disto, há ainda a escolha da 

unidade escolar, que, via de regra, leva em consideração o local mais próximo de sua 

residência. 

 O concurso de 2008 apresentava uma especificidade: o candidato poderia optar por ser 

chamado por uma CRE (Coordenadoria Regional de Ensino) especifica, ou seja, pela CRE 

escolhida por ocasião da inscrição no concurso, ou poderia tanbém optar ser chamado por 

qualquer uma das 10 CREs que existiam em 2010, desde que houvesse vaga. Atualmente são 

11, sendo a 11ª a que está localizada na Ilha do Governador. 

 Pode não parecer muito importante, mas esse detalhe de escolher ser chamado por 

apenas a CRE escolhida ou por qualquer uma delas possui uma certa importância. A remoção 

de um servidor de uma região para outra só é possível após três anos de exercício ininterrupto.  

 Por ocasião do concurso, acabei optando por ser chamado por qualquer uma das 

CREs, mesmo residindo na área da 2ª CRE, que abrangia a Tijuca, onde residia, e a Zona Sul. 

Na época a minha esposa trabalhava na Tijuca, mas, mesmo assim optei por qualquer uma 

delas. 

 Acabei sendo convocado pela 4ª CRE, que abrange uma enorme área territorial, indo 

desde a Maré, passando pelos Complexos de Ramos, da Penha e do Alemão, chegando ao 

Jardim América e na divisa com o município de Duque de Caxias, área próxima ao bairro de 

Vigário Geral, onde se localiza a República do Líbano.  
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 Tomei posse como professor de História no município do Rio de Janeiro, no dia 28 de 

abril de 2012. Assim que assinei o documento de posse, fui enviado à uma escola na região da 

Maré, próximo ao Parque União, a Escola Municipal Tenente General Napion, localizada 

perto no acesso à Ilha do Governador. Para mim, e para alguns colegas que moravam em 

Niterói ou São Gonçalo, a localização da escola era muito boa.  Na ida, o acesso pela Linha 

Vermelha era um facilitador, e na volta, era só pegar o viaduto Brigadeiro Trompowsky  e 

seguir pela Avenida Brasil, seguindo em direção à Ponte Rio-Niterói. 

Comecei a minha trajetória profissional na Escola Municipal Tenente General Napion, 

no bairro de Ramos. Trabalhei lá por quase dois anos, sem enfrentar maiores problemas 

pedagógicos ou de relacionamento com os meus alunos, apesar da localização da escola ser 

bem próxima ao Parque União, dentro do chamado Complexo da Maré, atualmente uma das 

áreas mais perigosas da cidade.  

Tratava-se de uma escola com três turnos, sendo que, durante a noite, o espaço era 

cedido ao Estado, funcionando como escola estadual. A instituição se assemelhava a grande 

maioria das escolas no Estado do Rio de Janeiro, principalmente em seu formato, parecido 

como uma prisão, repleta de grades e muros altos. 

O tempo em que trabalhei lá foi bastante tranquilo. Não havia conflito por causa de 

“facções” de crime organizado, como em algumas outras áreas da rede municipal. A escola 

era considerada “neutra”, recebendo alunos de diferentes áreas: Maré, Ramos, Bonsucesso e 

até Penha.  

 Muitos professores lotados na Napion moravam do outro lado da Ponte Rio-Niterói. A 

própria gerente de Recursos Humanos da 4ª CRE, professora Elizabeth Borges, havia me 

colocado lá por dois motivos: haver vaga e pela localização. 

 A minha carga horária era de 16 horas semanais, sendo 12 em sala de aula e 4 tempos 

de planejamento, também conhecida com “HC” ou Horas Complementares, ou ainda como 

“CE”, Centro de Estudos. A disciplina História no município do Rio possuí carga horária de 3 

tempos por turma, logo, precisava de 4 turmas para fechar a carga prevista em meu regime de 

trabalho. 

 A Napion era uma escola de dois turnos, o que também facilitava muito a minha vida, 

pois completava a carga horária em dois dias somente. Eu precisava muito disso, pois na 

época, eu também trabalhava em uma empresa de tecnologia, em um cargo de gerência, que 

demandava também bastante esforço e atenção. 

 Fui muito bem acolhido na escola. A coordenadora pedagógica organizou  meu 

horário de trabalho, e ficou bastante feliz com a minha chegada, já que estavam sem professor 
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de História desde o início do ano. Não pude escolher os anos com que iria trabalhar. Fiquei 

basicamente com o 6º e o 7º anos, já que o 8º e 9º ficam reservados, pois há uma preferência 

maior dos professores por essas turmas e pelo conteúdo da disciplina, bem mais atrativo aos 

alunos. Minhas turmas no ano de 2012 foram: 1606, 1607, 1706 e 1707. 

 Não tive problemas para desenvolver o meu trabalho. A Napion era uma escola bem 

organizada, não tinha deficiência de pessoal de apoio. Além disto, sua arquitetura permitia 

que poucas pessoas tomassem conta dos alunos, pois, eram três andares e todos ficavam 

trancados, além das salas, evitando assim que os alunos circulassem livremente pela unidade 

escolar. A comparação com um presídio ou um local responsável por cumprimento de 

medidas restritivas de liberdade, não seria de todo equivocada. 

 Aos poucos, fui me aproximando dos colegas, dos demais funcionários e da direção da 

escola. Ainda em 2012, conseguimos revitalizar um espaço que era utilizado para armazenar 

objetos inservíveis, já baixados dos inventários escolares, mas ainda não recolhidos. 

Consegui, junto da empresa onde trabalhava, um pequeno caminhão, e recolhemos todo 

aquele material, deixando o espaço livre. Criamos nesse espaço um local para múltiplas 

atividades como sala de aula para artes, local de projeção de filmes, espaço para reuniões da 

escola, auditório, enfim, um local multi uso para a unidade escolar. 

 O ano de 2013 foi bastante tranquilo. O espaço escolar apesar de suas especificidades, 

não é tão diferente de qualquer outro, em relação ao domínio do próprio trabalho, e de seu 

ambiente. Quanto mais tempo passamos no local de trabalho, mais dominamos e temos 

conhecimento daquele ambiente e de sua rede, ou seja, ganhamos experiência, ou, como 

chamamos atualmente “expertise”.  

 Continuei com o 6º e o 7º anos até pelo menos em setembro, regendo as turmas 1605, 

1607, 1608 e 1703. Após o processo de migração, com a ampliação de minha carga horária 

para quarenta horas semanais, passei a reger também as seguintes turmas: 1704, 1705, 1801, 

1802 e a turma 1901. Com o 6º, pude criar uma regra que até hoje procuro utilizar, quando 

trabalho com essas séries: saber detalhes de cada aluno e de seus responsáveis. Para isso, 

procuro a professora do 5º ano, que, no município chamamos de Professor II ou simplesmente 

de “PII”. 

 Como essas professoras ou professores ficam com os alunos o tempo inteiro, a não ser 

nos momentos que chamamos de “blocagem”, dia ou horário em que esses alunos têm aulas 

de educação física, língua estrangeira, artes e sala de leitura, os professores costumam fazer 

registros mais detalhados e individualizados sobre as dificuldades, comportamento, 

participação da família nas reuniões, etc. 
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 Ao buscar identificar as eventuais dificuldades, produzia conteúdos ou estratégias 

diferenciadas, possibilitando que meus alunos pudessem progredir, ou que pelo menos 

pudessem enfrentar as dificuldades com um número maior de ferramentas. 

 O único desconforto inicial que tive foi em relação a uma única turma, a 1705, última 

turma de 7º ano formada na escola, que reunia um grande número de alunos repetentes e com 

problemas de comportamento. Nessa turma também foram reunidos quase todos os alunos 

homossexuais do 7º ano, o que me pareceu um certo tipo de segregação, que permitiu que as 

outras quatro turmas de 7º ano funcionassem de forma “mais tranquila”, segundo o critério de 

enturmação utilizado.  

 A Secretaria Municipal de Educação não havia estabelecido critérios definidos para 

alocar nas turmas. Na falta de instrumentos ou normas reguladoras, cada unidade escolar 

procede de forma autônoma, elegendo critérios próprios, baseados simplesmente na vontade 

de seus gestores. 

 Infelizmente é muito comum nas escolas esse tipo de enturmação. Antes de começar o 

período letivo, os alunos são agrupados e enturmados levando-se em consideração  os 

seguintes critérios: desempenho escolar no ano anterior, menor idade e bom comportamento. 

Os alunos que se encaixam nesses critérios são direcionados às primeiras turmas, ou seja, 

turmas 1501, 1601, 1701, 1801, até chegar à turma 1901. Alguns alunos podem ser colocados 

em outras turmas, mas, quase sempre, os critérios utilizados são esses. 

 Além disto, os professores mais antigos acabam tendo a “primazia” de lecionar para 

essas turmas, quase como uma “reserva exclusiva”. Aos outros professores que chegam, tanto 

de matrícula (quando suas matrículas são direcionadas à essas escolas, normalmente suprindo 

alguma vacância) ou em forma de dupla regência, ou como complementação de horário, são 

destinados às turmas de pior desempenho, comportamento ou com idade mais elevada. 

Talvez esse não seja realmente o melhor critério. Alguns professores encontram 

maiores dificuldades nas séries iniciais (6º e 7º anos), e deslancham no 8º e 9º anos. Há 

sempre uma preferência  e, na maioria das vezes,  levar isso em consideração pode ser um 

bom caminho. 

 Faltando três meses para terminar o ano letivo de 2013, tive a oportunidade de assumir 

uma turma de 9º ano, a melhor turma da escola, a 1901.  

 A experiência foi fantástica. A começar pelo conteúdo programático, que começa com 

a Descolonização da África e da Ásia, passa pelos governos Dutra e JK, continua com Jânio, 

Jango e a crise pré 64, e avança no golpe de 1964 esua consolidação. O conteúdo previsto 
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trata também os outros golpes que varreram a América do Sul, e termina com o 

restabelecimento da democracia no Brasil, nos anos 80
6
.  

 A linguagem utilizada com esses alunos é “menos amarrada”, e a narrativa muito mais 

“fluida”. Sem contar os desafios, as perguntas, com aspecto mais amplo, e o nível de 

proximidade que eles estabelecem com os professores, facilitando o trabalho docente. 

 Em geral, as turmas de 9º ano se aproximam mais dos professores, desenvolvendo um 

relacionamento mais intenso. Acredito que isso aconteça por se tratar do último ano desses 

alunos no Ensino Fundamental na esfera municipal, criando um certo clima de despedida, e 

mesmo pelo amadurecimento que esses adolescentes experimentam. Além disto, essas turmas 

de nonos anos acabam se transformando em exemplos para os outros alunos da escola. Em 

relação ao conteúdo de História, na minha opinião, após todos os anos trabalhando como 

docente, é o conteúdo mais prazeroso para os professores, pois inicia-se com o século XIX, e 

as transformações que a humanidade experimentou, chegando até o século XXI e a História 

do Tempo Presente, com os acontecimentos mais recentes. Os alunos gostam da Segunda 

Guerra Mundial e também se interessam muito pela História do Brasil, principalmente após 

1945. 

 Com a turma 1901, desenvolvi no curto período de tempo, uma relação bastante 

intensa e produtiva. Como havia preparado um grande espaço na escola, passei a utilizá-lo 

com mais frequência, com filmes, seguido de discussões e debates. 

 No ano de 2013, a Secretaria Municipal de Educação havia lançado um programa que 

tratava da temática da discriminação racial. Para isso, a proposta era realizar filmes de até 60 

segundos, utilizando-se de telefones celulares. Os roteiros deveriam ser realizados pelos 

alunos, com a supervisão de professores.  

 Resolvemos então participar, realizando um filme cujo roteiro desenvolvido envolvia 

duas personagens principais: uma aluna branca e uma aluna negra. O título do filme era: 

Somos todos iguais! Juntamente com a professora Flávia Vicente, que era docente de inglês, 

supervisionamos a construção do roteiro. A história era bem simples, a aluna branca chegava 

atrasada para uma prova de inglês que deveria ser realizada em dupla. O único local 

disponível na sala de aula era do lado da aluna negra, que por sinal, era a melhor aluna da 

turma. A aluna branca tenta trocar de lugar com outros colegas, mas não consegue. 

Contrariada, ela acaba por sentar ao lado da aluna negra, porém, realiza a sua prova sozinha, 

sem interagir com a colega, ignorando deliberadamente as instruções da professora. O 

                                                           
6
 http://www.educopedia.com.br/Cadastros/Aula/Visualizar.aspx?pgn_id=192 
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resultado já era esperado, a aluna branca fracassa na avaliação e a aluna negra tira a maior 

nota da turma. No final, as duas se reconciliam, pois a aluna branca reconhece que a 

discriminação é altamente prejudicial em qualquer situação. 

 O filme foi realizado e contou com a participação da turma inteira. Eu e a professora 

Flávia Vicente dirigimos. Utilizamos vários recursos cinematográficos, utilizando planos 

diferentes, com ângulos e câmeras. No final, o resultado foi muito bom. O filme foi exibido 

em toda a escola, e também participou do festival, sem receber nenhuma premiação. 

 Não dá para descrever o orgulho e a satisfação dos alunos. A ovação, por parte dos 

colegas e dos professores, no dia da exibição. Seus nomes nos créditos, e a sensação de ter 

participado de algo maior, de certa forma, até compensou o fato de não terem sido premiados.  

E assim  o ano letivo seguia, sem maiores intercorrências, seguindo quase sempre 

como o planejado, a não ser por uma pequena novidade: a Lei número 5623 de 1º de outubro 

de 2013
7
. 

Em seu primeiro artigo, esta Lei institui o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração 

dos funcionários da Secretaria Municipal de Educação - SME e adota outras providências no 

interesse da valorização do pessoal da área de Educação e da melhoria da qualidade do ensino 

público municipal. 

Em 30 de julho de 2013, o edital número 18 da E/SUBG/CRH permitia a ampliação da 

carga horária de professores lotados em escolas que atendessem a uma série de critérios pré-

estabelecidos. A escola em que me encontrava lotado havia sido enquadrada nesses critérios, 

o que me permitiria realizar a migração para as quarenta horas semanais. 

Poucos colegas pensavam em aderir. Desde o início, enxerguei essa mudança como 

uma oportunidade. Trabalhar em uma única escola, sem a necessidade de deslocamentos, me 

parecia muito bom. Além disto, com o aumento da carga horária, a remuneração também 

aumentaria de forma significativa. Eram fatores que deveriam ser levados em consideração. 

No final do mês de julho de 2013, não se falava em outra coisa na Napion. Não havia 

um consenso. Entre os professores, muitas dúvidas e apreensões. Alguns duvidavam que a 

migração seria permanente, e pensavam que a Prefeitura poderia voltar atrás a qualquer 

momento, prejudicando-os. Outros viam esse processo como algo capaz de inviabilizar suas 

vidas profissionais, uma vez que acreditavam estar por trás uma exigência crucial, a criação 

de um vínculo único, levando à dedicação exclusiva.    . 

                                                           
7
http://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/contlei.nsf/7cb7d306c2b748cb0325796000610ad8/d80e5d992b

53402803257bf90059dc60?OpenDocument 
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Como estava ainda com dúvidas, procurei a 4ª CRE (Coordenação Regional de 

Educação) e busquei falar com a gerente de Recursos Humanos, a professora Elizabeth 

Borges, a mesma que havia me dado posse e me alocado na Tenente General Napion. Fui com 

outras dúvidas. A gerente nos assegurou que esse processo era definitivo, que não haveria 

recuo, e que havia por parte da SME, uma firme disposição em implantar o turno único 

(horário em que os alunos ficam sete horas na escola, por dia, e os professores cumprem 

jornadas de oito horas diárias, perfazendo quarenta horas semanais). Isto seria prioridade 

absoluta, nas palavras dela. 

Após deixar essa reunião, tive uma certeza: os professores com carga horária de 

dezesseis horas seriam “varridos” para áreas mais distantes, pois a prioridade seria lotar as 

escolas com docentes de quarenta horas e, a partir dessa lotação, transformar as unidades em 

escolas de turno único. 

 Com a Lei 5623 de Outubro de 2013, o prefeito Eduardo Paes, institui o Plano de 

Ampliação da jornada de trabalho para 40 horas semanais para demais professores da rede 

municipal de ensino. E posteriormente publica o Decreto número 38302 em 14 de fevereiro de 

2014
8
, baseado em três eixos norteadores: estruturação da Rede de Ensino em direção à 

formação de um Plano de Carreira com ênfase na Valorização do Professor; o interesse da 

Administração que o Professor estabeleça um maior vínculo com seus alunos, proporcionando 

significativa melhora no aprendizado, o que se dará a partir da permanência do Professor em 

apenas uma escola e por fim o Projeto Estratégico para a transformação da Educação 

Municipal através da implantação do Turno Único. 

 Baseado nesse decreto, a SME – Secretaria Municipal de Educação, através da 

Coordenadoria de Recursos Humanos, publica o Edital E/SUBG/GRH número 02, de 21 de 

fevereiro de 2014, tornando pública a abertura de inscrições para cadastramento de todos os 

professores interessados em ampliar a jornada de trabalho para quarenta horas. 

 E institui um calendário para as inscrições, que seriam recebidas a partir das 8 horas da 

manhã do dia 06 de março de 2014 e seriam encerradas às 22 horas do dia 30 de abril de 

2014. A inscrição seria realizada através do site da SME, mediante o preenchimento de um 

requerimento específico. Aqui uma parte da matéria exibida no Jornal Extra do dia 24 de 

Fevereiro de 2014.
9
 

                                                           
8
 https://leismunicipais.com.br/a/rj/r/rio-de-janeiro/decreto/2014/3830/38302/lei-organica-rio-de-janeiro-rj 

9
 https://extra.globo.com/emprego/servidor-publico/prefeitura-do-rio-cadastra-professores-que-desejam-

ampliar-jornada-para-40-horas-11698143.html 
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A Secretaria municipal de Educação do Rio de Janeiro (Sme-RJ) divulgou nesta segunda-feira, 

dia 24, o edital de convocação para os professores que desejarem ampliar a jornada de trabalho 

de 22 horas para 40 horas semanais. O edital com as regras pode ser consultado aqui.  

Segundo o documento, o cadastramento faz parte do Plano de Ampliação (instituído pelo 

Decreto nº 38.302 de 14 de fevereiro de 2014), e tem o objetivo de montar um cadastro de 

professores. Os interessados devem preencher o requerimento no site www.rio.rj.gov.br/sme no 

período de 6 de março até 30 de abril. 

O sistema não efetivará as inscrições de professores que respondam a inquérito administrativo; 

readaptados; com redução de carga horária, com amparo no art. 177, XXVIII, da Lei Orgânica 

do Município do Rio de Janeiro; professores licenciados; professores à disposição de outros 

órgãos da Prefeitura e/ou em exercício em outras secretarias; professores que detenham falta 

não justificada ou tenham apresentado atestado médico por mais de 20 dias nos últimos dois 

anos. 

 

 Os professores teriam que preencher certos requisitos, como não ser readaptado, 

licenciados, ou respondendo inquéritos administrativos, por exemplo. 

Em 2013, a prefeitura abriu concurso para professor de História. A carga horária 

prevista neste concurso já era de quarenta horas. Os professores de História que haviam feito 

a inscrição para a migração, acreditavam que não seriam chamados por causa deste concurso. 

Eu fiz o concurso mas não passei. Me enrolei com a redação, que oferecia três temas. Ao 

realizar a escolha, escrevi sobre determinado tema, porém, coloquei o número errado, e acabei 

tirando nota 0 na redação. 

Havia um grupo de escolas na região da 4ª CRE que se encontrava em dificuldades, 

desempenho abaixo da média, alto índice de evasão, violência no interior ou no exterior da 

unidades, etc. Esse grupo de escolas, cerca de 10 foram designadas “Escolas Fênix”.  

Busquei dados sobre esse projeto, mas não consegui nada mais substancioso. Não sei 

precisar se era um projeto local da 4ª CRE ou se envolvia diretamente a SME.  

Segundo informações da direção da Napion, essas escolas receberiam um tratamento 

especial, teriam prioridade em verbas, reformas e em projetos educacionais. 

Uma das primeiras medidas tomadas foi a ampliação da carga horária dos professores. 

Havia um planejamento para transformar essas escolas em escolas de turno único, daí a 

necessidade de contar com docentes com carga horária ampliada. 

Creio que essa iniciativa acabou servindo como piloto para o projeto de ampliação de 

carga horária que foi implementado na rede pública municipal em 2014. 

Em 17 de setembro de 2013, através do memorando E/SUBG/CRH/GARH número 

4681, tive a minha carga horária modificada de dezesseis horas semanais para quarenta horas 

semanais. Eu havia sido escolhido logo na primeira listagem. Pouco tempo depois fui 

chamado para assinar a documentação referente ao processo e “tomar posse” da matrícula de 

40 horas. A perda do concurso anterior não traria maiores consequências para mim. 

http://doweb.rio.rj.gov.br/visualizar_pdf.php?reload=ok&edi_id=00002335&page=51&search=convocacao
http://www.rio.rj.gov.br/sme
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O processo de migração de professores permanece até hoje no município do Rio de 

Janeiro. Em 2018 as inscrições foram reabertas e um grande número de docentes se 

inscreveram e aguardam ansiosamente o chamado para a mudança de carga horária. 

A escola não estava preparada para receber os professores de quarenta horas. O 

processo de migração ainda não encontrara escolas de turno único. A Napion era uma escola 

de dois turnos, e estava com o seu quadro de docentes completos. 

Em 08 de agosto de 2013, os professores da rede municipal entraram em greve. Eu 

ainda me encontrava em estágio probatório e, nessa condição, temia ser exonerado do meu 

cargo. Resolvi apoiar a greve, mas não pude participar dela.  

Quando a greve terminou, uma das reivindicações atendidas, era a questão da 

antiguidade em relação à alocação nas unidades escolares. Quando o processo de migração 

começou, a prioridade de lotação nas escolas era dos docentes com carga horária de quarenta 

horas. O seguinte passo seria a transformação dessas unidades em escolas de turno único, 

onde esses professores seriam alocados.  

Uma das reivindicações do sindicato e da categoria era o retorno do critério da 

antiguidade, que sempre fora utilizado para a alocação dos professores. Não posso afirmar que 

isso tenha se dado de forma “oficial”, mas escutei de minha gerente de recursos humanos e de 

alguns colegas ligados à direção do Sepe (Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação 

do Rio de Janeiro), que isso foi realmente discutido nas mesas de negociação e que a 

Prefeitura do Rio de Janeiro tinha recuado e trazido de volta o critério de antiguidade. 

Essa mudança iria mexer muito com a minha vida profissional. O ano de 2013 

terminou sem maiores problemas. Sai de férias em dezembro e, ao retornar em fevereiro tive 

uma enorme surpresa: a Napion só dispunha de seis tempos para mim. 

A escola havia sofrido duas mudanças. Uma turma dos chamados “projetos de 

correção de fluxo”, turmas especiais de aceleração, onde os alunos com defasagem de 

conteúdo e de idade, cursam duas séries em apenas um ano, ou seja, fazem quarto e quinto 

anos em um ano, sexto e sétimo, oitavo e nonos.  

Uma dessas turmas de projeto havia sido fechada. Esses projetos tentam corrigir a 

defasagem desses alunos, com metodologia própria e conteúdos especiais, além do suporte 

que é oferecido aos professores, de forma a capacitá-los permanentemente. Um professor é 

responsável por todas as matérias, ficando de fora apenas educação física, artes e língua 

estrangeira, que são ministradas nas quartas-feiras, naquilo que é chamado de “blocagem”.  
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Nas quartas-feiras, os professores das turmas de projetos são capacitados pela SME, 

normalmente em cursos externos. Quando não estão programadas formações, os professores 

são instados a realizarem seus planejamentos semanais. 

Na Napion, havia uma turma de projeto cujo docente era professor de História. Ele era 

professor de dezesseis horas, com doze tempos, e no projeto ganhava uma dupla regência. 

Além dele, uma outra professora de história, que havia estado de licença por um longo 

período, teve alta médica e retornou para a escola. Ela também tinha carga horária de 

dezesseis horas, com doze tempos. 

Eu tinha que trabalhar trinta tempos em sala de aula. Havia perdido vinte e quatro 

tempos com o retorno desses colegas. Havia sobrado para mim apenas seis tempos, ou seja, eu 

teria que procurar outra escola que oferecesse vinte e quatro tempos, ou dividir esses tempos 

em mais de uma escola. 

Além desses dois motivos que citei acima, o que pesou também para a perda da minha 

vaga na Napion foi a mudança em relação aos critérios utilizados para lotar os professores nas 

unidades escolares. 

 Em 2013, a prefeitura do Rio de Janeiro, através de uma mudança na legislação, 

permitiu que docentes com carga horária de 16 horas, migrassem para uma carga horária de 

40 horas. Essa mudança teve também influência no processo que me tirou da Napion e me 

conduziu para a República do Líbano, pois a prioridade que havia sido concedida aos 

professores, para o preenchimento das vagas de docentes na escola, seria inicialmente, para os 

professores com carga horária de 40 horas. 

 Essa mudança desagradou a muitos docentes do município, pois, um dos critérios para 

a escolha de unidades escolares era a antiguidade, ou seja, os professores mais antigos 

possuíam a primazia na escolha.  Mesmo tendo sido impactado com isso, acredito que esse 

deva ser um critério melhor do que a carga horária do professor. 

Ainda em 2013, a greve dos docentes teve, como uma de suas principais 

reivindicações, o retorno da chamada “antiguidade”. Os docentes de 40 horas perderiam a 

primazia na lotação das unidades escolares. E foi exatamente o que ocorreu comigo. A escola 

em que trabalhava, em Ramos, teve o retorno de uma docente mais antiga, que se encontrava 

de licença.  

Ser docente de quarenta horas não mais representava nenhuma prioridade. A 

antiguidade voltara a ser critério preponderante.  

A minha diretora tentou de todas as formas que eu permanecesse na Napion. Chegou 

inclusive a solicitar que eu fosse colocado na sala de leitura, que se encontrava sem professor, 
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uma vez que a professora responsável havia se aposentado há pouco. Não conseguiu, e fui 

obrigado a procurar uma escola para trabalhar. 

Descobri então a enorme dificuldade de encontrar uma escola onde pudesse encaixar 

meus trinta tempos. Quase não haviam escolas de turno único, que teoricamente são unidades 

próprias de atuação de docentes com tal carga horária. Fiquei uma semana inteira percorrendo 

unidades, buscando escolas em que pudesse trabalhar, ou pelo menos dividir a minha carga 

horária em duas escolas apenas, pois ainda trabalhava em uma empresa de tecnologia, e 

precisava de algum tempo para estar nessa empresa.  

Foi uma semana bem intensa e de muitas frustrações. Percorri imúmeras escolas do 

município, sem conseguir ficar em nenhuma, sempre esbarrando em algum critério 

impeditivo. 

  A gerente de recursos humanos me enviou para uma escola em Bonsucesso, a Escola 

Municipal Rui Barbosa. Ao me enviar para lá, ela também me entregou um quadro de 

horários onde constava todos os tempos de história que a escola dispunha. Era exatamente o 

que precisava. Ficaria alocado em apenas uma escola e poderia enfim continuar trabalhando 

na empresa particular. 

Ao chegar na escola, fui muito bem recebido pela diretora adjunta. Ao mostrar a ela o 

memorando que me encaminhava, e o quadro de horários, ela afirmou que não eram apenas 

esses tempos, que a escola dispunha de outros tempos sem cobertura, e que estava muito 

contente com a minha chegada. Essa acolhida porém, durou pouco tempo. Alguns minutos 

depois, a diretora principal veio ao meu encontro, e me disse que havia um engano. Afirmou 

que a escola não tinha tempos disponíveis para mim, e que eu deveria retornar à 4ª CRE, 

ignorando o memorando de encaminhamento e o quadro de horários que havia levado. 

Este foi um dos piores momentos vividos em minha breve carreira de professor. Nunca 

me sentira tão humilhado. Não tenho certeza do que ocorreu. Penso que a diretora deveria 

estar “reservando” esses tempos para distribuí-los aos seus professores em forma de dupla 

regência, ou seja, uma espécie de hora-extra dos professores, que pegam turmas além de sua 

carga horária original. Quando um professor de matrícula é transferido para uma escola, ele 

acaba responsável pelo horário e pelas turmas, terminando então com a possibilidade da dupla 

regência. Creio ter sido isso que ocorreu. 

Retornei indignado para a 4ª CRE. Havia percorrido em uma semana um número 

enorme de escolas. O ano letivo havia começado e eu ainda não sabia onde iria trabalhar. A 

semana estava terminando, e com ela a minha paciência também.  
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A gerente de recursos humanos então, na minha frente ligou para a diretora da Escola 

Municipal República do Líbano, em Vigário Geral e conversou com ela. A diretora disse a ela 

que não dispunha de todos os tempos para mim. A gerente então disse a ela para me encaixar 

nos tempos que a escola possuía, e me deixar lá, mesmo com carga reduzida, ou seja, eu 

ficaria apenas nessa única escola, mesmo com um número menor de tempos. 

Por falta de uma oferta melhor, acabei tendo que aceitar a cessão para essa nova 

escola, localizada em Vigário Geral, bairro do município do Rio de Janeiro, marcado por uma 

chacina ocorrida em agosto de 1993, que vitimou vinte e uma pessoas
10

. 
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 http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/coberturas/chacina-em-vigario-geral/a-historia.htm 
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CAPÍTULO 2: A REPÚBLICA DO LÍBANO 

 

 

A Escola Municipal República do Líbano está localizada na Praça Elba, distante cerca 

de dois quilômetros da comunidade de Vigário Geral, que reivindica há anos a instalação de 

uma unidade escolar que atenda alunos do 6º ao 9º ano, dentro ou mais próxima à 

comunidade. 

A grande maioria de nossos alunos é residente dessa conunidade, também conhecida 

como Parque Prolétario, instalada há muitas décadas nas margens da linha férrea. 

Em frente à comunidade está instalada a Escola Municipal Jorge de Gouveia, porém, 

trata-se de uma escola de Ensino Fundamental I, ou seja, até o sexto ano do Ensino 

Fundamental. 

A unidade escolar foi inaugurada em 19 de setembro de 1953, durante o segundo 

Governo Vargas (1951-1954). Ocupa grande área territorial, um quarteirão inteiro. Já foi uma 

escola de três turnos. Atualmente é de turno único, ou Ginásio Carioca, como a Prefeitura 

denomina as escolas de apenas um só segmento em turno único. A escola oferece também 

ensino noturno, na modalidade conhecida como Peja, ou Programa de Educação de Jovens e 

Adultos.  

A unidade escolar já foi considerada referência dentro da rede municipal. Alguns 

professores mais antigos e membros da comunidade escolar relataram que, por ocasião do 

período de matrículas, longas filas eram formadas com o objetivo de assegurar vagas. 

Em fevereiro de 2014, a escola que encontrei não era bem essa descrita nos relatos. 

Ela estava sob intervenção da 4ª CRE (Coordenadoria Regional de Educação), pois, sua 

equipe de direção anterior havia solicitado exoneração e ninguém havia se apresentado para 

gerir a escola. Até hoje não descobri os motivos que levaram a diretora a solicitar sua 

exoneração do gerenciamento da escola.  

Por força disto, uma interventora havia sido designada. Ela já estava na escola havia 

mais de um ano, nomeada e com plenos poderes para administrar a unidade. 

O principal problema com a intervenção, no meu entendimento, é a falta de 

legitimidade. Como não se trata de uma direção eleita, a necessidade de realizar composições, 

acertos ou acordos com a comunidade é diminuída.  

Há uma grande “verticalização” e, por conseguinte, uma grande concentração de 

poder. Além disto, os professores e demais servidores enxergam a intervenção como 
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“interferência”, ou seja, como algo não “orgânico”, que sempre causa estranheza, disposta 

apenas a fazer cumprir estritamente os estatutos e regulamentos, ainda que pelo uso do poder. 

Não que haja algum erro no cumprimento dos estatutos e regulamentações. O erro, no 

meu entendimento, é reduzir todos os atos e procedimentos a apenas isso.  

O relacionamento entre a direção, o corpo docente e os discentes é reduzido, com 

decisões que, quase sempre, são impostas, sem nenhum nível de negociação ou, no mínimo, 

de explicações. 

Em uma intervenção, o diálogo entre os membros da chamada “comunidade escolar” é 

quase sempre muito restrito. Os interventores não se preocupam muito em dialogar com os 

docentes e discentes, e enxergam muitas vezes, que estes são os principais “causadores” da 

intervenção, ou seja, o motivo para estarem lá e na posição que ocupam.  

Por outro lado, docentes e discentes encaram a intervenção como algo transitório, 

impositivo e pouco producente, cuja perenidade e iminência do “fim” não justificaria, de certa 

forma, embates mais elaborados e duradouros, ou seja, não demandariam esforços de muita 

monta. 

Há, então, uma dupla dimensão que impede, na grande maioria das vezes, que um 

processo de intervenção alcance os resultados esperados: a falta de legitimidade por ser uma 

solução de força e de imposição, sem diálogo com a comunidade escolar; e o curto período de 

duração da intervenção, que não justificaria que maiores esforços fossem também empregados 

por parte daqueles abarcados no processo, grosso modo, docentes, discentes e demais 

servidores da unidade. 

Fui recebido pela diretora adjunta friamente. No princípio, achei que não haveria 

nenhuma diferença. Já havia trabalhado em vários locais em empregos anteriores e sempre 

acreditei que mudanças não trariam maiores impactos. 

Estava muito enganado. A intervenção duraria mais dois meses ainda. Já nos primeiros 

dias letivos, pude constatar que havia uma grande diferença entre as escolas, e uma diferença 

para pior.  

As condições para o desenvolvimento do trabalho docente eram deficientes.  

Os professores não possuíam autonomia, pois havia uma grande “vigilância” por parte 

da coordenação pedagógica, muito preocupada em relação aos conteúdos, deixando de lado as 

competências e habilidades.  

Era um ambiente bem diferente da escola anterior, em que as condições eram 

satisfatórias e a coordenação pedagógica buscava escutar os professores e auxiliá-los no 



36 
 

desenvolvimento dos seus trabalhos, levando sempre em consideração as dificuldades 

encontradas. 

Ainda assim, acreditava que o binômio autoridade e conteúdo, funcionariam em 

qualquer contexto, em qualquer unidade escolar; por isso, não temia essa nova escola.  

Através da autoridade, do que chamamos vulgarmente “domínio da turma”, tinha a 

pretensão de lecionar como se estive na universidade, contando com o silêncio e a atenção de 

todos, esperando que todos estivem ávidos e preparados, esperando apenas o transbordo do 

conhecimento. 

E fazia um julgamento errado de mim, uma sobrevalorização, algo que somente pude 

entender com explícita clareza durante o confronto das novas ideias, e o contato com outros 

professores, durante o Mestrado, a partir de agosto de 2016.  

Nesse momento e no contexto em que cheguei na República do Líbano, busquei 

auxílio no que acreditava, e levei um bom tempo para perceber o quanto estava errado. 

Há um artigo bastante interessante, escrito na Revista Eletrônica do Mestrado em 

Educação Ambiental da Universidade Federal do Rio Grande, pela Doutora Ana Lúcia Souza 

de Freitas, que segundo ela “... põe em diálogo as referências de Paulo Freire e Maurice 

Tardif no âmbito da formação de educadores.  

Apresenta inicialmente um breve estudo bibliográfico sobre cada um dos autores, 

enfatizando a reflexão crítica de ambos sobre o distanciamento entre conhecimento teórico e 

conhecimento prático nos cursos de formação.  

O estudo bibliográfico realizado permitiu vislumbrar a complementaridade dos autores 

no que se refere à valorização do conhecimento prático e ao reconhecimento dos/as 

educadores/as como sujeitos de conhecimento, bem como quanto ao potencial formativo da 

articulação universidade escola.  

Com base nos estudos realizados, compartilha-se a compreensão acerca da 

reciprocidade das ações de pesquisar o ensino e ensinar por meio da pesquisa como um 

princípio para problematizar as relações entre universidade e escola, na perspectiva da 

formação como educadores.
11

 

Em especial, levanta uma questão deveras interessante. Clermont Gauthier (1998), 

citado pela pesquisadora, aponta dois principais problemas que precisam ser superados: 

De um lado, o exercício da atividade docente que não leva em conta os saberes que lhe são 

inerentes, e de outro, a produção de ciências da educação que não levam em conta as condições 

concretas do exercício do magistério. Trata-se de compreender tais obstáculos como a dupla 

face de um mesmo problema: a falta de diálogo entre conhecimento teórico e conhecimento 
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prático, fragilizando a constituição de um conhecimento profissional socialmente relevante 

como perspectiva da formação docente. Todavia, avançar nesta direção requer problematizar as 

relações estabelecidas entre universidade e escola.
12 

O historiador Jörn Rüsen, um dos principais expoentes da chamada “escola alemã”, 

em seu livro Teoria da história: Uma teoria da história como ciência, discute, em sua parte 

final, métodos e a ideia da conformação do pensamento histórico em paradigmas, e que a 

própria racionalidade, na chamada “práxis” histórica seja também um paradigma.  

Nesse sentido, não existe um paradigma único, e sim um esquema, onde diferença e 

pluralidade não são incompatíveis, e, cujo preenchimento pode assumir as mais diversas 

formas, tornando mais fácil a obtenção do sentido.  

E continua além, pois, a tarefa de compreender a racionalidade histórica nos levaria a 

uma reflexão não manipuladora ou que descartasse a diferença e a pluralidade. Desta forma, a 

narrativa, ou o seu paradigma, realizado na plenitude do “diferente” levaria a História a não 

mais proceder de maneira “cega”, mas esclarecida sobre si mesma.  

 Para Rüsen, a teoria da história é circular. Ela tem seu ponto de partida na reflexão dos 

fundamentos da história, que pressupõe interesses, também chamado por ele de “Razão 

Histórica.  

Essa razão, na verdade, está explicitada nas carências que o homem possui, e da busca 

pela orientação, direcionando no tempo (passado), tendo sempre em mente a perspectiva do 

futuro. 

 Em seguida, os interesses transformam-se em ideias, que se tornam as perspectivas 

pelos quais as experiências do passado são orientadas. Essas ideias, no campo das ciências 

especializadas, passarão pelos critérios dos métodos (a reconstrução do passado), que 

fornecem as bases da pesquisa empírica, que, nessa relação dialética, irá se transformar nas 

formas (a chamada História Viva), de apresentação, conteúdo histórico válido, que volta para 

vida prática em formato de funções (História Viva) as quais irão orientar  existencialmente a 

vida prática. 

 Também por ocasião do Mestrado, em um momento posterior, nas muitas discussões 

proporcionadas pelas aulas, nos debates entre os mais diversos colegas, na percepção das 

múltiplas diferenças que havia em uma mesma rede de ensino, pude realizar uma proveitosa 

reflexão, e constatar o quanto necessitava de controle, e o quanto da filosofia de Foucault e de 

seus apscetos utilitaristas eu era adepto. 
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Em Vigiar e Punir, em sua Terceira Parte, (capítulo 1: Os Corpos Dóceis) em um 

breve relato, a respeito da descoberta do corpo, como objeto e alvo de poder, ele assim 

descreveu: 

Encontraríamos facilmente sinais dessa grande atenção dedicada então ao corpo – ao corpo que 

se manipula, se modela, se treina, que obedece, responde, se torna hábil ou cujas forças se 

multiplicam.
13

 

 

A escola é um dos locais elegíveis, na teoria de Foucault, para o controle dos corpos. 

E, acreditava sinceramente que conseguiria os meus “corpos dóceis”, e buscaria certamente 

controlá-los. 

Por essa razão, minha primeira reação foi buscar refúgio na autoridade do 

conhecimento. Apostava todas as fichas nos saberes que havia adquirido, não somente na 

universidade, mas nas leituras, nos cursos paralelos, nos programas educativos, nos 

documentários, nos livros. Sentia-me altamente preparado, abastecido plenamente e pronto a 

enfrentar qualquer situação. 

Buscava certamente os “corpos dóceis” e somente abriria mão deles posteriormente. E 

esse momento representou uma enorme mudança em minha vida. 

A situação na escola piorava.  

A intervenção havia terminado em abril de 2014. Uma nova direção havia assumido, 

não com uma equipe inteira, mas apenas o novo diretor, cuja nomeação havia sido realizada 

pelo Coordenador da 4ª CRE. E qual a diferença para esse novo diretor nomeado também?  

A grande diferença era que esse diretor nomeado era professor da escola, uma pessoa 

que gozava do respeito e da afeição de todos, principalmente pela qualidade que possuía em 

estabelecer diálogo com a comunidade escolar. 

Por diversas razões, cujas explicações estão além do que pretende esse trabalho, o 

novo diretor da escola nunca conseguiu montar uma equipe de direção e nem completar o seu 

quadro de apoio.  

Pela configuração da escola, a equipe de direção deveria ser formada pelos seguintes 

quadros: um diretor, um diretor adjunto, um coordenador pedagógico, um professor de apoio, 

e um professor orientador, ou simplesmente “PO”, que atuaria como coordenador do ensino 

noturno, ou PEJA. 

 Inúmeras divergências e enormes entraves burocráticos impediram que o diretor 

escolhido pudesse exercer plenamente o seu mandato. Este fator acabou por se mostrar 
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decisivo no processo de deterioração da escola, levando a uma série de invasões, furtos, 

denúncias na ouvidoria da 4ª CRE, episódios de violência no interior da unidade escolar. 

Nesse ponto, em relação aos acontecimentos da escola, não posso apresentar dados 

concretos, apenas o meu testemunho como professor da instituição.  

A direção nunca conseguiu exercer plenamente o seu mandato. Diversas vezes 

enfrentou situações incontornáveis, em que parecia haver um desejo obscuro por fazê-la 

malograr. Creio que, pelo fato de ter enfrentado a equipe interventora, e, por causa disto, 

adquirido certa intolerância dentro do ambiente da 4ª CRE. 

O entendimento de todas as situações enfrentadas na Escola Municipal República do 

Líbano, necessita também da compreensão acerca do bairro de Vigário Geral, onde a mesma 

está inserida. 

A Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro através do Instituto Pereira Passos, 

desenvolveu o aplicativo Bairros Cariocas, responsável por fornecer dados estatísticos sobre 

os bairros da cidade. Esse aplicativo nos permite conhecer um pouco mais sobre os bairros da 

cidade e, em especial, sobre Vigário Geral. 

O bairro de Vigário Geral surgiu em terras pantanosas que pertenciam originalmente à 

freguesia de Irajá
14

. Nesse local, havia uma grande fazenda, chamada de Nossa Senhora das 

Graças. A fazenda possuía também um engenho, conhecido com Engenho do Vigário Geral, 

que também era conhecido como Engenho Velho.  

Este engenho estava localizado próximo ao Rio Meriti. A posse da fazenda estava 

atribuída ao Cônego Dr. Luiz Borges da Silva Oliveira, que teria o título de “Vigário Geral”. 

Contudo, existem fontes que atribuem esse mesmo título de Vigário Geral ao Monsenhor 

Félix de Albuquerque e também ao padre Dr. Clemente de Matos, proprietários do Engenho 

de Irajá, que, assim como seu congênere, também forneceu nome ao bairro. 

Nos primeiros anos do século XX, com o fim das atividades do engenho, a fazenda 

virou propriedade do deputado e médico Dr. Bulhões Marcial. Este, a partir de 1910, resolveu 

lotear suas terras morro acima, abrindo ruas.  

Em 05 de outubro de 1910, a Estrada de Ferro Leopoldina (antiga Estrada de Ferro do 

Norte) construiu um barracão e o utilizou como parada do trem para atender a população. Este 

barracão foi inaugurado como a estação do “Velho Engenho”. Posteriormente, teve o seu 

nome alterado para estação de Vigário Geral.  

                                                           
14

http://pcrj.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=7fe1b0d463e34b3b9ca2fafd50c3df76# 



40 
 

Vigário Geral, como bairro, foi delimitado, denominado e codificado pelo Decreto Nº 

3158, de 23 de julho de 1981
15

, e alterado através do Decreto Nº 5280, de 23 de agosto de 

1985
16

. Possui cerca de 338,53 hectares. Sua população, segundo o Censo de 2010, está 

estimada em 41.820 habitantes. 

A atual população de Vigário Geral é estimada em mais ou menos 50.000 habitantes. 

Em 2010, o censo estimou-a em 41.820 habitantes, pois, segundo dados da Fundação Geo-

Rio, disponibilizados através de seu portal, os índices de crescimento populacional dessa 

região da cidade giram em torno de 11% em dez anos. Os dados foram extraídos da série 

Coleção Estudos Cariocas, com o título “Favelas na cidade do Rio de Janeiro: o quadro 

populacional com base no Censo 2010”
17

. 

O bairro ocupa grande área territorial, que vai desde a Rua Bulhões Marcial (antiga 

estrada Rio-Petrópolis) até junto à rodovia Presidente Dutra, onde depois faz divisa com o 

bairro do Jardim América.  

Segundo o aplicativo criado pelo Instituto Pereira Passos, o bairro contém centenas de 

empresas – é considerado o segundo polo industrial e de serviços do Município.  

O destaque é o coreto instalado na Praça Catolé da Rocha, tombado pelo Patrimônio 

Histórico, que originalmente estava instalado na Praça Saens Peña, na Tijuca, e que foi 

retirado em virtude das obras de construção do metrô, em 1977
18

.  

Possuiu uma grande estação de tratamento sanitário, a “Usina de tratamento da bacia 

do rio Pavuna”, que faz parte do projeto de despoluição da Baía de Guanabara.  

 Vigário Geral foi palco de um dos mais trágicos acontecimentos ocorridos na cidade 

do Rio de Janeiro: a Chacina de Vigário Geral, ocorrida na madrugada do dia 29 de agosto de 

1993. 

 No dia anterior, 28 de agosto, na Praça Catolé do Rocha, a principal área de lazer do 

bairro, fora palco de uma emboscada. Quatro policiais militares foram atraídos para o local 

por traficantes da comunidade e metralhados
19

. 

 Para vingar a morte desses policiais, conforme investigações oficiais, um grupo de 40 

pessoas, em sua maioria, policiais militares, participantes de um grupo de extermínio 

denominado “Cavalos Corredores”, ligados ao ex Comandante do 9º Batalhão de Polícia 
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Militar e na época, Deputado Estadual Emir Larangeira, invadiram a comunidade e mataram 

21 pessoas, em sua maioria inocentes
20

. 

 Quatro moradores sobreviveram à chacina. Entre os mortos, mulheres e adolescentes. 

 Esses acontecimentos ainda assombram grande parte da população de Vigário Geral, 

mesmo decorridos vinte e cinco anos. E, infelizmente, muito pouco mudou em Vigário Geral 

desde então. 

 No dia 20 de fevereiro de 2014 cheguei a Vigário Geral. Cerca de três meses depois, a 

violência de Vigário Geral se mostraria para mim. 

 Era uma sexta-feira, me apresentei na República do Líbano. Fui recebido pela diretora 

adjunta, que se chamava Marise. A diretora principal se chamava Fernanda Burla. Na 

verdade, não era diretora apenas. Havia chegado em 2014 como interventora. A escola havia 

passado por inúmeros problemas, que culminaram com o pedido de exoneração da diretora 

anterior, e a nomeação de uma equipe de intervenção da 4ª CRE, comandada pela professora 

Fernanda Burla. 

 Após uma semana percorrendo escolas, e depois do “engano” na Escola Rui Barbosa, 

eu me encontrava terrivelmente cansado. Por não mais dispor de alternativas, acabei aceitando 

a cessão para a unidade de número 04.31.018 ou Escola Municipal República do Líbano, fruto 

de um acerto com a equipe de intervenção que dirigia a escola.  

 A cessão de servidores é uma prática corriqueira. Trata-se de uma transferência 

temporária, onde o servidor é designado para trabalhar em outra unidade, mas preserva a sua 

lotação. Toda e qualquer cessão se encerra no final do ano e pode, por desejo da unidade onde 

se encontra o servidor cedido, por anuência do próprio servidor e pelo “nada a opor” da 

unidade a qual se encontra lotado, ser renovada anualmente. 

Não me pareceu um local muito aprazível. Ao sair da Avenida Brasil, percorre-se 

cerca de 300 metros e se chega a uma grande praça, cercada de lojas comerciais, em sua 

grande maioria de objetos de decoração e produtos chineses de baixo custo. 

A escola ocupa uma grande área territorial, como um grande paralelogramo que se 

espalha por um quarteirão inteiro. O terreno é enorme e está localizado em uma praça, onde 

divide e delimita esse espaço. Seus muros são altos, e estão pichados, principalmente com 

marcas de facção de crime organizado. Em uma parte lateral do muro, lixo e entulhos se 

acumulam. O odor exalado é nauseabundo. Os vizinhos da escola não parecem ter muito 

apreço pela mesma, ou talvez a necessidade de descartar lixo e entulhos seja maior.  
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Esse cenário atualmente mudou bastante. Desde fevereiro de 2019, a escola recebeu 

como presente da Gerência da Comlurb, ou Companhia de Limpeza Urbana, a pintura artística 

de uma parte do muro da unidade escolar, que pôs fim à prática de vazar lixo ou entulhos nos 

muros da escola. 

 Localizada na Praça Elba, número 1215, em Vigário Geral, a República do Líbano está 

localizada, mais próxima à Avenida Brasil do que da comunidade que dá nome ao bairro.  

 A Escola Municipal República do Líbano foi inaugurada em 19 de setembro de 1953. 

Não há muitas informações sobre essa inauguração. Na placa que ornamenta uma de suas 

paredes, diz ter sido inaugurada pelo Presidente Getúlio Vargas e pelo prefeito Dulcídio do 

Espírito Santo Cardoso, que na época era coronel do Exército Brasileiro. Não posso  afirmar 

que ambos estiveram presentes na inauguração. Não consegui coletar esses dados. 

 A unidade escolar ocupa uma grande área de cerca de 4.489,63 m², segundo consta nos 

registros da SME, obtidos através de uma planta baixa de 1998. Seu terreno se expande por 

todo um quarteirão, em formato de paralelogramo. 

 O Decreto número 12 659, de 22 de novembro de 1954, estabelece que a escola 

municipal de número 9-17, inaugurada há cerca de um ano, e sem denominação até aquela 

data, passou a ser denominada Escola República do Líbano.  

 Em um memorando obtido no Setor de Arquivos da SME – Secretaria Municipal de 

Educação, de número 31/88, datado de 22 de julho de 1988, esclarece dados referentes ao 

patrono da unidade escolar, ou seja, a República do Líbano. Segundo o memorando, a escola 

recebeu esse nome em virtude da visita feita ao Brasil por um Cônsul libanês. 

 No dia 22 de novembro é comemorada a Independência do Líbano. Creio ser este o 

motivo para a promulgação do decreto de número 12 659, homenageando a República 

Libanesa, concedendo a escola de Vigário Geral a sua denominação. 

 A própria SME não dispõe de maiores dados sobre a fundação da unidade escolar. Em 

seus registros, desde a fundação, em 1953, até a grande reforma que unidade sofreu, em 1976, 

na gestão do prefeito Marcos Tamoyo, nenhuma outra informação consta no Setor de 

Arquivos da SME. 

 A escola que encontrei ao chegar era local de disputa entre os docentes e a direção 

indicada pela SME (Secretaria Municipal de Educação). Os detalhes sobre a intervenção, suas 

características, enfim, seu detalhamento, também será informado mais tarde, no decorrer do 

trabalho.  
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 Em abril de 2014, a intervenção havia chegado ao seu final. Um novo diretor havia 

sido nomeado. Seu nome era José Américo Fernandes. Ele era, assim como eu, professor de 

História.    

 Em 04 de abril de 2019, a Rede Record de Televisão fez uma matéria sobre a Escola. 

Seus muros haviam sido pintados por um Gari da Comlurb, que é a Companhia Municipal de 

Limpeza Urbana, responsável pela limpeza e coleta do lixo no município do Rio de Janeiro, 

chamado Derlan Matos de Almeida, em fevereiro de 2019. Ele fez vários desenhos artísticos 

no muro da escola, chamando a atenção para a conscientização em relação ao lixo, para evitar 

que os moradores utilizassem os muros para despejar rejeitos e entulhos.
21

 

 Foi interessante também na matéria o depoimento de alguns alunos falando sobre a 

escola, e e como houve mudanças em relação ao passado. Há um sentimento crescente de 

pertencimento e mesmo de orgulho, algo que não poderia jamais ser imaginado anos atrás, 

quando a República era somente medo e caos! 

Fui recebido na sala dos professores de forma não muito amistosa. Depois fiquei 

sabendo que a minha chegada havia dado término de dupla regência de uma professora muito 

querida, que não era lotada na escola, e que apenas fazia dupla lá. Nem cheguei a conhecer 

essa professora, e nem tive a oportunidade de me desculpar com ela, ainda que a culpa não 

fosse minha. 

A minha primeira impressão não foi boa. O clima entre os professores era 

extremamente pesado. Eles eram de poucas palavras, como se vivessem sob um regime de 

vigilância e controle. Com o tempo, descobri que minha impressão estava correta.  

Havia um controle rígido em relação aos horários. Uma servidora anotava até as saídas 

dos professores, quando iam tomar café ou comprar algo no pequeno comércio localizado em 

frente à escola. 

Não recebi nenhuma instrução por parte da direção. Ninguém me explicou o 

funcionamento da escola, nem as regras vigentes. Acabei quebrando uma delas logo nos 

primeiros dias. Permiti que um aluno descesse para ir ao banheiro.  

E foi a primeira vez que vi a diretora. Ela levou o meu aluno de volta à minha sala, e 

me falou que não poderia deixar nenhum aluno descer sem o passe correspondente. O passe 

era um pequeno crachá, onde estava escrito “banheiro”. Todos os alunos deveriam usar algum 

tipo de crachá, quando deixassem as salas de aula, levando “pendurado” esse papel. 
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Sentia saudades do clima vibrante da sala dos professores da Napion. Das discussões 

acaloradas e das comemorações de aniversários. Nem mesmo a greve havia causado fraturas 

entre os professores, a convivência era excelente, e a escola “pulsava” naquele local. 

A sala dos professores da República era um local quieto, abafado, desconfiado. Não 

havia nenhuma vibração, que costuma ser comum nas salas dos professores espalhadas pelas 

escolas, quase mesmo um território “livre” até da influência e controle das direções. 

 Mesmo quando se comentava alguma “generalidade’, não havia empenho e nem 

defesa, tudo era sempre morno e sem vida. Era como se ninguém ousasse falar ou exprimir 

alguma opinião.  

Parecia que a sala dos professores era um lugar “vigiado”, contido e supervisionado. 

Ninguém se posicionava, não haviam discussões, era um ambiente formal e controlado.  

Era um silêncio quase sepulcral. A sala ficava cheia, pois, a direção da escola exigia o 

cumprimento do tempo de planejamento, os chamados “CEs” ou centro de estudos dentro da 

unidade. E mesmo assim, havia silêncio e as conversas, quando existiam, eram contidas. 

A escola possui uma grande amendoeira em seu pátio. Ela é enorme, e produz grande 

sombra. Em seu redor, há um pequeno muro, bem baixinho, em formato de banco. Era o meu 

local predileto. Quando não estava em sala de aula, sentava-me embaixo dessa amendoeira, e 

ficava lá, fazendo meus planejamentos ou observando a escola e seus alunos. Achava a sala 

dos professores abafada, artifical, quase como uma “arapuca”. 

O pátio da escola era o local de liberdade. Toda a contenção e regras que 

determinavam o funcionamento da escola, os corredores sem alunos, a vigilância, os crachás 

de movimentação, enfim, todas as formas de controle desapareciam no pátio.  

Os alunos ficavam soltos, e corriam juntos aos carros dos professores e funcionários, 

pois o pátio também servia de estacionamento. Mais tarde, esse estacionamento seria 

transferido para um outro pátio lateral, onde permanece até hoje. E o pátio permanece, nos 

dias de hoje, como um espaço livre, de pouca vigiância e repleto de alunos nos intervalos para 

lanche e almoço. 

Outro aspecto que me chamou bastante atenção foi a questão pedagógica. Na Napion 

estávamos acostumados a discutir os assuntos pedagógicos com mais liberdade.  

Não havia interferência em nossos planejamentos, e podíamos discutir com a 

coordenadora pedagógica as nossas dificuldades, e sempre encontrávamos um caminho a 

seguir.  

Além disto, os professores discutiam os assuntos por segmento e disciplinas, e 

buscávamos sempre o apoio e estratégias conjuntas para superar as dificuldades. Óbvio que 
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haviam diretrizes, e normas a serem cumpridas, mas sempre discutíamos com liberdade, 

buscando o melhor para os nossos alunos. 

A coordenação pedagógica da República era inflexível. Conteúdo e formas eram 

discutidos sem levar em consideração as dificuldades enfrentadas pelos docentes em sala de 

aula.  

Não havia espaço para nenhuma interferência e nem seleção em relação ao currículo 

escolar. Havia uma “verticalização” que éramos obrigados a seguir.  

E seguíamos como se usássemos “antolhos”, sem poder olhar ao redor, seguindo 

ordens sem discutir, sem poder argumentar e sem a possibilidade de nos posicionarmos sobre 

a escola e sobre os nossos alunos. 

E havia um enorme distanciamento. Tanto a direção quanto a coordenação pareciam 

desconhecer a escola que dirigiam. As notas eram ruins, as turmas numerosas, mas havia 

controle dos corredores, onde professores e alunos eram vigiados, e, isso parecia ser 

satisfatório para elas. 

Com o passar do tempo, a situação foi ficando menos tensa. Descobri que a diretora 

estava de saída, pois havia sido nomeada para dirigir um EDI, ou Espaço de Desenvolvimento 

Infantil, como são atualmente denominadas as creches e escolas de educação infantil. Seu 

período frente à República estava terminando, e pude constatar que havia um clima de 

esperança, e que todos ansiavam por mudanças. 

A greve de 2013 na Napion não havia deixado fraturas, como disse anteriormente. A 

mesma greve na República havia sido um período bastante conturbado, como fiquei sabendo 

depois.  

A adesão por parte dos professores havia sido bastante numerosa. Havia, como fui 

descobrir posteriormente, uma motivação pessoal, um desejo de lutar também contra a 

opressão local que a intervenção representava.  

E a greve parecia o melhor momento para demonstrar toda esse sentimento de revolta. 

Os professores estavam muito insatisfeitos com a interventora que havia sido escolhida como 

diretora.  

Não havia sido dada nenhuma possibilidade aos professores de escolherem ou de 

participarem do processo sucessório. A direção escolhida pela 4ª CRE não conhecia nem a 

escola e nem a comunidade, com suas inúmeras carências e especificidades. 

 Além disto, era também uma professora bastante jovem, com pouca experiência, e 

com dificuldade para dialogar com a comunidade escolar. Parecia que havia uma clara e 
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deliberada intenção punitiva na escolha, sobretudo por não levar em consideração vários  

outros fatores que talvez pudessem ter feito a diferença. 

Essa era a face visível da interventora. Talvez ela já trouxesse todas essas regras e 

imposições como determinações da própria Coordenadoria. E, por força disto, pouco  viria a 

fazer. Não há aqui críticas ou julgamento de valor, principalmente por não poder analisar 

todos os fatos e diretrizes envolvidas na questão. 

 Antes dela chegar, havia um sentimento de que a escola era “ingovernável”, pois as 

duas direções anteriores haviam pedido exoneração, e isso podia facilmente ser imputado aos 

docentes da unidade, como se eles fossem a causa de todos os males da República, o que, de 

certa forma justificaria uma postura mais coercitiva em relação ao corpo docente. 

Entre os professores, reinava um sentimento de abandono. Eles se sentiam 

abandonados pelas equipes de direção anteriores, que haviam solicitado exoneração, criando 

um vácuo que não seria também preenchido pela intervenção.  

Com a escola fechada durante a greve, com um grande número de professores tendo 

aderido à greve, o abismo que havia entre os professores e a direção, se aprofundou. Não 

houve mais possibilidade de diálogo entre as partes. Isso contribuiu para o clima da unidade 

ser o pior possível. 

De fevereiro quando cheguei, até o final de abril, quando a intervenção por fim 

terminou, não presenciei nenhuma reunião entre a direção e os professores da escola.  

Quando muito, a coordenadora pedagógica conversava conosco. Nem mesmo a 

direção adjunta se dirigia aos professores.  

A direção estava sempre “trancada”, sem dialogar com os professores e funcionários 

da escola. 

 Ficava quase todo o tempo confinada em sua sala, pois no município do Rio não 

temos o hábito de chamar de gabinete as salas das direções das escolas. Raramente saiam 

dessa sala, e a interação com os professores e demais funcionários da unidade era mínima. 

Em abril de 2014 a intervenção chegara ao fim. Foi permitido então que a unidade 

apresentasse uma candidatura para suceder a professora Fernanda Burla, interventora que 

estava deixando a direção. 

Finalmente, no inicio de maio tomamos a nossa decisão. Apenas um professor havia se 

apresentado, o professor de História José Américo Fernandes. Eu ainda não tivera muito 

contato com ele, pois ele era professor de projetos, e como os projetos possuíam horários 

diferenciados, quase não nos encontrávamos na escola. 
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A 4ª CRE estava preocupada com a situação da escola. O envio da equipe de 

intervenção não havia resolvido os problemas da unidade.  

Os professores estavam insatisfeitos com a pouca relevância e interferência nos 

destinos da escola. A direção nomeada na época da intervenção pouco havia conseguido 

transformar a situação em que encontrara a escola. E as invasões, furtos e o pouco respeito da 

comunidade escolar permanecera inalterados. 

Durante alguns dias entre abril e maio de 2014, a escola ficou sem nenhuma direção. 

A direção anterior assumira enfim o EDI, e o novo diretor, ainda não havia assumido a escola, 

pois encontrava-se em reuniões preparatórias na CRE. 

 Por causa disto, recebemos uma equipe de intervenção da 4ª CRE, que iria gerir a 

escola por alguns dias, sem, contudo, poder tomar qualquer medida ou assinar quaisquer 

documentos. 

Após alguns dias, o professor José Américo assumiu a direção da escola.  

Inicialmente, apenas ele tomara posse. Com o tempo, ele formaria sua equipe, essa era 

a orientação da 4ª CRE.  

Para a direção de uma escola com três turnos, como era a República, a SME 

disponibiliza o seguinte contigente: um diretor principal, um diretor adjunto, um coordenador 

pedagógico, um professor para apoiar a direção e um professor orientador, para o ensino 

noturno, conhecido no município do Rio de Janeiro como “Peja”.  

De todos os cargos, apenas o professor orientador não é remunerado. Ele apenas 

recebe uma DR, ou dupla regência, por já trabalhar no Peja. Os outros todos recebem uma 

pequena gratificação, e tem a carga horária ampliada para quarenta horas semanais. 

A gratificação recebida para exercer a função de direção, de adjunto, de coordenador 

pedagógico e de apoio à direção é menor do que a dupla regência paga. Quando os tempos de 

dupla são dobrados, ou seja, quando o professor de 16 tempos, com 12 tempos de regência 

consegue uma dupla “cheia”, ou seja, mais 12 tempos de dupla regência, seu salário acaba 

sendo dobrado.  

Se ele consegue ainda uma “tripla”, ou seja, mais tempos ainda, a sua remuneração 

acaba sendo bem melhor. Esse é também um dos motivos que afastam os professores das 

funções de direção, ou seja, a baixa remuneração oferecida pelas gratificações recebidas. 

No inicio, ele não tinha ninguém com quem dividir as tarefas da direção. A escola 

possuía quase mil alunos, desde o fundamental I, passando pelo Ensino Fundamental II, 

também conhecido como ginásio, terminando no noturno, nas turmas de educação de jovens e 

adultos, que iam desde a alfabetização até o nono ano do ensino fundamental.  
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Além dessas turmas, havia atendimento também nas chamadas “classes especiais”, 

criadas para atender alunos com algum tipo de necessidade especial.  

Em termos de horário,  a República era uma escola que abria suas portas às 07h00 da 

manhã, e fechava, às 22h0, término do horário do Peja. E assim, foi o inicio da gestão do  

professor José Américo, uma tarefa enorme para uma única pessoa realizar, pois ele era único, 

não havendo mais ninguém na direção da unidade. 

Para adiantar um pouco essa história, e antecipar um pouco o futuro, o professor José 

Américo nunca pode formar a sua equipe de direção. 

 Ele assumiu sozinho em maio de 2014 e ficou sozinho por mais de dois anos, até ser 

“forçado” a pedir exoneração da  função gratificada de diretor, sob ameaça de instauração de 

processo administrativo para investigar a não conclusão do processo de climatização da 

unidade escolar, que poderia levá-lo a uma exoneração do serviço público, caso fosse 

condenado administrativamente. Sem dúvida um triste fim para uma gestão que trazia muitos 

sonhos e planos de transformação. 

Sobre essa “ameaça” tive a oportunidade de conversar com a servidora responsável 

por uma das sindicãncias instauradas para verificar e analisar todo o processo inconcluso da 

climatização da unidade.  

Há uma regra em relação aos pagamentos, principalmente aqueles por serviços 

prestados. A regra é nunca pagar adiantado! Em relação à climatização da unidade, o diretor 

José Américo realizou o pagamento pelo serviço antes que todo o processo estivesse 

concluído.  

E, como houve um sério problema nesse processo, a climatização não chegou a ser 

finalizada, e, sua conduta acabou por cair em suspeição, pois o desrespeito à regra, com o fato 

de ter pago antes da finalização do serviço, levantou a possibilidade de um ‘conluio” com o 

prestador de serviço. 

Sobre a gestão do diretor José Américo, ainda que possa parecer falta de ética, como 

professor, sou obrigado a tecer algumas críticas.  

Ainda que ele nunca tivesse conseguido nomear uma equipe completa, sendo forçado 

a ficar longos períodos na unidade, a ideia que o mesmo tinha de gestão, era, no mínimo, 

inadequada para as condições enfrentadas pela escola. 
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 A começar pela questão da violência no interior da unidade, que pode ser vista 

inclusive na reportagem da jornalista Janaína Carvalho, do Portal G1.
22

 

A violência nas escolas do Rio de Janeiro não se restringe apenas às unidades escolares 

situadas em áreas de risco – nesta segunda-feira (20), o G1 mostrou que 16 mil alunos 

ficaram sem aula apenas nos 15 primeiros dias de julho. Além da violência externa, 

professores, alunos e pais convivem ainda com armas, drogas e brigas de gangues. 

A escola Municipal República do Líbano, em Vigário Geral, onde um aluno de 13 anos 

ameaçou um professor com uma arma na cabeça há cerca de um ano, continua enfrentando 

problemas com violência e, ainda, uso de drogas e depredação por parte dos alunos e invasores. 

Já no interior do Estado do Rio, jovens são obrigados a mudar de escola por causa da atuação 

de gangues e ameaças constantes à integridade física dos menores. 

“Já sofri ameaça e agressões, mas como educador eu preciso atuar, minha função é essa, não 

posso ficar com medo e recuar. Há uns três meses precisei me proteger com uma cadeira para 

que eles não viessem para cima de mim”, admite um professor do Ensino Fundamental da 

escola de Vigário Geral. 

 

Além da questão da violência, o diretor acredita na auto-gestão, ou seja, cada servidor 

deveria ser consciente de suas responsabilidades. Dessa forma, no período de sua gestão, entre 

2014 e 2015, muitos servidores faltaram ao trabalho, sem que suas faltas fossem descontadas.  

A escola estava desorganizada, com professores e servidores de apoio faltando ao 

trabalho, o que ocasionava a dispensa e liberação de muitas turmas, o que acabava gerando 

desconforto entre os pais e responsáveis.  

Com o passar do tempo, o diretor ficava cada vez menos tempo na unidade, 

escolhendo sempre o turno da manhã, indo embora por volta das 14h00, pouco tempo depois 

de iniciado o segundo turno, às 13h00.  

Como sua mãe era idosa, ele tinha que se desdobrar em cuidar também dela, e fazia 

isso sempre no período da tarde e noite. Ela era também doente, e ele se revesava com uma 

irmão nos cuidados dela. A irmã ficava na parte da manhã, e ele parte da tarde, noite e 

madrugada. 

Nós, os professores da República, buscávamos sempre ajudá-lo. No turno da tarde, 

inúmeras vezes, um professor fazia o papel de agente educador (também conhecido como 

inspetor de alunos), vigiando o corredor do segundo andar, onde estavam localizadas as salas 

de aula, controlando o portão que havia lá, evitando que os invasores chegassem até as salas 

de aula. Fazíamos esse tipo de revezamento constantemente.  

O horário da escola também era feito pelos professores. A professora de matemática 

Juliana Teixeira, acabou se tornando especialista em horários.  Assim como a leitura dos e-

mails institucionais, sempre respondidos pelos professores, em especial, pela professora Alice 
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   http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/07/alunos-sofrem-com-invasoes-e-briga-de-gangues-em-
escolas-do-rj.html 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/07/violencia-deixa-16-mil-estudantes-sem-aulas-em-apenas-15-dias-no-rio.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/07/violencia-deixa-16-mil-estudantes-sem-aulas-em-apenas-15-dias-no-rio.html
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Maria Coelho, que era também responsável pela sala de leitura, e por toda a comunicação 

institucional da Escola. 

A correspondência da escola ficou sendo a minha atribuição. Fiquei responsável por 

levar e por pegar todo o expediente da unidade no protocolo da 4ª CRE, localizada no bairro 

de Olaria, próximo à Avenida Brasil. 

Alguns professores se desdobravam para prover a escola como o mínimo  de pessoal 

execendo funções análogas às funções de direção, buscando garantir o funcionamento da 

unidade escolar. Contudo, as demandas eram enormes, e já havia um enorme 

descontentamento por parte da Coordenação da 4ª Coordenadoria Regional de Educação.  

 Não conseguimos evitar a queda da direção, mesmo com todo o esforço, energia e 

sacrifício de alguns que o apoiavam. 

Ainda durante a gestão do professor José Américo, entre 2014 e 2016, a escola sofreu 

uma reforma geral, com troca dos quadros brancos, pintura das salas de aula e reparo nos 

pisos, troca das portas, revisão nas partes elétricas e hidráulicas, instalação de lâmpadas e 

tomadas, além de outros reparos, como a instalação de forros de PVC. Por fim, todo o 

mobiliário da unidade escolar foi trocado. A obra foi orçada em quase R$ 600.000,00 

(seiscentos mil reais). 

No ano de 2015, a escola foi climatizada. Todas as salas de aula foram equipadas com 

condicionadores de ar. Porém, o aumento da carga de energia para a utilização dos 

equipamentos somente foi concluída em 2016, já em outra gestão. Esse atraso no processo de 

climatização, e a forma como ele aconteceu e o seu término, de forma inconclusa, seria um 

dos fatores que levariam à queda da gestão do professor José Américo. 

Em agosto de 2016, chegava ao fim o período do professor José Américo Fernandes 

frente à direção da República do Líbano. Em maio de 2014, havia acontecido comigo o 

episódio do aluno armado, que já relatei anteriormente.  

Não deixei a escola por acreditar que tinha sido um episódio isolado, que não mais se 

repetiria. Mas estava enganado. A escola sofreu durante o período de sua gestão, diversas 

invasões e vários episódios de violência. Muitos furtos e depredações.  

Até hoje convivemos com as consequências desse período tenebroso. Diversos 

equipamentos da cozinha, levados em ondas sucessivas, jamais foram repostos.  

Somente a título de comparação com esse período conturbado, faz um bom tempo que 

a escola não sofre nenhuma invasão ou ataque do tipo. Não tivemos mais nenhum furto de 

equipamentos ou episódios de violência dentro da unidade. E mesmo externamente, o 

ambiente tem se mostrado bastante tranquilo. 
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O desfecho para essa gestão não poderia ter sido outro. Direção exonerada e 

novamente um processo de vacância, com possibilidade para que uma nova equipe de direção 

ocupasse o lugar vazio. 

   Novamente temíamos uma nova equipe de intervenção, com tudo o que isso 

representava. 

 Durante esse processo de vacância, o coordenador da 4ª CRE enviou uma pequena 

equipe para supervisonar a escola, respondendo interinamente. Não era uma equipe de 

intervenção, apenas servidores lotados na CRE que buscavam dar o mínimo suporte para a 

continuidade das atividades escolares. 

 Em 2015, havia uma exigência legal para que um professor assumisse a direção de 

uma unidade escolar no município do Rio de Janeiro: possuir curso de gestão escolar. A 

própria prefeitura fornecia esse curso, em turmas regulares. 

 A outra forma de obtenção era através de pós-graduação, e muitas instituições de 

ensino ofertavam esse curso como “Lato sensu”. 

 Logo após a saída do professor José Américo, alguns professores da República do 

Líbano se reuniram para tentar formar uma “chapa”, ou seja, apresentar uma candidatura à 

direção da escola, e assim, barrar a chegada de mais uma intervenção. Contudo, nenhuma dos 

postulantes possuía o tal curso de gestão. 

 Após a terceira publicação de vacância no diário oficial do Rio de Janeiro, em 

julho/agosto de 2016, e, por não ter havido a inscrição de nenhuma outra chapa concorrente,  

a 4ª CRE nomeou e deu posse a uma equipe de intervenção. Conforme mencionei, o corpo 

docente orgânico da escola não teve condições de apresentar nenhuma chapa para concorrer. 

Na direção, a professora Juvaneide Rebolo. Como diretora Adjunta, a professora 

Cristiane Marques. A equipe ainda era composta pela professora Vanesa Araújo, na 

coordenação pedagógica e pela professora Kelly Ventura, como apoio à direção. 

 A equipe de direção estava completa. Não faltava ninguém. E mais do que isso, 

tinham autonomia e apoio da 4ª CRE para implementar uma série de medidas, e restaurar a 

confiança da comunidade na escola. 

 Elas enfrentaram muitos desafios no inicio da gestão. Muitos de nós, professores e 

servidores, atribuíam a culpa pelo fracasso da gestão do diretor José Américo à 4ª CRE.  

 Havia uma parcela de culpa, principalmente no que tange à formação de sua equipe 

diretiva, porém, essa não foi a causa principal, uma vez que ele recebeu apoio por parte dos 

professores, que buscaram sempre suprir a ausência dessa equipe, ainda que de forma não 

oficial, pois alguns não puderam fazer parte da gestão por questões legais, como ainda 
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estarem em estágio probatório, ou, como eu, por estar impedido devido ao processo de 

migração, que exigia dez anos de regência em sala de aula.  

Atualmente esse prazo foi reduzido para cinco anos. É preciso relatar que nem todos 

os professores e servidores promoveram apoio ao diretor José Américo. Alguns chegaram 

mesmo a se aproveitar da situação conturbada em que se encontrava a escola, com muitas 

faltas, atrasos, além de não realizarem suas atividades docentes e administrativas. 

 A equipe liderada pela diretora Juvaneide apresentou-se como uma proposta de tentar 

resolver os problemas da unidade, não de buscar culpados. E, creio, ter sido o fator 

determinante para o sucesso que obtiveram.  

 E acabamos sendo surpreendidos por essa equipe. Como o foco de sua gestão era a 

resolução dos problemas, e a busca pelo resgate da unidade, não houve, dessa vez, nenhuma 

“expedição punitiva”.  

Todos nós fomos tratados com respeito, urbanidade e civilidade. Grande parte do 

corpo docente resolveu não somente apoiar, mas também auxiliar. Os que não se 

enquadravam nas regras baseadas no “profissionalismo”, acabaram solicitando transferência 

para outras unidades da rede municipal. 

 Aos poucos, buscando sempre o diálogo com os professores, ouvindo a todos e 

contando com suporte das gerências e da coordenação da 4ª CRE, a diretora pode equacionar 

problemas como falta de professores e de pessoal de apoio, compra de equipamentos,  troca 

de mobiliário, e também obras emergenciais, como a aquisição de quadro de luz para permitir 

que a Light aumentasse a carga de energia e possibilitasse a utilização dos aparelhos de ar 

condicionados já instalados. 

 Além disto, a direção conseguiu dialogar com a comunidade. Em escolas como a 

República do Líbano, o apoio da comunidade é vital para a sobrevivência da unidade.  

 Quando a comunidade desenvolve um sentimento de pertença em relação à escola, as 

invasões diminuem, cessam as depredações, enfim, se modifica o olhar em relação à escola. E 

foi exatamente dessa forma que aconteceu.  

A comunidade escolar passou a participar das reuniões, algumas mães de alunos 

passaram a realizar trabalho voluntário na unidade, enfim, muito dos nossos problemas 

desapareceram ou foram minimizados. 

 A diretora acabou por conquistar o respeito da comunidade. Inúmeras vezes trazia 

alunos em seu carro, pois passava pelos pontos de ônibus e recolhia as crianças, que ficavam 

esperando o transporte, e muitos motoristas se recusavam a parar. 
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 Chegou mesmo a se reunir com diretores das empresas de transporte, para informar 

sobre a atitude de alguns motoristas, que se recusavam a parar nos pontos para transportar os 

alunos da República. Ameaçou-os inclusive de denúncia nos órgãos competentes, como a 

SMTR ou Secretaria Municipal de Transportes. 

 Em 2016, o ano terminou tranquilamente. Fomos surpreendidos pela direção que havia 

chegado em agosto. A direção sempre nos tratou com respeito, e nos devolveu a esperança 

que há muito havíamos perdido. 

 Não há muito que relatar sobre o ano término de 2016. Foi o início do processo de 

reconstrução da escola. A nova equipe de direção buscou resolver os problemas da unidade, 

como a questão da climatização, por exemplo.  

 Contando com verbas expressivas, a nova equipe de direção pode enfrentar as 

dificuldades, recompondo o quadro de servidores, além de continuar com o processo de  

aproximação com a comunidade escolar.  

 Dentre as ações implementadas, o recompletamento do quadro de professores e de 

servidores foi fundamental para o correto funcionamento da unidade. 

 Em fevereiro de 2017, começamos o ano com a esperança de dias melhores, pois a 

escola havia melhorado desde o segundo semestre de 2016, com a chegada da nova diretora. 

 Em agosto de 2016 eu já havia ingressado no Mestrado. Sobre esse processo, um 

pequeno parágrafo se faz necessário.  

Nunca antes havia pensado ou sentido necessidade de buscar uma pós graduação. 

Porém, a inquietude e tudo o que passei, a dificuldade de entender como funcionavam os 

processos de aprendizagem dos meus alunos, enfim, todos os questionamentos pelo qual 

passei, acabaram por me conduzir ao Mestrado. 

 Passei em oitavo lugar na UERJ, ou Universidade do Estado do Rio de Janeiro.  

Haviam vinte vagas. Nem acreditei quando chequei os resultados. Não cheguei a estudar, até 

porque não haveria tempo para tanto. O que fiz foi imprimir as questões do concurso anterior, 

e resolver algumas delas, para ver que tipo de perguntas teria que responder. E acabou 

funcionando bem. 

 Logo no início do ano letivo, em 16 de fevereiro de 2017, em uma quinta-feira, um 

aluno matriculado no Peja, e que se encontrava cumprindo medida judicial, invadiu a minha 

sala e tentou agredir uma de minhas alunas.  

Tive que intervir, e na contenção que realizei acabei rompendo três tendões do ombro 

direito. Fui ao hospital apenas no sábado, quando a lesão foi constatada e indicado uma 

intervenção cirúrgica para recomposição dos tendões. 
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 Quando retornei após dez dias de atestado médico, não havia mais a possibilidade de 

emissão da NAT, pois o prazo se encerrava em quarenta e oito horas após o acidente. Tive 

que entrar em licença normal, e enfrentar um ano de minha vida profissional suspensa, para 

fins de progressão funcional. 

Infelizmente a direção da unidade escolar cometeu um grave erro comigo. O ocorrido 

na escola deveria ter sido configurado como acidente de trabalho, com a emissão da “NAT” 

ou Notificação de Acidente de Trabalho, pela direção. Dessa forma, o meu afastamento seria 

executado de forma diferenciada, não haveria  perda de direitos, como a progressão funcional 

por tempo de serviço, triênios, etc, e o recebimento de vale-alimentação.  

Foi um período bastante difícil. Levei alguns meses aguardando a autorização para a 

cirurgia, que foi realizada apenas em abril. Depois da cirurgia, enfrentei um longo período de 

recuperação, com longas e dolorosas sessões de fisioterapia. Tenho diabetes “Tipo 2” desde 

2009, e esse tipo de doença complica bastante a recuperação de cirurgias. 

 Em 28 de abril de 2017 fui operado. Fiquei esperando desde fevereiro, pois uma das 

operadoras do plano de saúde do município do Rio de Janeiro, a CABERJ estava em processo 

de renovação de seu contrato, e, por causa disto, “empurrou” a marcação da cirurgia por um 

longo período.  

 Após ameaça de ingressar na justiça, em 28 de abril de 2017, fui finalmente operado. 

A cirurgia durou quase seis horas. Os três tendões foram reconstituídos, e o processo de 

recuperação foi longo e doloroso. 

 Alguns dias antes da realização da cirurgia, fui obrigado a suspender os remédios que 

tomava por causa do diabetes tipo “2”. Com a interrupção, tive sérios problemas para 

controlar novamente a glicemia, o que afetou bastante a minha visão. Até hoje luto com esse 

problema. 

 A fisioterapia durou de maio de 2017 a fevereiro de 2018. O diabetes atrapalhou 

bastante nesse processo de recuperação, interferindo, sobretudo na parte muscular.  

 O diabetes causou um certo retesamento dos músculos, e a solução para resolver esse 

problema é bastante dolorosa, pois existe a necessidade de “esticar” esses tendões através da 

fisioterapia. 

O aluno que havia invadido a minha sala de aula foi baleado em uma tentativa de 

assalto em março de 2019, e encontra-se foragido. Ele havia sido condenado a cumprir 

medida sócio-educativa de restrição de liberdade, em uma das muitas instituições mantidas 

pelo DEGASE, e se encontrava em liberdade há pouco tempo. 
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 No final de janeiro de 2018, fui liberado pela perícia médica e pude voltar a trabalhar. 

E o que fazer? quais turmas pegar? 

 Nesse sentido, o professor cuja carga horária é de quarenta horas como eu, cuja 

disciplina possui apenas três tempos semanais, necessita pegar pelo menos dez turmas para 

cumprir toda a carga horária em sala de aula, que é de trinta tempos. Na maioria das vezes, a 

escola possui mais de um professor de História. É uma equação muito complicada. Na 

República do Líbano, no ano de 2018, havia quatro professores de História, sendo que eu era 

o terceiro por ordem de antiguidade.  

 As turmas da escola não comportavam o número de professores. Eu sou o único 

professor de quarenta horas, todos os outros têm a carga horária de dezesseis horas. 

 A solução encontrada foi me alocar em uma turma de projeto, com vinte tempos, 

quatro dias na semana, e mais duas turmas no regular, na disciplina História, perfazendo vinte 

e seis tempos, e mais duas turmas de eletivas, ou estudo-dirigido, ou ainda projeto de vida, 

com dois tempos semanais, totalizando trinta tempos semanais. 

 Seriam ao todo cinco turmas, uma de projeto de correção de fluxo, como são 

denominados os projetos do tipo “aceleração” no munícipio do Rio, duas turmas de 9º anos, 

na disciplina História e mais duas turmas, as mesmas do 9º, mas com a disciplina Estudos 

Dirigidos, uma exigência curricular das unidades de turno único, assim como Projeto de Vida 

além de Disciplinas Eletivas.  

Nessas escolas, a carga horária dos alunos é de sete aulas por dia. 

 A experiência como regente em uma turma de projeto foi fantástica. Para explicar, os 

projetos de correção de fluxo, permitem que um aluno estude duas séries em um único ano, ou 

seja, no Acelera 6, os alunos estudam o sexto e o sétimos anos. No Acelera 8, os alunos 

estudam matérias do oitavo e nonos anos, terminando o ano como alunos do nono ano regular. 

 Nesses projetos, somos instados a buscar sempre a inovação, maximizando nossos 

esforços, potencializando assim nossas práticas diárias. Dessa forma, as experiências de 

sucesso são compartilhadas e aplicadas, sendo essa circularidade uma das marcas mais 

importantes dos projetos. 

 Além do mais, a metodologia é diferenciada, e a SME fornece capacitações periódicas. 

A ambiência é estimulada, assim como os trabalhos em grupo. As salas de aulas são 

organizadas em formato de “U”, permitindo que todos os alunos tenham acesso ao professor 

sem que o espaço físico da sala de aula atrapalhe esse contato. As turmas tem número 

limitado de alunos, no máximo trinta alunos e todo o material pedagógico é diferenciado, 

permitindo um melhor tratamento e compreensão por parte dos alunos.  
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 E posso dizer que foi uma experiência inesquecível e assustadora. Inesquecível porque 

o contato com os alunos é ampliado, e podemos participar do seu dia a dia, acompanhando 

paulatinamente o seu desenvolvimento, compartilhando experiências e fortalecendo vínculos. 

E também assustadora, pois somos forçados a deixar a nossa “zona de conforto”, representada 

pela disciplina que optamos, e nos transformando em docentes com amplos conhecimentos 

em outras disciplinas. 

 A República do Líbano possuía duas turmas de correção de fluxo, ou Acelera 8. Pude 

compartilhar a docência com uma professora de ciências, e pudemos experimentar e antecipar 

uma prática que acabou sendo aproveitada pela SME, a bi-docência. Como eu era professor 

de história, e a minha colega professora Monalise Cruz era de ciências, fizemos um acordo: eu 

lecionava história e geografia para a sua turma, e ela lecionava ciências e matemática para a 

minha turma. Foi uma iniciativa inovadora, que acabou sendo introduzida como prática pela 

SME. 

 A bidocência produziu ótimos resultados em nossa escola. E, como compartilhamos as 

nossas experiências diversas vezes nas formações que realizamos, acredito que tenhamos 

contribuído para que se tornasse um fator desejável aos professores de projetos. 

 Acompanhei meus vinte e oito alunos de projeto. Não tive nenhuma reprovação, todos 

tiveram um bom desempenho no geral, sendo que alguns superaram inclusive as turmas 

regulares de nonos anos. Tive apenas uma desistência, o que é bastante raro, pois em geral os 

alunos de projeto são muito propensos à evasão. 

 Recomendaria a todos os professores que tentassem, pelo menos por uma vez, reger 

turmas de projeto. Pelas regras e condições fornecidas pela SME, e pelo fato de podermos 

ousar e usar de qualquer tipo de instrumentos ou práticas, a experiência é no mínimo, 

desafiadora, com resultados, pelo menos para mim, altamente satisfatórios. 

 O ano de 2018 estava bem encaminhado para o seu fim. Minha turma de projeto havia 

obtido u bom desempenho. Minhas turmas do 9º ano também obtiveram bom desempenho. Eu 

me sentia bem, havia repensado a minha prática docente, já como consequência dos 

ensinamentos trazidos pelo Mestrado
23

. 

                                                           
23

 O PROFHISTÓRIA ou Mestrado Profissional em Ensino de História trouxe inúmeras reflexões para a minha 
vida profissional. Na verdade, a busca pelo Mestrado partiu do questionamento sobre as dificuldades 
enfrentadas para ensinar História aos meus alunos de Vigário Geral. Ao refletir sobre as dificuldades no 
aprendizado deles, passei mesmo a questionar as minhas práticas pedagógicas e essa reflexão me levou a 
buscar ajuda. E a ajuda veio exatamente no PROFHISTÓRIA, nas discussões entabuladas nas salas de aulas, nas 
experiências apresentadas pelos colegas mestrandos, no suporte oferecido pelos professores e nas mais 
diversas possibilidades que a rede proporciona aos alunos do programa. Em disciplinas que discutiram as 
questões curriculares, por exemplo, pude aprender sobre o conflito entre a construção da identidade dos 
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Em novembro de 2018, a diretora da escola, professora Juvaneide Rebolo comunicou a 

todos que iria se aposentar. Ela temia que as mudanças trazidas pelo novo governo pudessem 

modificar as regras vigentes, e, pelo temor de perder direitos, resolveu pedir aposentadoria. 

Havia um temor generalizado que a mudança das regras traria enormes perdas aos docentes. 

 A equipe de direção havia firmado um compromisso entre eles. Com a saída da 

diretora, todas resolveram que sairiam juntas. Novamente a escola ficaria sem direção, 

esperando a nomeação de uma nova equipe diretiva pela 4ª CRE. 

 Dessa vez, não haveria tempo para uma articulação por parte do corpo docente da 

escola. Como a diretora se aposentaria no meio do mandato, e pelo fato da diretora adjunta ter 

manifestado a vontade de não assumir a direção, a CRE nomearia uma nova equipe de 

direção. 

 As notícias não eram muito boas. A equipe escolhida pela coordenadora da 4ª CRE 

para assumir a direção da República não possuía uma boa fama.  

Ela havia perdido a eleição na escola em que dirigia, pois os professores formaram 

uma chapa de oposição, para enfrentar os desmandos e a alegada tirania dessa equipe de 

direção. Ficamos sabendo desses detalhes pelos próprios professores dessa escola, que 

resolveram nos avisar sobre os desafios que enfrentaríamos. 

 Mais uma vez, as perspectivas eram sombrias. Ainda em novembro, recebemos a 

informação de que a futura diretora nos visitaria para conhecer a escola e seus corpos 

docentes e discentes. Essa visita havia sido determinada pela coordenadora da 4ª CRE.  

A visita não poderia ter sido pior. As candidatas não cumprimentaram os professores, 

mantiveram uma atitude distante e pouco amistosa. E, quando perguntadas sobre o que 

haviam achado da escola, responderam de forma pouco interessada, dando como certo de que 

seriam escolhidas, e que nada, além disso, importaria. Não havia nenhuma preocupação por 

parte delas com a escola, e muito menos com a comunidade em essa encontrava-se inserida. 

                                                                                                                                                                                     
alunos e a necessidade de conformidade que a escola exige, por exemplo. Quando estudei a disciplina História 
do Ensino de História, pude aprender sobre a evolução da disciplina que ensino, como foi estruturada desde o 
século XIX e os desafios que enfrenta, principalmente nos últimos anos com o crescimento de setores 
conservadores em nossa sociedade. Uma característica bastante interessante do Mestrado Profissional em 
Ensino de História é a possibilidade oferecida aos mestrandos de refletir sobre suas próprias práticas, 
compartilhando-as em um modelo que oferece circularidade. Ao compartilhar minha experiência com os 
alunos dessa escola localizada na periferia, marcadamente um local de violência e abandono, torna-se possível 
aos demais, dentro e fora do ambiente do programa de mestrado, acreditar no poder transformador da 
educação.  
Ao refletir sobre a prática, espero também conseguir compreender todas as dimensões que ela pode ter 
alcançado, inclusive quando observada sobre a ótica dos aspectos éticos e legais. 
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 A professora Juvaneide levou todo o nosso descontentamento à coordenadora. Relatou 

todo o conteúdo da visita, e o pouco interesse demonstrado pelas especificidades da unidade, 

dos seus corpos docentes e discentes, e pela comunidade a qual pertence a escola. E mais, 

colocou o seu posicionamento, explicitando o enorme perigo e retrocesso que tal indicação 

representaria. 

 Um pouco antes havíamos conquistado uma importante vitória, com o crescimento dos 

nossos índices no IDEB
24

, em quase 1 ponto percentual. Além disto, a escola havia entrado 

em um estado de normalidade, sem invasões, furtos, roubos ou ocorrências de violência. A 

comunidade estava frequentando a escola, participando do seu dia a dia. 

 A diretora Juvaneide relatou tudo isso para a coordenadora, tendo insistindo na tese 

de que a chegada de pessoas completamente estranhas à comunidade de Vigário Geral, 

poderia colocar tudo a perder, inclusive os índices de desempenho do IDEB e o apoio que a 

escola havia passado a receber da comunidade escolar, representada pela ausência de invasões 

ou furtos. 

 Creio que a questão do IDEB tenha sido determinante para a mudança de posição por 

parte da Coordenadora da 4ª CRE. Mas não posso descartar a ‘estabilidade” que havíamos 

alcançado, sem maiores ocorrências e gozando de generosa dose de tranquilidade. 

 Na área da 4ª CRE, cerca de duas escolas são invadidas, furtadas ou simplesmente 

vandalizadas por dia. A República do Líbano há muito tempo que não experimenta nenhuma 

ocorrência desse tipo. 

 Depois de muitos anos, a escola gozava de uma estabilidade há muito desejada por 

todos, inclusive pela 4ª CRE e pela SME. Seria um retrocesso muito grande, ignorar tudo isso 

e insistir em nomear pessoas com pouco conhecimento e sem nenhuma ligação com a escola. 

 Tendo tudo isso em mente, a nossa diretora conseguiu por fim convencer a  

coordenadora sobre os desafios que essa equipe enfrentaria. E como isso também se 

interferiria na rotina dos professores e dos alunos, e de tudo o que já haviam enfrentado 

durante os períodos de intervenção.  

                                                           
24

 O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) foi criado em 2007 pelo Inep - Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira   e reúne, em um só indicador, os resultados de dois conceitos 
igualmente importantes para a qualidade da educação: o fluxo escolar e as médias de desempenho nas 
avaliações. Ele é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e das médias 
de desempenho nas avaliações do Inep, o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) – para as unidades 
da federação e para o país, e a Prova Brasil – para os municípios. 
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A coordenadora demonstrou lucidez e compreensão, e, por fim, permitiu que a diretora 

Juvaneide indicasse uma equipe de professores da escola para dirigi-la até 2020, quando se 

encerraria o atual mandato. 

 A equipe de direção selecionada foi a seguinte: eu fui escolhido para o cargo de 

diretor, Como diretora adjunta, a professora Mônica Chagas da Silva, docente de ciências, a 

coordenação pedagógica seria exercida pela mesma coordenadora, a professora de história 

Alice Maria Miranda Coelho, e como apoio à direção, a também professora de ciências 

Monalise Cruz. 

 Fomos apresentados à coordenadora da 4ª CRE, professora Fátima Barros, e à sua 

assessora, professora Rosâni Castilhos. Em uma reunião, pudemos detalhar as nossas 

propostas, expor a nossa visão sobre a escola e a comunidade, além de responder os 

questionamentos da coordenadora e de sua assessora. 

 A reunião foi bastante proveitosa. Ao final da sabatina da banca, fomos aceitos e 

recebemos sinal verde para começar o processo de transição. Nossas propostas e sobretudo, o 

nosso olhar sobre a escola, o conhecimento da comunidade, dos alunos, e das dificuldades 

enfrentadas pela República, fez com que fossemos escolhidos.  

 Acredito também que o fato de estar no Mestrado, em uma universidade muito 

conceituada com a UERJ, com todo o conhecimento que esse processo engendra, possa ter 

contribuído significativamente para a escolha.  

 Na verdade, nunca havia pensado em ser diretor da escola. No tempo do professor José 

Américo, ele chegou a me convidar para ser seu adjunto, mas eu não pude aceitar. O processo 

de migração exigia dez anos de regência, antes de poder exercer qualquer outra atividade fora 

da sala de aula. Desde então, nunca mais pensara nesse possibilidade. E estava bastante 

confortável sob a direção da professora Juvaneide, e de suas peculiaridades. 

 Acabei aceitando a direção. Apesar do enorme desafio, atualmente me sinto melhor 

preparado. Na busca por solucionar a minha inquietude, de buscar respostas para todas as 

dúvidas que tinha, acabei encontrando muito mais. Pude ampliar em muito os meus limitados 

horizontes, e constatar que educação pode e deve sempre exercer um papel libertador, sendo o 

principal agente de transformação em uma sociedade. 

 Nesse sentido, o Mestrado representou um papel fundamental na aceitação desse 

enorme desafio. As discussões propostas nas salas de aula, a capacidade de discernir, de 

identificar problemas, de superar barreiras, de trabalhar em conjunto, mas, sobretudo a 

necessidade de refletir, de repensar, de ouvir, sobretudo, de buscar sempre a autocrítica, de 
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compartilhar com os outros colegas docentes, fortaleceram o desejo de acertar, de transformar 

e de procurar sempre o melhor para os alunos e para os professores. 

 A partir de dezembro de 2018, a futura equipe diretiva passou a conciliar as atividades 

docentes com a direção da unidade. Ficamos imersos nos problemas diários e na preparação 

para o próximo ano letivo. E paulatinamente, fomos aprendendo a a lidar com tantas questões 

específicas. 
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CAPÍTULO III: O “MÉTODO” TOBI”: UMA REFLEXÃO NECESSÁRIA 

 

 

A atividade docente, assim como qualquer outra atividade, inserida no contexto da 

chamada “práxis social”, é transformadora de sua realidade, ao mesmo tempo em que também 

sofre os efeitos dessa transformação.  

O ato de trabalhar não implica apenas em transformar algo, objeto ou situação em 

outra coisa simplesmente, mas, também acaba por transformar-se a si mesmo. E nesse sentido, 

em termos sociológicos, é correto afirmar que o trabalho interfere sobretudo identidade do 

trabalhador, transformando-a. 

Essas reflexões vieram no decorrer do Mestrado Profissional no Ensino de História, 

programa denominado PROFHISTÓRIA. Antes do mestrado, não havia pensado e muito 

menos repensado a minha prática profissional.  

Havia tomado algumas medidas, mas quase todas foram como respostas aos 

problemas que enfrentava. E não foram precedidas de discussões ou mesmo de reflexões mais 

elaboradas. Eram simplesmente tentativas, algo como “ensaio e erro”. 

Foi no ambiente intenso de discussões do curso que descobri Maurice Tardif e suas 

teorias sobre os chamados “saberes docentes”.  

Para Tardif, o conjunto de saberes que uma sociedade possui é chamado de “saberes 

sociais”. Assim, a educação para ele está relacionada ao conjunto dos processos de formação 

e de aprendizagem que são engendrados socialmente e se destinam a instruir todos os 

membros de determinada sociedade com base nesses saberes.  

Com base neste pensamento, é possível avançar e descobrir que os chamados “corpos 

docentes”, assim denominados por ele, são os que efetivamente realizam os processos 

educativos e, por força disto, acabam definindo suas práticas em relação aos saberes que se 

apropriaram e que transmitem a outros.
25

 

“Parece banal, mas um professor é, antes de tudo, alguém que sabe alguma coisa e cuja função 

consiste em transmitir esse saber a outros. No entanto, como tentaremos demonstrar, essa 

banalidade se transforma em interrogação e em problema a partir do momento em é preciso 

especificar a natureza das relações que os professores do ensino fundamental e do ensino 

médio estabelecem com os saberes, assim como a natureza dos saberes desses mesmos 

professores. 

 

 Essa afirmação de Tardif, posteriormente descoberta por mim, pareceu ser a síntese ou 

a referência para explicar todo o processo angustiante que não só me conduziu ao Mestrado, 

mas que possibilitou que entendesse todo aquele turbilhão pelo qual havia passado. 

                                                           
25

 TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis, R.J.: Editora Vozes, 2002. 
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 Em seus estudos, o professor e pesquisador canadense busca a compreensão do 

pensamento dos professores sobre os seus próprios saberes, tendo por base de análise que o 

saber é “plural”, proveniente das instituições de formação, da própria formação profissional, 

dos currículos e das práticas cotidianas. 

 Segundo Tardif, é possível verificar a existência de quatro tipos diferentes de saberes 

relacionados às atividades docentes: os saberes oriundos da formação profissional, os saberes 

disciplinares, os saberes curriculares e os saberes experiências. 

 É na esfera dos chamados “saberes experienciais” que busco o enquadramento da 

prática conhecida como ‘método Tobi”. E é, com base em suas reflexões, que buscarei refletir 

e detalhar tal prática e os desdobramentos que ela gerou. 

 Na obra Saberes Docentes e Formação Profissional, escrevendo a respeito dos saberes 

docentes, propõe a divisão desses saberes em quatro: os saberes docentes, os saberes 

disciplinares, os saberes curriculares e os saberes experienciais. 

 Entende-se por saberes docentes, aqueles que são originários da formação profissional, 

saber plural que na prática integra diferentes saberes. 

 Em relação aos saberes disciplinares, ele os classifica como os saberes que estão 

relacionados aos diversos campos de conhecimento e que são disponibilizados pela sociedade, 

integrados nas universidades e distribuídos conforme as disciplinas no interior dos cursos e 

das faculdades. São os saberes transmitidos nas faculdades de educação e nos cursos de 

formação de professores. 

 Já os saberes curriculares estão diretamente ligados aos programas escolares, 

principalmente no que tangem aos objetivos, conteúdos e métodos utilizados e aplicados pelos 

professores no ato de ensinar. Esses saberes são apropriados pelos professores ao longo de 

suas carreiras. 

 Por fim, os chamados saberes experienciais, que são os saberes específicos que os 

professores desenvolvem no exercício estrito de suas práticas, e são baseados no seu trabalho 

cotidiano e em todo o conhecimento que os docentes desenvolvem em seu meio. São saberes 

que se originam das experiências individuais e coletivas, do “saber-fazer” e de “saber-ser”, do 

“habitus” e da “habilidade”.
26

 

Pode-se chamar de saberes experienciais o conjunto de saberes atualizados, adquiridos e 

necessários no âmbito da prática e da profissão docente e que não provêm das instituições de 

formação nem dos currículos. Estes saberes não se encontram sistematizados e doutrinas ou 

teorias. São saberes práticos (e não da pratica: eles não se superpõem à pratica para melhor 

conhecê-la, mas se integram a ela e dela são partes constituintes enquanto prática docente) e 

formam um conjunto de representações a partir das quais os professores interpretam, 
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compreendem e orientam sua profissão e sua prática cotidiana em todas as suas dimensões. 

Eles constituem, por assim dizer, a cultura docente em ação. 

 

 Ainda sobre os saberes experienciais, a atuação do docente é diferente da atuação do 

técnico e do cientista, que trabalham a partir de modelos e dos condicionantes que esses 

modelos geram. O trabalho docente acaba sendo diferente. No exercício de sua profissão, os 

professores se deparam com situações concretas, que não são passíveis de definições acabadas 

ou já pensadas. Essas situações exigem improvisação e habilidades pessoais, e a capacidade 

de enfrentar os mais diversos tipos de ocorrências. 

 Como o docente não atua sozinho, é, na interação com outras pessoas, alunos, colegas, 

coordenadores, diretores, que os saberes experienciais se desenvolvem. 

 E foi através de Tardif, do estudo de suas teorias, que explicavam a atuação dos 

docentes em sala de aula, dos problemas e das soluções que esses docentes encontravam, 

sempre no exercício de suas práticas, acabaram por permitir que desenvolvesse uma reflexão 

sobre o que instintivamente praticara em sala de aula. 

 O início do meu trabalho na República foi bastante complicado. Para começar, quando 

cheguei na escola como professor de História com carga horária de quarenta horas, terminei 

com a dupla regência de uma professora de história muito querida pelos colegas. Esse tipo de 

ocorrência é bastante comum, mas, sempre acaba por trazer um mal estar ao professor que 

chega na unidade, mesmo não sendo culpa dele. 

 Além do fato de “tirar” uma professora bem querida pelos professores da escola, 

cheguei em um momento de bastante tensão entre os professores e a direção da escola. 

  Somava-se ainda a tudo isto, poucos servidores do quadro de apoio (agentes 

educadores, porteiros) e o número elevado de alunos e de turmas, tanto no Ensino 

Fundamental I, quanto no Fundamental II. A República do Líbano parecia um caldeirão, cheio 

de pressão, prestes a explodir. 

 A chegada de um professor novo, vindo de cessão ou mesmo de lotação (quando o 

docente passa a ser lotado naquela Unidade Escolar), pela vacância do cargo, ou por esta 

vacância estar sendo suprida por uma Dupla Regência (uma espécie de “hora-extra” muito 

comum entre os professores do município do Rio de Janeiro) pode vir a ser um processo 

bastante desgastante.  

 Em novembro de cada ano, as Coordenadorias de Educação iniciam as chamadas 

“consultorias de matrículas”, cujo objetivo é o planejamento para o ano letivo seguinte. 

Alguns parâmetros são observados nesse processo. O espaço físico, número de salas de aula 
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disponíveis, capacidade da cozinha no preparo de alimentos, capacidade física dos refeitórios, 

número de professores, demanda por alunos, etc. 

 Durante essas consultorias, o número de alunos e de turmas é definido. Dessa forma, o 

número de professores necessários ao atendimento dessas turmas e alunos fica também 

definido.  

 Esse é o momento em que as direções das unidades realizam seus planejamentos e 

acordos com os professores, definindo as Duplas Regências, solicitando ou devolvendo 

professores à CRE. 

 Em fevereiro, período onde normalmente iniciamos o ano letivo, as escolas estão 

praticamente “arrumadas”, gíria que usualmente os diretores e professores utilizam quando 

tratam do quadro de docentes, número de turmas e quantidade de alunos. 

 Como professor com carga horária de quarenta horas, cheguei na República com carga 

horária de 27 tempos, ou seja, 9 turmas. A República era uma escola de dois turnos, e, não 

pude escolher nenhuma turma e nem mesmo o turno que trabalharia. Fui “pegando” todas as 

turmas disponíveis, até que não houvesse mais nenhuma turma atendida por dupla regência. 

 A minha transferência havia sido efetuada na modalidade conhecida como “cessão”, 

onde um servidor é deslocado por um curto período de tempo para uma outra unidade escolar. 

As cessões precisam ser renovadas todos os anos. Eu mantinha a minha origem inalterada, ou 

seja, ainda estava lotado na Escola Municipal Tenente General Napion. 

 A outra modalidade de transferência é a remoção, que depende de regras mais rígidas, 

como por exemplo o tempo que o servidor possui no serviço público, desde a sua posse. Para 

que se efetue uma remoção, são necessários cinco anos de exercício.  

 O trabalho de um docente de quarenta horas exige muito na preparação e no 

planejamento das aulas. Como são muitas turmas, é bastante comum que se atenda desde o 

sexto ano, passando pelo sétimo, oitavo até chegar ao nono.  

 Em geral, as séries mais difíceis de se trabalhar são o sexto e o sétimo anos. O sexto 

ano por representar uma transição, já que o aluno deixa de ter dois ou três professores, o 

professor regente da turma, também conhecido no município do Rio de Janeiro como 

Professor II ou P II, além do professor de Educação Física e o professor de língua estrangeira.  

 No sexto ano, o número de disciplinas pode diferir um pouco dependendo da unidade 

e do tipo de turno. Em escolas de dois turnos, são cerca de oito disciplinas. Nas escolas de 

turno único, mais três disciplinas são acrescentadas: Projeto de Vida, Estudo Dirigido e uma 

disciplina Eletiva. 
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 Nessas escolas, as de turno único, a carga horária dos estudantes é de sete tempos 

todos os dias. O horário de entrada de alunos e professores é às 07h30, prosseguindo até às 

14h30, quando os estudantes saem. Os professores permanecem ainda mais uma hora, saindo 

às 15h30 todos os dias. 

 As únicas turmas que possuem horários diferenciados mesmo nas escolas de turno 

único são as turmas de projeto de correção de fluxo, cujo horário segue a rotina do turno 

parcial, ou seja, entram às 07h30 e começam a sair a partir das 11h50, e as turmas das Classes 

Especiais, cujo atendimento depende de uma série de variáveis, inclusive do tipo de 

necessidade especial que cada aluno possui. Em geral, o horário é bastante próximo das 

turmas de projeto. 

 Em 2014, a República possuia um número bastante elevado de alunos e de turmas. 

Cerca de 909 alunos no Ensino Fundamental, 19 alunos na Educação Infantil e 112 alunos no 

Peja, totalizando 1040 alunos. 

  Em 2015, esse número decaiu um pouco, tivemos cerca de 910 alunos no Ensino 

Fundamental, pois a Educação Infantil não mais dispunha de alunos, pois a escola foi 

transformada em escola de Ensino Fundamental apenas.  

 Esses dados podem ser extraídos do Sistema 3.0, que é o sistema acadêmico utilizado 

pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, acessado pelo portal 

http://portalsme.rioeduca.rio.gov.br/. 

 Atualmente a escola possui cerca de 530 alunos e 17 turmas. Esse ano é o último ano 

em que teremos Ensino Fundamental I. Temos uma única turma de 5º ano. Em 2020, a escola 

terá apenas turmas de Ensino Fundamental II, ou seja, alunos do 6º ao 9º ano. 

  As regras de enturmação permaneceram iguais nos dias de hoje Elas permitem cerca 

de 33 alunos por turma. 

  Em alguns casos, desde que autorizados e em decorrência de alguma eventualidade, 

esse número pode crescer e chegar até próximo de 40 alunos. 

 Há ainda um outro fator que também deternina o quantitativo de alunos na turma, que 

é a presença de alunos incluídos, que são aqueles alunos que apresentam algum tipo de 

necessidade especial, porém, não necessitam de atendimento especial, pois, nesses casos, são 

atendidos pelas Classes Especiais. 

  Para melhor entendimento sobre o tema, a Secretaria Municipal de Educação do 

municipio do Rio de Janeiro criou o IHA ou Instituto Helena Antipof, que é o responsável por 
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desenvolver, regular e fomentar políticas de inclusão dos alunos com necessidades 

especiais:
27

 

O Instituto Municipal Helena Antipoff (IHA) é o órgão da Secretaria Municipal de Educação 

responsável pela Educação Especial nesta Rede Pública de Ensino. O IHA, através das Equipes 

de Acompanhamento, auxilia o trabalho das 11 Coordenadorias Regionais de Educação no 

sentido de garantir uma educação de qualidade para os alunos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento/tea e altas habilidades/superdotação. Além disso, promove ações 

de formação inicial e continuada para os profissionais da educação, em atenção ao imperativo 

de atender às especificidades de nossos alunos, respeitando ritmos de aprendizagens 

diferenciados e apostando nas possibilidades desses sujeitos. Tais ações contam, inclusive, 

como o apoio de reconhecidos pesquisadores de universidades parceiras. 

 

 A política desenvolvida na rede municipal segue os preceitos elencados no Plano 

Nacional de Educação Especial, com base na Perspectiva da Educação Inclusiva, cujo 

objetivo primordial é a inserção dos alunos portadores de necessidades especiais em classes 

comuns, garantido ainda que os mesmos sejam atendidos também nas chamadas Salas de 

Recursos Multifuncionais, sempre no contra turno, uma vez que esse tipo de atendimento não 

visa a substituição do processo regular de aprendizagem, e sim a sua complementação. 

 Para cada aluno incluído, está prevista a dimuição de dois alunos regulares, com o 

intuito de prover o docente com maior tempo e menor carga de trabalho, uma vez que alguns 

alunos incluídos demandam procedimentos específicos. 

 Atualmente a Escola Municipal República do Líbano possui três turmas de Classe 

Especial e de Sala de Recursos, com vinte e cinco alunos atendidos. São duas professoras 

responsáveis por esse atendimento, além de uma servidora de apoio. Alguns alunos da Classe 

Especial e da Sala de Recursos estão sendo atendidos há anos, já que não há um prazo para a 

finalização desse tipo de atendimento. 

 Infelizmente, os dados sobre o crescimento de alunos com algum tipo de necessidade 

especial são ainda muito incipientes. Contudo, notamos nos útimos anos um crescimento 

percentual bastante elevado, no número de alunos incluídos ou que demandem algum tipo de 

atendimento especial, seja nas Classes ou simplesmente nas Salas de Recursos. 

 Nos meus primeiros dias na República, superado o impacto inicial com a sala dos 

professores, de ruídos abafados, da direção “aquartelada” e da busca pelo controle tanto de 

docentes quanto dos discentes, a realidade encontrada era repleta de obstáculos. 

  A escola também era vilipendiada constantemente: depredações, furtos, invasões, 

ameaças. Sofria todo o tipo de intervenção destrutiva e, inevitavelmente, havia um transbordo 

desse clima para as salas de aula.  
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 A grande maioria das escolas da rede pública é vista como um espaço de conformação, 

de anulação das identidades individuais, um espaço de regras, de espaços gradeados, de 

rígidos regulamentos, ou seja, um espaço nada democrático e altamente autoritário. 

Assemelha-se muito mais a uma prisão, física e simbolicamente. 

 Se uma escola de periferia pode ser tudo isso, provedora de sonhos de pouca monta, 

vilipendiada, espaço de pouca expressão, que pouco contribui para a transformação da 

realidade dessas crianças e jovens. O que esperar dos docentes dessa escola? Deixar-se levar 

pelo malogro, pelo fim dos sonhos, contentar-se com o que é oferecido ou inquietar-se? 

 Optei pela última opção: inquietar-me. Mas não foi um processo simples e indolor. 

 E aqui não cabe nenhuma crítica aos que não optaram pela rebelião. Com o trabalho 

docente cada vez precarizado, não apenas pelas condições financeiras, mas sobretudo pelas 

condições materiais, os professores passam por um processo de “naturalização’ e acabam não 

mais acreditando no poder de transformação que possuem, e infelizmente acabam desistindo, 

aceitando a lógica perversa do sistema educacional implantada por governos pouco 

comprometidos com a educação. 

 Decerto que essa é apenas uma opinião, a minha opinião. Vejo todos os dias 

professores massacrados por esse sistema, lutando contra inúmeras dificuldades, tentando 

chegar ao final do dia com alguma lucidez e dignidade. 

  Mas tembém vi professores que se entregaram, vencidos, exaustos por anos de luta, 

sem obtenção de vitórias. 

 Inicialmente não promovi nenhuma alteração em minha prática docente. É claro que 

não tinha tanta experiência assim, pelo menos não em sala de aula, regendo turmas na minha 

disciplina.  

 Mas possuia bastante experiência em treinamentos, principalmente devido aos anos 

que passei trabalhando no Detran-RJ, onde evolui bastante(m) chegando a chefiar o maior 

posto de atendimento do órgão estadual, com mais de 200 colaboradores, com atendimentos 

superiores a mil e duzentos veículos por dia.  

 Além do Detran-RJ, fui bancário por doze anos. Como bancário, primeiro como 

contínuo e depois como Caixa-executivo, onde fiquei por onze anos, terminei sendo assistente 

de tesouraria, além de treinar todos os funcionários que aspirassem ao cargo de caixa na 

agência em que trabalhava, que era a maior do Rio de Janeiro.  

 Creio que tenha angariado bastante experiência com treinamentos e suporte. 

Concomitante ao exercício da docência no município, possuía também um cargo gerencial em 

uma empresa de tecnologia.  
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 Nesse cargo, era responsável por contratos que envolviam mais de 5000 pessoas, entre 

os prestadores de serviço terceirizados do Detran-RJ, em todos os seus postos de de vistoria 

em todo o Estado do Rio de Janeiro, além dos inúmeros postos espalhados pela capital do 

Estado.  

 Além do Detran, também atendíamos vários contratos na área de saúde, Algumas Upas 

espalhadas por todo o Estado, além do Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, a 

Fundação Oswaldo Cruz e o INTO o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia.  

 Eram contratos de gestão de pessoas e benefícios. A empresa era responsável pelo 

ponto biométrico dessas pessoas, e também  da gestão das folhas de ponto e de benefícios. 

  Havíamos desenvolvido um sistema de controle e gerenciamento de ponto biométrico. 

Usávamos equipamentos de uma empresa nacional sediada em Curitiba, a Henry. Chegamos a 

ser os maiores usuários de um certo tipo de relógio biométrico no país inteiro.  

 Disputamos várias concorrências públicas em todo o Brasil, e a empresa vinha 

ganhando bastante projeção nessa área. 

 Então, apesar do pouco tempo em sala de aula, possuía bastante experiência em termos 

de treinamento e na gestão de pessoas, como costumávamos chamar. Nesse sentido, busquei 

reforçar exatamente o binômio conhecimento/conteúdo e autoridade.  

 Acreditei que, como possuía amplo domínio sobre os conteúdos, além da autoridade, 

pelo simples fato de estar ali e de ser o “regente” da turma, estaria preparado para enfrentar 

qualquer tipo de adversidade. 

  E me considerava pronto para qualquer tipo de desafio, testado inclusive porque havia 

feito isto da mesma maneira na escola anterior, e julgava que os resultados haviam sido 

satisfatórios.  

 E nesse sentido, julguei de forma errada por um longo período de tempo. Não passava 

de um professor burocrático, que tentava realizar a mera transposição didática do 

conhecimento, sem entender ainda o que isto realmente significava. 

 E me amparava na autoridade, no que grosseiramente chamamos de “domínio de 

turma”. Na verdade, acreditava ser autoridade, mas, grosso modo, não passava de 

autoritarismo. 

 É bem verdade que todas essas reflexões são frutos de um longo e doloroso processo 

de autocrítica, que ainda não terminou, e que talvez não venha a terminar nunca. E o Mestrado 

trouxe inúmeras contribuições para essas reflexões. Acredito que o próprio caminho que me 

conduziu ao Mestrado, foi um desses momentos de inquietude, em que busquei me desnudar e 
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admitir o quanto ruim, amarrado, ultrapassado, conservador, e até retrógrado era como 

professor. 

 Investia também no conteúdo. E me gabava disto, de utilizar longos textos, quase 

sempre expostos da maneira tradicional, colocados no quadro branco para a cópia dos alunos, 

e, depois disto, longos e intermináveis monólogos, explicando aqueles textos, sem nenhuma 

pergunta ao final, por parte dos alunos, e uma certa satisfação pelo dever cumprido, por ter 

colocado em ação tudo aquilo que havia planejado anteriormente. 

 Meras ações burocráticas. Não havia inovação em minha prática. Era arraigada e 

baseada na premissa de que autoridade e conteúdo eram suficientes para uma boa aula, pois, 

de certa forma, a responsabilidade era em grande parte transferida aos alunos, que deveriam 

“sorver” o conhecimento que lhes ‘despejava”. 

 Então, sendo dessa forma, sucesso e fracasso dependiam exclusivamente dos alunos. 

Sobre mim nada pesava e poderia continuar dessa forma, consolando-me, afastando a 

frustração e a culpa, pois, havia feito a minha parte, me preparara exaustivamente, era 

dedicado, dominava os conteúdos, e possuía técnicas, pois a matería era exposta, colocada no 

quadro branco, e a essa exposição, seguia a explicação, terminando sempre inquirindo meus 

alunos sobre eventuais dúvidas, que quase sempre não existiam. 

 E poderia me juntar aos meus inúmeros colegas, fazer coro nas reclamações 

recorrentes, colocar a culpa pelo insucesso nos alunos, que não conseguiam ‘absorver” o 

conteúdo tão detalhado, sempre repleto de minúcias, exposto e explicado quase à exaustão, 

sem nenhuma falha, no que poderia ser enumerado como “tecnicamente perfeito”. 

 Aqui, nesse sentido, não quero realizar nenhuma crítica. Não havia ainda nenhuma 

autocrítica realizada. Estava revestido e fortalecido pelo pensamento e pelas ações que me 

faziam acreditar que estava fazendo o melhor, e que não havia uma outra forma de trabalhar, 

de ministrar o conteúdo de minha disciplina. Creio que muitos pensem da mesma forma que 

eu, transferindo a responsabilidade sobre suas práticas inadequadas ou incompletas aos 

alunos, buscando a isenção tranquilizadora, que me permitia sair da escola tranquilamente a 

cada dia, acreditando que havia feito o melhor. 

 É difícil precisar o momento em que acordei desse sonho e caí na realidade. E tal 

como a pílula do filme Matrix. Se optar pela de cor azul, nada será alterado, tudo permanecerá 

do jeito que tem sido, tal a música “Tempo Rei”, de Gilberto Gil. 

 Acabei escolhendo tomar a pílula vermelha, e passei a perceber que a culpa pelo 

fracasso era inteiramente minha. E nesse momento, quase que de catarse. Analisada pelo viés 
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da psicanálise, a catarse é o momento de experimentação, da chegada da libertação de uma 

situação de extrema opressão.   

 Nesse sentido, para experimentar uma catarse em relação a uma ou mais situações 

conflituosas, é necessário que surja uma oportunidade para a resolução desse conflito, além da 

disponibilidade de aceitar a tal resolução, daí, a catarse. 

 A partir desse momento, a inquietude dominou-me. E foi um longo e doloroso 

processo, que me conduziu a um nível de “desnudamento” sem precedente. E foi uma escolha 

bem difícil, pois significava abrir mão das “certezas” que possuía, e caminhar cegamente para 

o abismo do “novo”, da experimentação, do empirismo e da dúvida. 

 Tudo resultou em um tripé de ações. Hoje, refletindo sobre os acontecimentos 

daqueles anos tumultuados, posso demonstrar que tudo foi resultante de um processo, que foi 

dividido em três etapas que se sucederam. E foram dessa forma porque não tiveram 

isoladamente, os resultados que esperava. A utilização das três, em uma escala gradativa e 

evolutiva culminou com os resultados que desejava, e sobre elas, hoje reflito, sistematizo e 

escrevo. 

 A partir de 2014, no turbilhão em que me encontrava na República do Líbano, e, após 

experimentar o fracasso, que me fez parar e refletir, chegando a conclusão não desejada de 

que o erro advinha das minhas práticas e dos conceitos que erroneamente cultuava há muito 

tempo, e que haviam me conduzido aquele ponto. 

 Nos conselhos de classe, passei a escutar de meus colegas palavras de conformidade e 

de justificativa, que buscavam dar sentido e explicar a situação ruim de nossos alunos. E, se 

no início, concordava quase que integralmente com elas, chegando mesmo a consolar-me, e a 

acreditar que não havia outro jeito, que deveria aceitar de forma pragmática, que os alunos 

eram ruins, com famílias destroçadas, de que estávamos em Vigário Geral. Isto, por si só, já 

era relevante para a situação de fracasso, de derrotas. E o pior, que nada que fizéssemos 

alteraria essas condições, e de que não tínhamos nenhuma parcela de culpa, pois estávamos ali 

e fazíamos o nosso trabalho. 

 E foi doloroso, como disse, passar a negar tudo isso. E admitir, pelo menos no meu 

caso específico, de que tinha grande parcela de culpa pelo fracasso de meus alunos.  

 Ao admitir as minhas fraquezas, busquei encontrar meios de superá-las, ou, pelo 

menos, de enfrentá-las e de buscar alternativas. E, nas reflexões que busquei, a partir da 

inquietude de querer ensinar, mas, no desejo real que meus alunos aprendessem, pois, assim 

poderiam mudar a sua própria realidade. 
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 Nesse tripé hoje organizado, a primeira medida desesperadora foi pensar na questão 

curricular. E os conteúdos obrigatórios são extensos. No sexto ano, por exemplo, a grade 

curricular se apresenta dessa forma, separado em quatro bimestres assim constituídos:
28

 

1º Bimestre - Para que aprender História? O tempo histórico, A vida em sociedade: as relações 

sociais, regras e valores; a vida cotidiana; Contar uma história: narrativa histórica; Da África 

para outros continentes; Os povos coletores-caçadores e os povos agricultores-pastores; Como 

as diferentes culturas explicam a origem da vida humana; A chegada dos primeiros grupos 

humanos à América. 

2º Bimestre - Os povos do Antigo Oriente: distribuição espacial e temporal; Os grupos sociais 

do Antigo Oriente; O Antigo Oriente: linguagem e escrita; As formas de organização política e 

as relações econômicas no Antigo Oriente; Religiosidade e cultura; A relação com o meio 

ambiente no Antigo Oriente; As experiências históricas de mesopotâmicos, egípcios e hebreus; 

Os legados das civilizações do Antigo Oriente. 

3º Bimestre - Grécia Antiga: do genos à Pólis; Regimes e sistemas políticos: monarquia, 

tirania, oligarquia, democracia e aristocracia; A experiência democrática: cidadania e 

participação política; Os excluídos da experiência democrática e a escravidão antiga; A vida 

cotidiana em Atenas e Esparta; Grécia Antiga: mito e religião; Grécia Antiga: Arte e cultura; 

Os legados da civilização grega. 

4º Bimestre -  A fundação de Roma; Regimes e sistemas políticos: realeza, república e 

império; Cidadania e participação política: da Monarquia ao Império; O expansionismo 

romano; A vida cotidiana na Roma imperial: a escravidão antiga; A arte, cultura e religião 

romanas; A crise do Império Romano: o cristianismo como religião oficial; Os legados da 

civilização romana. 

 

 Os dados informados foram extraídos da Educopédia, que é a plataforma “on line” do 

município do Rio de Janeiro. Através da Educopédia, os professores são orientados a respeito 

da questão curricular, com planejamentos, quantidades de atividades e habilidades que 

deverão ser desenvolvidas pelos alunos. 

 Na rede municipal, notória pelas dificuldades, os alunos do 6º ano devem iniciar o ano 

letivo entendendo o motivo pelo qual devem estudar História, e terminam com os imensos 

legados deixados pelo Império Romano. E, no decorrer do ano são obrigados a estudar os 

processos migratórios que levaram o homem da África para o resto do mundo, além das 

civilizações do Antigo Oriente, berço da civilização, passando ainda pelas Américas e pela 

Grécia, para terminar em Roma. Todo este conteúdo em apenas um ano. 

 Qualquer um, com um pouco mais de discernimento diria que é impraticável um 

currículo tão extenso. Ainda mais para turmas que estão em processo de transição, 

enfrentando inúmeras mudanças, saindo de turmas atendidas por no máximo três professores, 

para turmas com até doze professores. Isso, sem contar com as mudanças pessoais, de 

comportamento e mesmo as fisiológicas. 

 Acrescente a isso, turmas de baixo rendimento escolar, lotadas, em salas de aula não 

climatizadas, com mobiliário destruído e iluminação deficiente. E termine em uma escola de 
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periferia, vinda de um longo período de intervenção, num ambiente autoritário e violento, em 

uma comunidade degradada e abandonada pelo poder público municipal. 

 Impossível dar conta de um conteúdo dessa abrangência. Prosseguir com ele em sua 

integra, seria absoluta perda de tempo e de esforços. 

 Comecei então a realizar uma seleção curricular. Busquei primeiro construir uma base 

de onde pudesse partir, já com um nível mínimo de conhecimentos e de conceitos, 

consolidados e prontos à servir de trampolim para o impulso de que necessitavam. 

 Claro que essas escolhas são sempre subjetivas. Não tive a intenção de negar 

determinado tipo de conteúdo, mas busquei aqueles que acreditava serem indispensáveis, de 

onde pudesse extrair desdobramentos e que fizessem sentido, sobretudo para a segunda parte 

das mudanças que achava necessárias, e que envolvia também a mudança mais significativa 

na minha prática docente: narrativa e contextualizações. 

 Já no Mestrado, pude refletir bastante sobre a questão curricular. Quando olhamos o 

currículo como conjunto de práticas, objetivos e temas selecionados por alguém, nós 

percebemos sua importância e contribuição para a construção ou constituição de memória e 

História sobre alguém ou algum grupo, de acordo com os interesses do agente/protagonista do 

currículo prescrito.  

 A memória, em especial, seria ao mesmo tempo construída pelo currículo, para 

dominar as pessoas que o operam (docentes) ou os operados (discentes) por ele e uma forma 

de acessar o passado, valorizando e desvalorizando, tendo em vista os interesses dos 

dominadores do currículo. 

 Tive a oportunidade de cursar na UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro, a 

disciplina Currículo de História: Memória e Produção de Identidade/Diferença, ministrada 

pelas professoras Alessandra Nicodemos e Cinthia Araújo.  

 Esse curso foi fundamental para entender a questão curricular. E pude realizar uma 

análise bastante detalhada da questão curricular, principalmente em relação ao ensino da 

História dos Africanos, juntamente com outros três mestrandos, Fabrício Castilho Nunes de 

Andrade, Flávio Braga Mota e José Carlos Napoleão Júnior. E pudemos chegar à seguinte 

conclusão sobre o tema:
29

 

“Nesse sentido, notamos que por muito tempo, a História dos africanos, no mundo e no Brasil 

foi sabotada, carregada de preconceito, por uma historiografia eurocêntrica, que dominava a 

academia, lugar tradicional de construção do conhecimento histórico, e controlava, também, a 
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escola, lugar tradicionalmente voltado à reprodução e multiplicação do conteúdo 

historiográfico. 

Contudo, a noosfera
30

 é campo de disputa da produção do currículo prescrito, e nessa área, os 

movimentos sociais de luta pelos direitos dos afro-brasileiros obtiveram uma grande vitória, a 

lei 10.639/03
31

 (objeto de nosso estudo). Além dela, outras vitórias contra o preconceito e a 

desigualdade racial, como a lei 7.716/89
32

 e as cotas raciais para o acesso em universidades, 

iniciadas no início do século XXI, ilustram esse panorama em que as questões raciais no país 

estão sendo discutidas de forma mais aberta.” 

 E continuamos esclarecendo um pouco mais essa questão: 

“Entretanto, uma questão se põe: A força da lei produziu mudanças na prática docente de 

história da referida temática? Uma leitura mais básica sobre a questão racial enfim ter ganhado 

força nos últimos anos levaria a crer que algo mudaria, também na abordagem em sala de aula 

sobre o legado e resistência de índios e negros na história do Brasil, ainda mais com uma lei 

que, em tese, garantiria, ao menos, uma outra narrativa, diferente da tradicional. Contudo, 

passados treze anos desde a promulgação da lei, ainda há enormes barreiras a serem vencidas, 

como por exemplo, a qualificação dos professores para trabalhar com o tema ou mesmo como a 

temática é tratada nos currículos mínimos, já que não raro, apesar dos currículos mínimos em 

âmbito municipal, estadual e federal fazerem o reconhecimento das diferenças para trazer aos 

estudantes a ideia de tolerância e respeito ao diferente, não há uma maior integração com os 

diferentes conteúdos curriculares e/ou disciplinas escolares, ou mesmo sua abordagem - no 

caso específico da História, por exemplo, a abordagem em ambiente escolar não raro restringe 

o debate que se pretende com a lei apenas a ganchos dados em temas como as Grandes 

Navegações ou o Período Colonial Brasileiro. Ou seja, a temática da "História e Cultura afro-

brasileira" fica, muitas vezes, restrita a complementar o conhecimento sobre outros temas (e 

tornando, com isso, a História e Cultura Afro-brasileira um tema de menor importância). Com 

isso o tema ganha contornos de algo "exótico" e/ou restrito a manifestações que não fogem 

muito da tríade "samba/capoeira/contribuições gastronômicas", que acaba não dando espaço 

para uma discussão mais profunda sobre as desigualdades raciais nas escolas. Obviamente, isso 

é insuficiente para o combate ao preconceito racial, que necessita de quebras de paradigmas, ao 

invés de ser tratado como tema de importância secundário e menor.” 

 

 Buscamos analisar em livros didáticos o movimento emancipatório dos negros 

escravizados no final do século XIX. Tínhamos como objetivo encontrar e detalhar esse papel, 

e focamos nossa análise na participação de lideranças negras no movimento que culminou 

com a chamada Abolição da Escravatura, em 13 de maio de 1888.  

 Ao realizarmos uma análise detalhada nos livros didáticos, levando-se em 

consideração os efeitos que a lei 10.639/03 deveria ter produzido, em relação ao ensino da 

disciplina História, e, consideramos que, afim de produzir uma análise com um nível de 

detalhamento que buscou ser mais elucidativo, resolvemos então, como metodologia aplicada, 
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circunscrevermos a nossa análise a um determinado tema, no caso, a questão abolicionista, 

onde buscamos sobretudo, a percepção do sentido de história, no momento da Abolição da 

Escravatura. 

 E o que pudemos apurar? Em relação à obra analisada, procuramos fazer uma análise 

comparativa, e, para tanto, buscamos outras obras de cunho didático, buscando sempre o 

recorte histórico da Abolição da escravidão em nosso país. Buscamos entender, o contexto, a 

relevância com que o tema é tratado, como são mencionados os papéis desempenhados pelo 

movimento abolicionista, se há ou não o protagonismo do “elemento negro”, se o 

abolicionismo é observado como um movimento encabeçado pelos negros ou se é tratado 

como dádiva e concessão dos brancos, enfim, buscamos entender os papéis desempenhados 

pelos diversos atores, dentro do cenário do abolicionismo. 

 A obra em questão, assim como todas as outras, deveria ser fruto de um “xeque” pelo 

qual todos os currículos de História necessitariam ter passado, e, no entendimento da 

professora Warley da Costa, um novo sentido deveria ter surgido, um sentido que dialogasse 

com questões como raça, cultura e o próprio sentimento da negritude. Desse conflito, surgiria 

a vontade de construir uma nova identidade, buscando diferenciar-se dos outros. 

 A lei 10.639/03 certamente busca fomentar uma noção diferente sobre a fundação da 

nação brasileira, daquela do século XIX, que “amalgamou” as três raças sobre a direção do 

homem branco.  

 O livro analisado, comparado com outros, surpreendeu positivamente em muitos 

aspectos, mesmo contendo alguns pontos que mereciam melhor atenção. De modo geral, os 

outros livros didáticos usados em nossa análise, esse novo paradigma não ficou muito claro, 

ou seja, não foi muito bem explicitado o papel desempenhado pelos escravizados e pelos 

homens negros livres, todos foram “misturados” no que os autores denominavam, 

genericamente, de Movimento Abolicionista.  

 Além disso, em nosso entendimento, o papel desempenhado pelos negros, de acordo 

com as obras, não é o de protagonistas. Inclusive, há no texto de um deles a menção de que a 

partir de 1870 a conjuntura política nacional e internacional passou a favorecer o crescimento 

do Movimento Abolicionista, o que acabou levando ao processo de diminuição gradativa da 

escravidão.  

 Por fim, do capítulo em que são construídas as narrativas sobre a Abolição nos livros 

usados para fazer a comparação com o que foi nosso objeto de análise, há poucas (ou mesmo 

nenhuma menção) a qualquer líder negro da resistência, ou seja, nenhum elemento figurou 

como protagonista de sua própria história.  
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 Quanto ao livro que analisamos, no capítulo sobre a Abolição, a ênfase dada a figura 

de José do Patrocínio no processo da Abolição nos foi surpreendente. 

  O livro destrincha a atuação dele, tido como protagonista e decisivo na defesa da 

abolição. Com isso, destoa da visão mais tradicional, em que dá maior protagonismo à figura 

e ao "ato de bondade" da Princesa Isabel de libertar os escravos.   

 O livro dá espaço também para a atuação dos militares no processo da Abolição, assim 

como dá espaço considerável a atuação dos jangadeiros, ao falar de sua recusa em transportar 

escravos, e menciona inclusive algumas de suas lideranças. 

 Por outro lado, esse superdimensionamento da figura de José do Patrocínio dá margem 

para interpretações equivocadas, principalmente a de que ele era o único negro a cerrar fileiras 

com os abolicionistas brancos. Outras figuras negras notórias da época ou são ignoradas ou, 

como aconteceu com André Rebouças, só são citadas brevemente. 

 De certa forma, pudemos constatar que o sentido de história foi alterado, levando-se 

em consideração a lei 10.639/03. Houve, ainda que não da forma esperada, levando-se em 

consideração uma certa necessidade daquilo que Paul Ricouer denominou “dever de 

memória”, ou seja, aquilo que pode ser igualmente expresso como um dever de não esquecer.  

 O esquecimento, segundo Ricouer é, certamente, um tema em si mesmo. Diz respeito 

à noção de rasto, de que falamos antes, e da qual tínhamos constatado a multiplicidade das 

suas formas: rastos cerebrais, impressões psíquicas, documentos escritos dos nossos  arquivos. 

O que a noção de rasto e esquecimento têm em comum é, antes de tudo o mais, a noção de 

apagamento, de destruição.  

 Mas este processo inevitável de apagamento não esgota o problema do esquecimento. 

O esquecimento tem igualmente um polo ativo ligado ao processo de rememoração, essa 

busca para reencontrar as memórias perdidas, que, embora tornadas indisponíveis, não estão 

realmente desaparecidas.
33

 

 Por fim, não há, em nenhum momento do capítulo em que são construídas as 

narrativas sobre a Abolição, uma única menção a qualquer líder negro da resistência, ou seja, 

nenhum elemento figurou como protagonista de sua própria história, o que aconteceu foi uma 

conjuntura de fatores, que acabaram por determinar o fim da escravidão. 

 Com o objetivo de justificar as críticas dirigidas ao material didático em análise, se faz 

conveniente versar agora sobre as opções teórico-metodológicas que embasaram, ainda que 

modestamente, tais argumentações e apontamentos. 
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 As teorizações curriculares ocupam posição central no que toca às questões 

identitárias, sobretudo às demandadas, nesses tempos marcados pela pós-modernidade, onde 

diversos atores e coletivos sociais vão buscar se colocar dentro da batalha discursiva, no 

processo de constituição de significação e existência enquanto grupo político e social na 

realidade existente. 

 E concluímos  que a entrada simplesmente de mais conteúdo acerca da História 

africana no currículo escolar brasileiro, contudo, não seria suficiente, uma vez que se 

manteriam os mesmos esquemas explicativos e, sobretudo, narrativas, que permaneceriam 

relegando esse saber à mesma posição de inferioridade que a legislação procura reverter ou 

pelo menos atenuar. 

 Pensar a diferença como integrante, constituinte do jogo social, vai além da ideia de 

identidade, uma vez que acreditamos que o ideal da escola é o da democracia, e como tal, 

então, urge a necessidade da incorporação de novas vozes, narrativas, que contemplem grupos 

socialmente não hegemônicos, como aqui, a população afrodescendente. 

 O que se busca, no entanto, é procurar repensar a própria concepção, formatação de 

currículo, o que também está diretamente relacionado à qual concepção de ensino de História 

se propõe. 

 Outra importante contribuição do Mestrado foi sobre o oficio do historiador. A visão 

que temos sobre nós mesmos e o nosso oficio. O curso de Teoria da História trouxe à tona 

essas discussões.  

 Eu já mencionei sobre isso em um trecho anterior. Nunca fui muito de pensar ou de 

realizar reflexões mais profundas sobre o meu ofício de historiador, de professor de história. E 

refleti menos ainda sobre a minha prática docente, até ser questionado sobre tudo isso, nas 

dificuldades que enfrentava nas salas de aulas tumultuadas da República do Líbano. 

 Com o título “História Mestra da Vida ou Tudo o que é sólido se desmancha no ar? 

Reflexões sobre inquietude, aprender e ensinar História e a morte do futuro.” Apresentei um 

trabalho para o curso de Teoria da História onde realizei uma profunda reflexão sobre o meu 

ofício de historiador e sobre a minha prática docente. 

 Incrível é a História e as possibilidades que ela permite. Talvez nem mesmo essa 

afirmação possa ser consenso entre os colegas historiadores. Talvez possa ser uma sentença 

não muito bem elaborada, pouco erudita e simplória até. Mas, é assim que vejo a história. E 

mais do que ver, o pensar a história, teorizar a história, historicizar a história e a 

historiografia, que é a sua escrita, enfim, o debruçar-se sobre esses assuntos, talvez seja, entre 

as inúmeras possibilidades que a disciplina oferece, uma das mais extenuantes discussões. 
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 E, por que motivo somos instados a fazê-la? Por que nós, historiadores temos que 

pensar sobre isso? E mais importante do que o motivo que nos leva a fazer isso, é a forma 

como fazemos. Penso que, talvez o mais relevante seria perguntar, para que serve a história?  

 Poucas vezes fui levado a pensar sobre esse tema. As aulas de Teoria da História 

trouxeram à toma essa questão. Segundo a historiadora Márcia Gonçalves, essa é a pergunta 

que nos “assombra”. Talvez a dinâmica do ofício de historiador nos leve a naturalizar essa 

questão, transformando-a, de certa forma, em uma partícula quase “orgânica” de nossas vidas 

e práticas cotidianas. Porém, no momento em que incorporamos e naturalizamos essa questão, 

no meu entendimento, perdemos algo que, deveria ser o nosso fator motivador, o nosso 

“ethos”, a nossa principal potencialidade, ou seja, a inquietude. 

 E foi essa inquietude que me levou conduziu a uma necessidade de reflexão, ainda que 

somente a partir do Mestrado pude entender melhor o que havia se passado, e extraído daí 

algumas conclusões. 

 A graduação em História, um longo processo pelo qual passei,  amainou em mim a 

inquietude. Etapa cumprida, considerava-me plenamente preparado para qualquer desafio, 

sobretudo o desafio da sala de aula. E esse desafio foi enfrentado a partir de abril de 2012, 

quando tomei posse no município do Rio de Janeiro como professor de história e fui alocado 

em uma escola na região de Ramos, zona norte carioca. 

 Em Ramos, iniciei meu trabalho e já pude perceber que a universidade não me 

preparara para o que iria enfrentar, sobretudo ao ser cedido para a República do Líbano. 

  Anos de aprovações automáticas que somente terminariam em 2009 haviam  

transformado a educação no município do Rio de Janeiro. Nos anos iniciais, só é permitido 

reprovar a partir do terceiro ano. Porém, enormes são as dificuldades para a reprovação de 

alunos nos anos iniciais.  

 É bastante comum então, encontrarmos alunos no sexto ano do ensino fundamental 

ainda não inteiramente  alfabetizados, com sérias dificuldades de aprendizagem. É quase 

como um “tabu” tratar desse assunto.  

 Os índices de reprovação só não são mais expressivos porque existe, por parte das 

direções de escola, pressão no sentido de diminuir os números a patamares inferiores a vinte 

por cento, percentual aceitável por parte das Coordenadorias de Educação e da Secretaria 

Municipal de Educação.  

 Decerto que esse processo coercitivo que impõe um percentual para reprovações não 

se origina nas direções, sendo também muito dificil de ser provado, uma vez as orientações 
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são, grosso modo, quase sempre verbais, em reuniões circunscritas.  Esse número despenca 

ainda mais quando tratamos do 9º ano. 

  É comum não ter alunos reprovados nessa série, pois, há um certo consentimento em 

“empurrar” esse “problema” para o Estado. Há uma aprovação quase que automática entre os 

alunos do 9ª ano, o que, de certa forma, funciona também como um fator de dificuldade para 

os professores que lecionam nessas turmas.  

 No ano de 2016, na República do Líbano, das três turmas de 9º ano, com cerca de 100 

alunos matriculados, apenas 2 alunos foram reprovados, sendo que, um deles por estar 

cumprindo medida de restrição de liberdade em unidade do Degase, por ter cometido um 

roubo. 

 

 Ao investir na questão da narrativa histórica, modificando a forma como ministrava 

minhas aulas, fui aos poucos refletindo que precisa também “gerar” sentido naquilo que 

narrava, ou seja, tinha a necessidade de extrair dos meus alunos a compreensão, o 

entendimento sobre os temas tratados em minhas aulas.  

 Narrar algo cujo entendimento estivesse distante dos meus alunos e de sua realidade, 

também se mostraria inócuo. A narrativa devia buscar e prover sentido. Grosso modo, de nada 

adiantaria realizar a narrativa histórica se ela não tivesse nenhum significado aos meus alunos. 

 Assim, resolvi buscar contextualizações que trouxessem aos meus alunos, uma 

conexão com suas vidas cotidianas e com suas realidades, onde pudesse construir relações 

entre aquilo que estava ensinando e suas vidas, e o conteúdo que possuíam. Relatei inclusive a 

contextualização que realizo sobre a matéria do 7º ano, a Queda do Império Romano do 

Ocidente, no século V, com a unificação das duas comunidades por uma das facções 

criminosas em disputa.  

 As contextualizações acabaram por me aproximar dos meus alunos. Com a redução 

curricular, havia alcançado um certo nível de progresso, e, dessa forma, fui encorajado a 

tomar um passo ainda maior.   

 Enfim precisava estabelecer um tipo de controle que me permitisse seguir com as 

aulas, obtendo tranquilidade e um ambiente propício, sem interrupções, sem gritarias, brigas, 

invasões, solicitações para água e banheiro, enfim, buscava as melhores condições possíveis, 

dentro do ambiente conturbado da República do Líbano. 

 Novamente a explicação. A reflexão veio posteriormente à prática. Necessitava 

urgentemente de corpos dóceis, de mentes atentas, de atenção exclusiva e de participação. 
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 Por mais interessante que o assunto pudesse ser, por melhor que fosse a forma de 

narrar e as contextualizações utilizadas, ainda que buscassem sempre a referência com o 

cotidiano e a realidade dos alunos, havia ainda um distanciamento, uma barreira que precisava 

ser transposta. Era urgente uma aproximação que rompesse o fosso e permitisse a minha 

entrada na vida deles, que obtivesse algum tipo de controle sobre eles. 

 Muitos professores exercem algum tipo de controle sobre os alunos utilizando as 

medidas coercitivas que toda unidade escolar disponibiliza. Os regimentos escolares 

explicitam as regras e as punições quando essas não são respeitadas. Em geral, temos 

ocorrências, advertências, suspensões, trocas de turmas, troca de turnos e por fim as 

transferências, já que o município do Rio de Janeiro não prevê expulsão de alunos. 

 Na República, e em escolas de periferia, ou encravadas em áreas de risco, dominadas 

por facções criminosas, ou em comunidades marcadas pela violência e pelo descaso e 

abandono das autoridades, como Vigário Geral, o uso de medidas regimentares quase não 

alcança resultados. O fator de coerção que elas ensejam é minúsculo quando comparado à 

realidade violenta a qual eles estão inseridos. Além disto, mudar de turma, de turno ou mesmo 

de escola, não representa nenhuma dificuldade para a grande maioria dos alunos. 

 Constatei que teria que buscar outra abordagem. Embrutecidos que estavam, de nada 

adiantaria apelar para critérios coercitivos.  

 Sobre isto, sempre acreditei que a proximidade com os alunos poderia representar um 

diferencial na aprendizagem. Isto aconteceu muito comigo, sempre obtinha as melhores notas 

com os professores com os quais eu mais simpatizava. E como angariar a simpatia deles? 

 Pensei em várias formas de buscar uma maior aproximação com os meus alunos. 

Comecei a observá-los mais atentamente e pude constatar que a grande maioria deles, assim 

como quase todas as crianças e adolescentes, gostam muito de refrigerantes. Nos horários de 

recreio, mesmo sendo proibida a entrada, alguns sempre davam um jeito de “contrabandear” 

refrigerantes para dentro da unidade escolar. 

 Em um determinado dia, resolvi colocar o meu plano em prática. Entrei em sala de 

aula, e antes de iniciar, resolvi propor aos meus alunos um simples acordo. Mostrei-lhes o que 

havia planejado para aqueles tempos, eram dois tempos de aula.  

 Disse-lhes então, que, pagaria dois refrigerantes de 2 litros, ao final da aula, se 

conseguisse dar aula sem nenhuma intercorrência. E mais, que além do silêncio, e de 

prestarem atenção, deveriam também participar, e, ao final, tendo tudo transcorrido conforme 

o planejado e acordado, dois refrigerantes de 2 litros seriam dados a eles, como “pagamento” 

do nosso acordo. 
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 E assim, tudo acabou transcorrendo como o esperado. Os alunos mantiveram-se 

calmos, controlados, atentos. E mesmo aqueles que normalmente atrapalhariam a aula, 

solicitando para ir ao banheiro, ou beber água, ou simplesmente conversando, mantiveram-se 

incrivelmente quietos. 

 A participação na aula não foi de todos os alunos. Mas alguns chegaram a participar, e, 

ao final, pude enfim considerar que a experiência havia sido satisfatória. E combinei com eles 

que, ao final do dia letivo, marcaríamos na “Márcia”, que é a dona do pequeno comércio 

localizado em frente à escola. 

 Ao final do dia, grande parte da turma estava me esperando na saída da escola. Fui até 

a Márcia e, conforme combinado, paguei dois refrigerantes de guaraná da marca Tobi. Não 

me lembro se havia ou não outro tipo ou marca de refrigerante. Alguns alunos pediram que 

comprasse o Tobi, pois era a marca que usualmente consumiam. Para mim foi ótimo, pois 

esse tipo de refrigerante era bem mais barato que outras marcas mais famosas. Além do mais, 

havia sempre dele, não faltava nunca em estoque. 

 O valor do refrigerante era quase irrisório. Nos dias de hoje, a garrafa de dois litros 

custa, em alguns atacadistas, cerca de R$ 2,90. Nos bares, gelado, não passa de R$ 4,50. Para 

fins de comparação, um refrigerante de marca famosa, bem conhecida, custa, nos mercados e 

nos atacadistas, de R$ 5,00 a R$ 10,00, valores bem superiores ao Tobi. 

 Nas semanas seguintes, repeti a experiência em todas as minhas turmas. O resultado 

foi sempre parecido. E com o tempo, fui constatando que os próprios alunos se controlavam e 

controlavam os outros mais inquietos. A ameaça de não ganhar o benefício, fazia com que 

eles próprios exercessem uma certa “vigilância” em relação aos colegas, controlando os mais 

afoitos.  

 Com o tempo, passei a comprar o refrigerante e levar para as salas de aula. Quando 

estabelecia esses acordos, passei a terminar as aulas uns dez minutos antes, tempo que usava 

para sair, comprar o refrigerante e os copos, voltar para a sala e entregar a eles, que se 

responsabilizavam por servir aos demais colegas de turma. 

 Nesse sentido, o fornecimento do refrigerante tem uma função puramente utilitarista. 

Cabe aqui uma sucinta explicação sobre o Utilitarismo:
34

 

“Agir sempre de forma a produzir a maior quantidade de bem-estar”, essa é a principal 

máxima utilitarista. O utilitarismo é uma doutrina ética proposta primeiramente por Jeremy 

Bentham (1748-1832) e John Stuart Mill (1806-1873). Tal doutrina fundamenta-se no princípio 

de utilidade, que determina que a ética deve basear-se sempre em contextos práticos, pois o 

agente moral deve analisar a situação antes de agir, e sua ação deve ter por finalidade 
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proporcionar a maior quantidade de prazer (bem-estar) ao maior número de pessoas possível 

para que seja moralmente correta. Dessa maneira, o utilitarismo descarta por completo o 

imperativo categórico kantiano, tirando toda a correção moral de uma razão universal e 

oferecendo-a ao sujeito. 

A teoria utilitarista é uma doutrina ética que tem aplicações imediatas na economia, mas 

também pode ser aplicada à política. Em suma, é uma corrente que visa mais à intenção do 

agente moral do que a própria ação, tendo como medida definitiva para saber se a 

ação moral foi boa ou ruim o próprio resultado da referida ação. 

 

 Não era sempre que usava. Porém, como já havia oferecido antes, e, simplesmente 

pela expectativa de voltar a oferecer, os resultados eram quase sempre iguais. Não oferecia 

sempre por dois motivos principais, não queria banalizar, sob o medo dos resultados não 

serem iguais, e por óbvios motivos financeiros, já que possuía um grande número de turmas e 

não dava para ficar bancando refrigerantes para todos, em todas as aulas. 

 Decorrido certo tempo, comecei a observar que o desempenho geral de minhas turmas 

havia melhorado. Alguns alunos haviam obtido melhoras significativas. Analisando 

friamente, havia conseguido melhorar a minha relação com os alunos, e mais, tinha 

conseguido estabelecer um tipo de relacionamento que começava a “transcender’ a simples 

relação professor-aluno, vivida em sala de aula.    

 Assim, o “método Tobi” não se trata de um “método” em si, mas de uma prática 

pedagógica surgida no desespero. Ela foi criada a partir das dificuldades enfrentadas por um 

professor com pouca experiência, em uma escola de periferia, em um bairro completamente 

abandonado pelas autoridades constituídas e eleitas no município do Rio de Janeiro.  

 A prática chamada de “método Tobi” já foi explicitada aqui. Trata-se do oferecimento 

de um ou mais refrigerantes, normalmente da marca Tobi, um tipo de tubaína, ou refrigerante 

de baixo custo, tão popular em áreas periféricas do nosso país. Ao guaraná, poderiam ser 

acrescidos biscoitos, conhecidos como salgadinhos, também muito consumido em locais 

carentes.  

 Conforme a necessidade e o apelo por participação, maior a recompensa acordada com 

os alunos. Contudo, o ato de dar o refrigerante e, às vezes, os biscoitos, e obter resultados 

bastante satisfatórios, sendo inclusive uma prática que chegou a ser utilizada por outros 

colegas da escola, revelou-se uma novidade.  

 Alguns colegas professores começaram a observar que, nas turmas com um pior 

desempenho, com alunos mais agitados, enfim, nas turmas com maior grau de dificuldade, 

esse tipo de prática poderia funcionar, pois criava uma relação com os estudantes que 

caminhava para um aprofundamento, abandonando a superficialidade usual que a dominava.  
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 E explico de forma mais detalhada: nós, professores, temos a tendência de não nos 

envolvermos muito com os alunos, principalmente nas turmas em que enfrentamos mais 

dificuldades, com alunos mais agitados, e/ou com problemas de comportamento e de 

desempenho. E mais do que, chegamos, na grande maioria das vezes, a promover mesmo um 

afastamento deliberado, uma medida quase que “higiênica”. 

 E quando avaliamos nossos alunos, quase nunca conseguimos fugir da dicotomia do 

sim ou não, do passou ou não passou, do atende ou não atende. 

 Nesse sentido, o professor e pesquisador Cipriano Carlos Luckesi pode ser bastante 

interessante em relação à avaliação, pois, ainda estamos presos à classificação baseada em 

dois conceitos mínimos: “aprovado ou reprovado”, e a uma escala ampla de graus, geralmente 

de 0 a 10. A avaliação está voltada ao passado, não se interessando com a qualidade da 

aprendizagem. Nos preocupamos apenas com o que ele já aprendeu, sendo que o que ele não 

aprendeu não traz nenhum interesse de nossa parte. 

 Assim, Luckesi propõe uma nova abordagem, com a avaliação assumindo “ares” de 

investigação, com o intuito de descobrir a qualidade do desempenho dos estudantes, com o 

objetivo em obter melhorias nos resultados, sendo, dessa forma, uma avaliação sempre 

diagnóstica, indicando a necessidade de uma intervenção ou de uma reorientação. 

 Pois bem, houve certamente um desdobramento no ato de dar um ou mais 

refrigerantes. E que desdobramento foi esse? Acabou-se construindo uma relação de 

confiança e, sobretudo, de afeto.  

 Assim, se está de certa forma determinado que aquele que recebe o faz por obrigação 

também, concomitantemente com o ato de doar, engendra-se ainda um último ato, que enseja 

sobretudo, uma inalienável obrigação, que, de certa forma, encerra e dá sentido a todo o 

processo, a nosso ver, tomado de dialética: a obrigação de retribuir. 

 E o “método” de Tobi, analisado pela ótica de Marcel Mauss e de seu Ensaio sobre a 

Dádiva, acaba gerando uma conclusão: não há nenhum “presente’ que seja desinteressado.  

 Existem requerimentos explícitos ou implícitos na ação praticada de dar, receber e 

retribuir, que, de certa forma, acabam guiando essas relações que são, aparentemente 

voluntárias.  

 Mas, como podemos analisar esses requerimentos, e, como são exigidos e respeitados?  

Para tanto, Marcel Mauss percebeu que havia uma analogia muito próxima com as trocas 

religiosas. Por exemplo, quando analisou os Maori, povo nativo da Nova Zelândia, descobriu 

que, em cada objeto habitava um certo tipo de espírito chamado por eles de hau, ou espírito 

das coisas. E, que se o objeto emprestado não for retornado atormentará o devedor. 



83 
 

 Essa regra também se aplica os objetos recebidos, não apenas aos que são 

emprestados. E Mauss avança um pouco mais na questão:
35

 

“...”a questão da dádiva, não se fazia meramente nessa troca das prestações totais. Não é 

somente o algo que é trocado, mas como exemplificado nos Maori, a troca é veículo do mana, 

de sua força mágica, religiosa e espiritual. Ou, o hau, o espírito das coisas, explicado na fala de 

uma nativo : 

“Vou falar-lhe do hau...O hau não é o vento que sopra, se você possui uma artigo (taonga) e o 

dá sem um preço fixo, nós não fizemos negócio com isso. E se eu dou esse artigo a uma 

terceira pessoa que depois de um tempo, decide me dar alguma coisa em pagamento (utu), 

presenteando-me com alguma coisa (taonga), esse taonga que ele me dá, é o espírito (hau) da 

taonga que recebi de você e que dei a ele.” 

Ou seja, as coisas dadas, possuem propriedades pessoais, que tem hau, um  espiritual. E ao ser 

dado, não é somente a coisa que se faz dada, mais também espírito pessoal. Mas aquele que 

recebe não pode conservar consigo esse espirito, podendo até morrer caso permaneça com ele. 

 Há um grande simbolismo em Mauss. Ainda que possa parecer extremamente 

complexo, a lógica que permeia a dádiva é bastante simples. Nas palavras do próprio autor:
36

 

Assim interpretada, a ideia não apenas se torna clara, mas aparece como uma das ideias 

dominantes do direito maori. Se o presente recebido, trocado, obriga, é que a coisa recebida 

não é inerte. Mesmo abandonada pelo doador, ela ainda conserva algo dele. Por ela, ele tem 

poder sobre o beneficiário, assim como por ela, sendo proprietário, ele tem poder sobre o 

ladrão. Pois o taonga é animado pelo hau de sua floresta, de seu território, de seu chão; ele é 

realmente “nativo”: o hau acompanha todo detentor. 

Ele acompanha não apenas o primeiro donatário, mesmo eventualmente um terceiro, mas todo 

indivíduo ao qual o taonga simplesmente transmitido. No fundo, é o hau que quer voltar ao 

local do seu nascimento, ao santuário da floresta e do clã, e ao proprietário. É o taongai ou seu 

hau – que é, aliás, ele próprio, uma espécie de indivíduo. 

 

 Por taonga, devemos entender que é um determinado artigo ou objeto. 

 Nesse sentido, existe uma obrigação que se divide em três pontos: dar, receber e 

retribuir. Toda a estrutura da dádiva tem como objetivo primordial evitar a deflagração de 

guerras. Assim, ao se recusar dar, deixar de convidar ou recusar-se a receber algo, tudo isto 

equivale a declarar guerra. Nessa concepção, a recusa é algo extremamente grave, equivalente 

a não construção de uma aliança que desembocaria em uma comunhão.  

 Conforme elaborado por Mauss, essas ações expressam-se em um único regime social, 

ou seja, em uma única mentalidade definida. Essa transmissão e a sua consequente 

retribuição, opera-se como uma troca constante da matéria espiritual que, segundo ele, 

compreende coisas e homens, clãs e indivíduos, repartido entre categorias, sexos e gerações.  

 Simplificando, e, ao mesmo tempo, trazendo esse conceito à realidade da Escola 

Municipal República do Líbano, dar, receber e retribuir, todos esses atos assim encadeados, 

fazem parte de um mesmo movimento, ainda que possam parecer desconexos ou 

desinteressados. 
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 E, se em Mauss, o entendimento necessita de um maior apuro, em A Invenção do 

Trabalhismo, obra clássica da historiadora e professora Ângela de Castro Gomes, discorrendo 

sobre o Governo Vargas, representado na pessoa de Alexandre Marcondes Machado Filho, 

ministro do Trabalho, Indústria e Comércio no governo Getúlio Vargas, de 29 de dezembro de 

1941 a 29 de outubro de 1945. 

 As palestras de Marcondes Filhos, segundo Castro Gomes, possuíam um mérito muito 

especial para a compreensão da política brasileira dos anos 40 e nas décadas seguintes, pois, 

traduziam os argumentos centrais que embasavam o projeto político do Estado Novo. 

 O eixo orientador se estruturavam na construção de uma relação entre o povo e o 

Estado/Nação, que era representado na figura de Vargas.  

 A relação que fundava o Estado era, segundo a autora, a relação entre o povo e o 

presidente, e, as questões que permeavam essa relação, principalmente os chamados 

problemas sociais, encontravam a solução na chamada “ideologia da outorga”, ou seja, a 

legislação social brasileira foi concebida como um instrumento utilizado para mediar os 

conflitos entre governantes e governados. E foi outorgada como um “lampejo de 

clarividência” do chefe da nação. 

 Grosso modo, a relação fundadora do Estado, era uma relação de doação, ou seja, dar, 

receber e retribuir. 

 Existe uma dupla dimensão na dádiva. Ainda que, por princípio e por teoria, o ato de 

doar possa ensejar uma ação voluntária, livre e desimpedida, gratuita, generosa e sobretudo 

desinteressada, quem doa o faz por uma série de razões, e porque entende que necessita fazê-

lo. Então, o ato de doar possui uma característica de obrigatoriedade. Nesse sentido, acaba por 

ser algo imposto e interessado. Não doar, implicaria em um erro, criaria a possibilidade de 

algum tipo de consequência negativa. 

 Com Vargas, houve uma antecipação voluntária das demandas sociais, através da 

outorga de uma legislação social mediadora dos conflitos. Doar era um dever de Estado, 

removendo o conflito, possibilitando a construção de uma sociedade harmônica. 

 A dupla dimensão da dádiva, ao mesmo tempo voluntária e obrigatória, entendida 

como um dever, implica, necessariamente em uma outra obrigação, a de receber. 

 Toda a dádiva, somente se afirma e “se cumpre” através da aceitação do que é dado. 

Trata-se, portanto, de uma lógica bilateral, pois, aquele que a recebe, precisa aceitar o aquilo 

que lhe é dado, ou seja, aceitar o benefício. A recusa da dádiva configura o descumprimento 

de uma obrigação social. Ato de puro egoísmo, capaz de consequências imprevisíveis, pois 

quebra toda uma rede de articulações. Receber benefícios é, ao mesmo tempo direito e dever.  
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 Dar e receber. Para o entendimento pleno da questão, falta adicionar a esse circuito a 

retribuição. Quem doa, estabelece uma relação de ascendência sobre aquele que recebe. Não 

somente doa, mas espera a retribuição. Quem recebe, está inserido em uma espécie de trama, 

de vínculo, cujo compromisso engendra, naturalmente, a necessidade de retribuir. 

 A não retribuição é algo impensável, significando um rompimento com a fonte da 

doação. 

 Por fim, dar, receber e retribuir, ou seja, todas as dimensões e etapas da dádiva, criam 

um tipo específico de relação que se estrutura não somente em termos de uma lógica material 

baseada em interesses individuais. Ela transborda e se caracteriza por uma lógica coletiva, em 

uma dimensão eminentemente simbólica.  

 Produz, em quem recebe, a conscientização da obrigatoriedade de retribuição, como 

um dever. Esse dever possui uma natureza ética, e é também um dever político. Configura-se 

então, uma relação contratual. 

 Jamais poderia imaginar a dimensão que alcançaria o simples fornecimento de um 

refrigerante, e o desdobramento que tudo isso teria.  

 De uma função utilitarista, o ato de doar o guaraná Tobi, como forma de controle de 

minhas turmas mais complicadas, em uma escola enfrentando graves problemas, criou em 

meus alunos, que aceitaram o refrigerante como dádiva pelos seus esforços, aquietando-se e 

comportando-se, prestando atenção às aulas, participando, levou-os, inevitavelmente, à 

retribuição.  

 Nesse encadeamento, o ato de doar o refrigerante, representou para mim, uma 

obrigação e necessidade. Eu precisava desesperadamente da atenção de meus alunos, pois 

entendia que seria a única forma de poder lecionar. 

 Meus alunos, por sua vez, entenderam que deveriam aceitar o refrigerante, pois, era 

uma oferta, uma dádiva, cuja aceitação não implicaria em nenhum esforço de maior monta.  

 E foram bastante pragmáticos, já que não tinham muito o que escolher, visto não 

poderem se ausentar da aula, uma vez que já se encontravam na escola. E já que estavam lá, 

não implicaria em nenhum esforço desmedido, e ainda obteriam ganhos. 

 Por sua vez, o oferecimento do refrigerante, criou nos meus alunos uma expectativa. O 

guaraná não era oferecido em todas as aulas, banalizado e sem propósito. E todas as vezes em 

que era oferecido, engendrava a necessidade da retribuição, ou seja, tratar bem o professor, 

não ser agressivo, ter um comportamento normal, ficar sentado, prestar atenção, realizar as 

tarefas propostas, enfim, comportar-se de forma adequada para um estudante. 
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 Assim, mesmo quando não era oferecido, havia uma retribuição, que, de certa forma, 

reforçava um vínculo maior. Foi estabelecida uma relação, que simplesmente transcendeu da 

função utilitarista inicial, para uma relação baseada no respeito mútuo, na confiança e para 

uma grande parte mesmo, em uma relação de amizade que permaneceu até os dias atuais. 

 Para melhor explicar esse desdobramento que a relação atingiu, Ângela de Castro 

Gomes, foi brilhantemente elucidativa.
37

 

Da mesma forma, receber era um ato virtuoso, pois implicava a ideia de aceitar o vínculo, e 

como tal, de não faltar com a retribuição ao longo do tempo. Aí é interessante destacar a noção 

de prazo, de espaço decorrido, entre a dádiva e retribuição (Mauss, 1974, p.97). O contrato por 

doação não tem execução imediata. Retribuir não é pagar uma dívida; é reconhecer uma 

obrigação que extrapola a dimensão a utilitária. Esse tipo de contrato lida com o tempo de 

forma diferenciada. A obrigação para com quem dá reforça-se com o passar dos anos. A 

dinâmica do dar-receber-retribuir intitui uma relação de re-conhecimento. 

 

 Estava criado o “método” Tobi.  

 Mauss diferencia as dádivas de presentes, bens e símbolos da troca utilitarista. Para 

ele, não são os indivíduos e sim as coletividades que mantêm obrigações de prestações 

recíprocas, mediante os grupos familiares, comunitários ou mediante seus chefes. 

Primeiramente, não são indivíduos, são as coletividades que se obrigam mutuamente, trocam 

e retribuem. Segundo ele, nessas prestações existem “misturas entre almas e coisas”, entre 

riquezas materiais e espirituais, ao passo que nas sociedades modernas, direitos reais e direitos 

pessoais, material e espiritual, são muito bem separados. 

 Assim, não somente o aluno que recebe o refrigerante é obrigado a retribuir com o 

silêncio, a atenção e a participação, mas, a turma inteira, a “coletividade” daquela sala de 

aula. 

 A prática de doar refrigerante ao final de determinada etapa, uma aula, um projeto, 

uma visita, enfim, ensejou uma prática cuja consequência extrapolou em muito o seu objetivo 

inicial. 

 Mais uma vez sou forçado a realizar uma confissão: Corpos dóceis, era o meu objetivo 

inicial. Houve então uma grande transformação que acabou sendo surpresa até para mim 

mesmo, e que acabou por me conduzir a um caminho que jamais imaginei trilhar: o caminho 

do coração de meus alunos. 

 O “método” de Tobi teve um desdobramento que não estava previsto quando foi 

iniciado. Ele criou uma aproximação significativa com os alunos, permitiu que fosse criada 

uma relação bem sólida, que me uniu ainda mais aos meus alunos, criando um vínculo 

bastante forte e sincero, transpondo uma barreira que julgara ser intransponível. 
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 Hoje, refletindo sobre tudo o que passei, nos meus primeiros anos como docente de 

História na República do Líbano, tendo enfrentado ações violentas e intempestivas de alunos, 

direções inócuas e ausentes, ambientes depredados e insalubres, tendo figurado até em 

páginas policiais de grandes jornais do Rio de Janeiro, concluo que acabou sendo produtivo, e 

que valeu mesmo à pena, passar por tudo isso para terminar do jeito que terminou. 

 E pude compreender o valor que a afetividade tem no processo de ensino e 

aprendizagem. E como o amor deveria ser a tônica, e figurar em nossos processos formativos 

e informativos, pois constatei isso na prática, atuando como docente em Vigário Geral, uma 

escola localizada em uma periferia violenta e esquecida da cidade do Rio de Janeiro. 

 O chamado “método” de Tobi, uma provocação, já que não se trata de método algum, 

e nunca foi minha pretensão, sobretudo por não ter capacidade para fazê-lo, deixou uma 

grande lição, pelo menos para mim, que vivi dias extremante perigosos e estressantes, tendo 

até que realizar “enfrentamentos’ físicos com alguns alunos, atuando como “segurança’ em 

tantas outras vezes.  

 A lição aprendida por mim, que tento compartilhar por aqui é que, se não desistirmos 

logo de início, impactados pelas ameaças e pelo ambiente hostil, e se não perdermos a nossa 

capacidade de indignação, e ainda, se acreditarmos que a educação pode realmente 

transformar os nossos alunos, provendo-os da única chance real que a vida os proporcionará, e 

por fim, se crermos na afetividade, no amor e na real necessidade de nos aproximarmos dos 

alunos, de escutá-los, de conhecer as suas realidades, e através dos nossos próprios exemplos 

pessoais, tenho certeza de também valerá à pena e que formaremos pessoas melhores e 

dignas, assim como as que temos formado em Vigário Geral, na Escola Municipal República 

do Líbano. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: O NOSSO TEMPO PRESENTE  

 

 

 Apesar do título, não vou aqui realizar nenhuma análise sobre o tempo. Gostaria de 

retomar o fio condutor dessa narrativa, e introduzir uma pergunta: para que serve a história?  

 Hanna Arendt no seu livro Entre o passado e o futuro, no capítulo 2, denominado O 

Conceito de História – Antigo e Moderno, no subtítulo 1 História e Natureza, busca, 

responder a esse questionamento. Na concepção antiga de história segundo a filósofa, sua 

função era a de evitar o esquecimento e, por conseguinte, tornar imortais aqueles homens e 

seus feitos. Heródoto, considerado o pai da história ocidental, citado por Hanna Arendt, na 

primeira sentença das Guerras Pérsicas, diz: 

“Que o propósito de sua empresa é preservar aquilo que deve a sua existência aos homens, para 

que o tempo não o oblitere, e prestar aos extraordinários e gloriosos feitos de gregos e bárbaros 

louvor suficiente para assegurar-lhes evocação pela posteridade, fazendo assim sua glória 

brilhar através dos séculos. ”
38

 

 

 Então, a História e, por conseguinte a sua escrita ou a historiografia, nessa perspectiva 

de Heródoto, deveria impedir a perecibilidade da existência humana através de feitos e 

palavras.  

 Bem interessante essa chave de entendimento, que alça a natureza à condição de 

imortalidade, ao mesmo tempo que condena a humanidade ao perecimento.  

 Dessa forma, a história representaria a ascensão dos homens ao patamar ocupado 

apenas pela natureza. Ainda sobre a História, homens e natureza, vale seguir um pouco mais.  

 A filósofa Hannah Arendt prosseguindo sobre a explicação do tema da História, 

disserta um pouco mais, ou seja, que o mundo da História fora “reintegrado” no mundo da 

natureza, ou seja, que o mundo dos mortais (homens e seus feitos), está agora incluído no 

universo (a natureza) que existe para sempre, ou seja, Para  Hannah Arendt,  Heródoto 

buscava com sua história, conservar aquilo que devia sua existência aos homens como uma 

convocação feita pela posteridade a respeito das ações de homens que viveram no passado.  

 De se notar a necessidade de preocupar-se com a imortalidade, pois, a mortalidade era 

a principal característica do homem, da existência humana. Os grandes feitos e obras de que 

são capazes os mortais não são vistos como partes normais da totalidade, mas sim como 

                                                           
38ARENDT, Hannah. Entre o passado e o Futuro. São Paulo: Editora Perspectiva, 1997 p. 70.   
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momentos únicos e isolados. Essas situações únicas, feitos e eventos, transpassavam o 

movimento da vida biológica, circular para os antigos gregos.  

 A história, portanto, era algo tão extraordinário que ultrapassava o movimento circular 

da vida e que podia atingir um patamar monumental, capaz de conferir a esses eventos algum 

tipo de imortalidade. No mundo antigo, a ideia de imortalizar os feitos humanos estava 

relacionada à relação entre história e natureza. Essa relação denunciava a mortalidade dos 

homens e das coisas feitas por ele em relação à imortalidade da natureza e das coisas que 

existem por si mesmas, este era o pressuposto da historiografia, ou seja: 

“No início da História Ocidental, a distinção entre mortalidade dos homens e a imortalidade da 

natureza entre as coisas feitas pelos homens e as coisas existem por si mesmas era o 

pressuposto tácito da Historiografia. Todas as coisas que devem sua existência aos homens, tais 

como obras, feitos e palavras, são perecíveis, como que contaminadas com a mortalidade de 

seus autores. Contudo, se os mortais conseguissem dotar as suas obras, feitos e palavras de 

alguma permanência, e impedir sua perecibilidade, então essas coisas ao menos em certa 

medida entrariam no mundo da eternidade e aí estariam em casa, e os próprios mortais 

encontrariam seu lugar no cosmo, onde todas as coisas são imortais, exceto os homens,”
39

 

 

 Na época moderna, a História adquire um papel que jamais possuiu antes. Deixou de 

ser o relato de conquistas e feitos dos seres humanos, deixou de ser o relato das histórias e 

eventos que transformaram a vida dos seres humanos e se tornou um processo, algo que 

jamais fora antes. Assim, Arendt nos esclarece que a história: 

“tornou-se um processo feito pelo homem, o único processo global cuja 

existência se deveu exclusivamente à raça humana.”
40

 

 E prosseguiu, enfaticamente: 

“Hoje, essa qualidade que distinguia a História da Natureza é também coisa do 

passado. Sabemos agora que, embora não possamos “fazer a natureza” no 

sentido da criação, somos inteiramente capazes de iniciar novos processos 

naturais, e que em certo sentido, portanto, “fazemos natureza”, ou seja, na 

medida em que fazemos “História.”
41

 

 

 Muitas etapas foram percorridas desde 2014. Em muitas vezes, o pensamento e a 

vontade de desistir foram recorrentes. No final de semana que se sucedeu ao episódio da 

arma, em maio de 2014, houve uma enorme pressão para não mais retornar à Vigário Geral.  

 A oferta para mudar, não somente de unidade, mas também de CRE, onde me foi 

oferecido inclusive escolas na Zona Sul do Rio de Janeiro e na Tijuca, áreas de 2ª CRE, foi 

bastante tentadora.  

 Nunca fui herói. Por muitas vezes, temi pela minha segurança. E fiquei com muito 

medo e receio. Ao retornar na segunda-feira, tendo que dar uma resposta ao Coordenador da 

                                                           
39

 Idem, pag.72 
40

 Idem  
41

 Idem, pag. 
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4ª CRE, a respeito da minha permanência ou não, respondi-lhe simplesmente que estávamos 

em maio, e que já tinha começado a trabalhar com os meus alunos, que eles já me conheciam, 

e eu também já os conhecia. Que não os iria abandonar.  

 Além do mais, nem todos os professores poderiam deixar a República do Líbano. Eu 

não me sentia confortável em abandonar os meus companheiros professores, naqueles dias 

tenebrosos que vivíamos. 

 Nunca me arrependi da decisão tomada. Enfrentei inúmeros problemas, muitos casos 

de violência. Rompi tendões contendo alunos. Tive que fazer barricadas para conter invasões. 

Precisei estabelecer certos acordos, os quais não me orgulho. Enfrentei e recuei diversas 

vezes. Mas nunca desisti dos meus alunos! 

 Hoje em dia, tenho muitos motivos para comemorar. Um dia desses, nossos alunos e 

ex alunos estavam na Praça 2, de Vigário Geral, jogando vôlei com bola e redes doadas por 

um de nossos professores, que também coordena um dos projetos na unidade. 

  O muro da escola foi pintado por um artista plástico, um gari da Comlurb, chamado 

Derlan Matos de Almeida, que faz isso há 14 anos. E permanece pintado, sem pixações ou 

vandalismos. 

 Todos os dias, pelo menos duas escolas são invadidas, furtadas e vandalizadas na área 

da 4ª CRE. Nossa escola há cerca de dois anos que não está envolvida em nenhuma 

ocorrência desse tipo.  

 Decerto que não é o paraíso. Ainda em junho de 2019, um aluno nosso, do oitavo ano, 

juntamente com outros dois ex alunos foram apreendidos realizando roubos próximos ao 

Shopping Via Brasil, em Irajá, bairro vizinho à Vigário Geral. Para esses alunos e ex alunos, a 

escola ainda não conseguiu realizar o seu papel de transformação social. 

 No dia 09 de julho, nossa escola recebeu um evento promovido pelo Consulado Geral 

da República do Líbano. Havia uma grande expectativa em torno desse evento, que premiou 

os melhores alunos da unidade escolar no primeiro bimeste.  

 Várias autoridades e personalidades estiveram presentes, como a primeira-dama do 

município, a senhora Sylvia Jane Hodge Crivella, a chefe de gabinete da SME – Secretaria 

Municipal de Educação, a professora Heloisa Sermúd Braz, a Coordenadora da 4ª 

Coordenadoria Regional de Educação, a professora Fátima Barros, o Doutor Roberto Curi 

Hallal, médico, especialista em educação, o professor Carlos Alberto Lancetta, membro do 

COB – Comitê Olímpico Brasileiro, e do Doutor Dr Alejandro Bitar, Cônsul da República do 

Líbano no Rio de Janeiro, além de inúmeras outras personalidades importantes. 
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 Antes desse grandioso evento, a escola passou por uma pequena reforma. Recebemos 

melhorias importantes, como a reforma de todos os nossos banheiros, uma pintura externa e 

interna, a reforma de nossa quadra, além da iluminação externa que se encontrava inoperante 

há alguns anos. 

 Além disto, tivemos revitalizada a nossa horta comunitária, que acabou sendo inserida 

no projeto “Hortas Cariocas” e o nosso estacionamento, que sempre ficava coberto de lama 

por quaquer chuva, recebeu uma generosa camada de pedra do tipo “brita” não sujeitando 

mais os professores à caminhada na lama. 

 A partir do estreitamento das relações com o Consulado do Líbano, a escola deu inicio 

a um projeto esportivo de mini atletismo e de futebol, ambos coordenados pelo professor 

Carlos Alberto Lancetta, utilizando materiais reciclados. 

 Estamos também em vias de firmar um acordo para desenvolvimento de atividades 

esportivas com o clube Botafogo de Futebol e Regatas, através do professor Lancetta e do 

Doutor Roberto Hallal, ambos conselheiros eméritos do Clube. 

 Ainda em decorrência do evento, a escola está recebendo através da intervenção do 

Doutor Roberto Hallal, computadores para a criação do nosso Laboratório de Informática, 

com a previsão de vinte e oito computadores doados por um grande banco nacional. 

 Desde o último dia 24 de agosto de 2019 a Republica do Líbano participa de um 

projeto denominado “Sábados Cariocas”, onde os nossos alunos recebem reforço escolar de 

Matemática e Português, além de participarem de atividades esportivas e culturais, no horário 

das 08h00 às 12h00, onde os alunos recebem café da manha na entrada e saem após o almoço. 

 Iniciamos o projeto com 55 alunos, e o nos planejamos para atender cerca de 100 

alunos por sábado até o final do ano. 

 Além desse projeto, também implementamos o projeto Novo Mais Educação, com 

verbas do Governo Federal, atendendo cerca de 120 alunos, com aulas de Português, 

Matemática, Dança, Teatro e Handebol, com aulas de segunda a sexta, sempre nos 

contraturnos. 

 Desde janeiro de 2019, estou à frente da direção da unidade. Nos sombrios dias de 

2014, jamais poderia imaginar que algo assim aconteceria. Também não imaginava que 

teríamos um lugar seguro, mais ou menos tranquilo, já que se trata de uma escola municipal, 

com grandes perspectivas para um futuro melhor.  

 No inicio de setembro consegui a instalação de uma internet de banda larga com 80 

megas de velocidade, com recursos oriundos do Governo Federal, através do PDDE Educação 

Conectada. PDDE significa Programa Dinheiro Direto nas Escolas. Estamos terminando de 
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implantar toda uma rede Wi-Fi, que será disponibilizada aos alunos, que poderão utilizá-la 

para a realização de pesquisas, entretenimento durante os intervalos e mesmo em sala de aula, 

como proposta pedagógica. 

 Apenas a titulo de comparação, a internet disponível na escola era de 2 megas de 

velocidade. 

 Acredito que a  maior conquista que tivemos nesses últimos tempos foi trazermos de 

volta a capacidade de sonhar. E sonhamos com muitas coisas, com projetos que tragam cada 

vez mais alunos para a escola, que possibilitem que a comunidade possa frequentar as nossas 

dependências, em cursos preparatórios e de formação continuada.  

 Que o nosso auditório possa receber alunos, professores e demais membros da 

comunidade de Vigário Geral, em projeções de filmes nos finais de semana.  

 Que todos ousem sonhar com uma escola cada vez mais  forte, acolhedora, 

transformadora, ciente de suas responsabilidades e potencialidades. Disposta a enfrentar todos 

os desafios que se apresentem. 

 Um simples guaraná possibilitou uma enorme transformação em minha vida e em 

minha prática. A inquietude me levou à reflexão. Essa reflexão possibilitou que estabelecesse 

uma relação com os meus alunos, onde entendi que somente o amor, o respeito, o carinho, a 

atenção e a valorização de suas vidas, o reconhecimento de suas realidades, enfim, o simples 

ato de escutar as suas histórias, de aproveitá-las e utilizá-las em sala de aula, me aproximaria 

deles. E somente assim, poderia criar um vínculo que nem mesmo a saída deles da escola 

romperia.  

 Apesar da provocação com o título, o “método” de Tobi foi um instrumento e uma 

prática que possibilitaram a criação e um estreitamento de vínculo, que, penso, ser para a vida 

inteira.  

 Creio que o maior ensinamento de todos esses anos em sala de aula, lidando 

diariamente com a realidade cruel dos meus alunos, com suas carências e necessidades, foi 

constatar que a falta de amor interfere diretamente na vida deles. 

  Em um espaço que a todo momento ressalta a necessidade de conformidade, 

antecipando o que seria a vida adulta, todas as escolas deveriam prover espaços seguros, 

afetivos e acolhedores, onde seus alunos pudessem se sentir seguros e confiantes. Porém, em 

tempos de relações cada vez mais superficiais, como estabelecer vínculos sólidos e superar 

padrões não convencionais que lhes são apresentados todos os dias? 
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  Com exemplos bem consolidados, através de ações e atitudes que inspirem amor, 

carinho e atenção. Ampliando a capacidade de escutar, de dialogar e buscando sempre o 

entendimento. 

 O caminho da transformação de nossa escola é bastante longo. O Tribunal de Conta do 

Município do Rio de Janeiro – TCM, através de seu “Programa de Visitas às Escolas”
42

, 

criado em 2003, vêm, desde 2015 apontando uma série de problemas na unidade escolar, e 

cobrando a resolução desses problemas. Reproduzo aqui uma pequena parte do relatório que 

nos foi enviado em abril de 2019, contendo as exigências, com as nossas respostas. Coloquei 

em anexo, da forma como recebi, por e-mail, e as respostas que produzimos. 

 Com eles, aprendi a aprender e, aprendendo com eles, pude ensiná-los da melhor 

forma possível. Meus alunos foram responsáveis inclusive pelo ingresso no Mestrado.  

 Eles me transformaram não em um professor melhor, mas sobretudo em uma pessoa 

melhor.  

 E fizeram brotar em mim um amor enorme por eles. E saio todos os dias de casa, e 

cruzo os portões da Escola Municipal República do Líbano, em Vigário Geral, que, um dia, já 

foi um lugar muito ruim e perigoso para se trabalhar e estudar, mas, hoje, está em processo de 

transformação, e há de se tornar um lugar melhor, digno de seus alunos, professores e 

funcionários e de todas as suas expectativas.  

 O Mestrado trouxe respostas à minha inquietude. E possibilitou também que 

escrevesse sobre as experiências que tive em sala de aula. Forneceu-me instrumentos e 

capacitação. E proporcionou circularidade e diálogo com outros docentes, e me fortaleceu.       

 Jamais imaginei chegar onde cheguei, não digo isso em relação a direção da escola, 

mas ao coração de meus alunos e ex alunos, e no final acabo me orgulhando de tudo, e sigo 

ciente da enorme responsabilidade, e termino citando Antoine de Saint-Exupéry, “Aqueles 

que passam por nós, não vão sós, não nos deixam sós. Deixam um pouco de si, levam um 

pouco de nós.” 

 

 

 

 

 

                                                           
42

 https://www.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/Noticia_Detalhe.aspx?noticia=13202&detalhada=1&downloads=1 
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ANEXO – RELATÓRIO DE EXIGÊNCIAS TCM – TRIBUNAL DE CONTAS DO 

MUNÍCIPIO DO RIO DE JANEIRO 

 

 

Reproduzo aqui parte do Relatório de Exigências do ano de 2017 do Tribunal de 

Contas do Município do Rio de Janeiro, enviado à 4ª CRE – Coordenadoria Regional de 

Educação, que nos enviou em abril de 2019, buscando obter respostas às questões pontuais, 

no âmbito do intitulado Programa de Visita às Escolas. Segue o relatório no formato como 

recebemos e respondemos, ou seja, por email. Em vermelho estão as respostas da Unidade 

Escolar 

As fotos logo a seguir mostrarão que um grande número de exigências foi cumprida 

pela escola. 

EM REPÚBLICA DO LÍBANO 
 
5 - LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA 

 Laboratório desativado sem equipamentos, sem cadeiras e utilizado para 
guardar livros 

 Ausência de 1 aparelho de ar-condicionado 
7 – PROBLEMAS APONTADOS PELOS MANIPULADORES DE ALIMENTOS 
7.1 – OS MANIPULADORES DE ALIMENTOS RELATARAM QUE O PREPARO 
DO ALMOÇO ESTAVA SENDO PREJUDICADO PELA AUSÊNCIA DOS 
SEGUINTES EQUIPAMENTOS: 

 Moedor  Furtado em junho de 2016 conforme RO 038-04467/2016 

 Processador  Furtado em junho de 2016 conforme RO 038-04467/2016 

 Panela  Furtado em junho de 2016 conforme RO 038-04467/2016 

 Frigideira  Furtado em junho de 2016 conforme RO 038-04467/2016
  

 Panela de pressão Quebrada – aguardando verba para reparo 
 
8 – CONDIÇÕES ESTRUTURAIS DAS ESCOLAS 

 Ausência de parte do telhado – antiga casa do morador  
A casa do morador foi transferida – o telhado continua quebrado aguardando 
verba para reparo – foi solicitado um orçamento à empresa Vinipel Comercial 

 Infiltração – antiga casa  do morador  
A casa do morador foi transferida – continua com infiltrações, estamos 
aguardando orçamento e verba para reparo do telhado da U.E. 

 Infiltração – banheiro para portador de necessidades especiais(na sala 4) 
Estamos aguardando verba para reparo do telhado da U.E. 

 Infiltração – salas 8 e 16 
Estamos aguardando verba para reparo do telhado da U.E 

 Queda de reboco – auditório 
O auditório da U.E. foi completamente reformado, com troca do piso de palco, 
iluminação e climatização. Está plenamente operacional, sendo utilizado 
todos os dias para as mais diversas atividades pedagógicas. 

 Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado 
pela Direção – sala de recursos 
Em se tratando de infiltração, estamos aguardando verbas para reparo no 
telhado e, após os reparos, procederemos com os reparos nas salas. 
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 Pichações – muro próximo à quadra 
Estamos em negociação com a Gerência da Comlurb em Vigário Geral para a 
pintura realizada pelo gari Derlan no muro externo da unidade seja estendida 
à parte interna da unidade escolar, cobrindo as pichações de facções 
criminosas. 

 Fiação exposta – sala da classe especial, sala 8, corredor do 1º andar e 
acesso a secretária 
Não há nenhuma fiação exposta na sala de recursos. 

 Poste com fiação exposta – área externa próximo à quadra  
Todos os postes continuam com a fiação exposta 

 Ausência de 1 ventilador e fiação exposta – sala 8 
Várias salas estão sem ventilador, e esta está com fiação exposta. Estamos 
aguardando uma verba para a resolução do problema. 

 Ventilador com defeito – sala 11 e 123 
Vários ventiladores estão com defeito. Temos como norma ter pelo menos 1 
ventilador ou 1 ar condicionado por sala. Quando não há nenhum ou outro, 
buscamos utilizar outra sala de aula. 

 Aparelho de ar condicionado com defeito – sala 6, 8, 11 e 12 
Coneguimos reparar 2 aparelhos de ar condicionado. Todas as salas de aula 
operacionais serão climatizadas. 

 Ausência de aparelho de ar condicionado – sala 17 
Todas as salas possuem aparelhos de ar condicionado. Mesmo sem 
funcionar, não retiramos os aparelhos para não deixar o buraco aberto. Deve 
tratar-se de foto antiga. 

 Ausência de acabamento – sala de recursos 
Procede. Aguardando verba para reparar o telhado e recompor os 
acabamentos. 

 Ausência de vedação na porta (ambiente climatizado) – diversas salas 
O tipo de porta de metal tem esse espaço aberto para comunicação e 
visualização. Para corrigir, torna-se necessário serviço de serralheria, com 
solda elétrica. Informar se deseja que a U.E. faça cotação. 

 Vazamento de água oriunda das condensadoras dos aparelhos de ar 
condicionado – corredores térreo da Unidade 
A instalação dos equipamentos do tipo “parede” foi realizada voltada para o 
corredor da U.E. São disponibilizados recipientes para a coleta dessa água. 

 Lâmpadas queimadas – sala 7 
Várias salas possuem lãmpadas queimadas. Há 3 semanas foram trocadas 
19 lâmpadas de LED, em várias salas de aula. Estamos aguardando recursos 
emergenciais para a aquisição de mais lâmpadas para as salas de aula. 

 Vidros danificados/ausentes no basculante – diversas salas 
Possuímos algumas salas com vidros quebrados, vandalizados pelos próprios 
alunos. Buscamos substituí-los à medida que dispomos de verbas. Como 
medida de segurança, retiramos todos os vidros quebrados, deixando apenas 
os basculantes sem vidro. 

 Porta danificada – sala 7 
Não conseguimos precisar de que porta se trata. Temos algumas portas 
danificadas, vandalizadas pelos próprios alunos. 

 Ausência de maçaneta na porta – diversas salas  
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Temos várias portas de salas de aula sem maçanetas. Precisamos orçar não 
somente as maçanetas, mas todas as fechaduras. 

 Ausência de maçaneta na porta – auditório 
Porta presa com corrente e cadeado. 

 Sala de leitura sendo utilizada para guardar material 
A sala de leitura encontra-se operacional, foi transferida para o segundo 
andar da unidade. 

 Ausência de projetor – salas 7 e 8 
Os projetores foram retirados em virtude de furtos de alguns. Ficam 
guardados e são disponibilizados aos docentes conforme solicitação. 

 Ausência de acabamento – térreo próximo ao refeitório 
Procede a informação, estamos aguardando a reforma do telhado da unidade 
para procedermos aos reparos e acabamentos. 

 Ausência de acabamento – acesso ao 1º andar 
Procede a informação, estamos aguardando a reforma do telhado da unidade 
para procedermos aos reparos e acabamentos. 

 Ausência de tampa no ralo – sala 7 
É possivel que alguns ralos estejam sem tampa. Estamos verificando e vamos 
proceder a aquisição conforme a disponibilidade de verbas emergenciais. 

 Bancos danificados – proximo à quadra 
Os bancos continuam quebrados. Aguardando verba para reparo ou 
substituição. 

 Poste com ferragem exposta – área externa próximo à quadra  
Procede. Temos dois postes com fiação exposta. Precisamos saber a quem 
recorrer, se eletricista pago pela unidade ou se a Rioluz é competente para 
tanto. 

 Brinquedos danificados – próximo à quadra 
Resolvido – não possuímos mais nenhum brinquedo. 

 Alambrado danificado – área externa 
O alambrado foi resolvido. 

 Necessidade de desratização, conforme manipuladores de alimentos – área 
externa (acesso à cozinha) 
Os periódicos foram realizados em 04 de fevereiro de 2019 e encontram-se 
na garantia. 

 Ausência de maçaneta na porta – banheiro masculino tèrreo próximo ao 
refeitório 
Várias portas da UE encontram-se sem maçanetas. 

 Torneira danificada no lavatório – banheiro feminino térreo próximo ao 
refeitório 
Todos os banheiros possuem torneiras. Os alunos vandalizam as torneiras 
com frequência. 

 Banheiro feminino utilizado par guardar de material de limpeza – térreo 
próximo ao refeitório 
Buscamos orientar a Comlurb para não guardarem nenhum material nos 
banheiros. O material que permanece no banheiro é aquele utilizado no 
próprio local, como desinfetante, por exemplo. 

 Ausência de assento sanitário (1boxe) – banheiro feminino térreo próximo ao 
refeitório 
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Todos os assentos dos banheiros foram comprados, porém, alguns já foram 
quebrados e vandalizados pelos próprios alunos. Estamos aguardando verba 
para aquisição de novos. 

 Ausência de porta (2 boxes) – banheiro ferminino térreo próximo ao refeitório 
As portas foram reparadas, porém, algumas já foram novamente vandalizadas 
e encontram-se aguardando verbas para reparos. 

 Ausência de porta – entrada do banheiro feminino térreo proximo ao refeitório 
As portas foram reparadas, porém, algumas já foram novamente vandalizadas 
e encontram-se aguardando verbas para reparos. 
 

 Boxe desativado – banheiro masculino térreo próximo ao acesso ao 1ºandar 
A unidade irá verificar junto à Comlurb sobre a existência desses problemas. 
Possível entupimento ou descarga danificada. 

 Porta danificada e ausência de maçaneta – banheiro feminino térreo próximo 
ao acesso ao 1º andar 
A questão das maçanetas foi respondida anteriormente. Aguardando verbas 
para aquisição. 

 Boxe desativado – banheiro ao acesso ao 1º andar 
A unidade irá verificar junto à Comlurb sobre a existência desses problemas. 
Possível entupimento ou descarga danificada. 
 

 Ausência de tampa no ralo – banheiro feminino térreo próximo ao acesso ao 
1º andar 
As tampas foram colocadas nos ralos. Os alunos sempre vandalizam, pisando 
e afundando as tampas dentro dos ralos. 

 Ausência de barra vertical de transferência na parede lateral junto à bacia 
sanitária – banheiro para portador e necessidades especiais 
Continua sem. A sala de recursos quase não é utilizada pelos professores. 
Ela é inadequada, apertada, escura, com infiltrações. Eles utilizam uma sala 
também no térreo, porém, com melhores condições. 

 Ausência de barras de apoio junto ao lavatório e torneira de acionamento 
inadequado – banheiro para portadores de necessidades especiais 
Continua sem. A sala de recursos quase não é utilizada pelos professores. 
Ela é inadequada, apertada, escura, com infiltrações. Eles utilizam uma sala 
também no térreo, porém, com melhores condições 

 Ausência de maçaneta do tipo alavanca – banheiro para portar de 
necessidades especiais 
Procede. O banheiro não possui tal maçaneta. Porém, quase não e utilizado. 

 Infiltração recorrente – pátio  
Enquanto não for sanada a questão do telhado, vários locais sofrerão 
infiltrações. 

 Infiltração recorrente – térreo próximo ao refeitório 
Enquanto não for sanada a questão do telhado, vários locais sofrerão 
infiltrações. 

 Infiltração recorrente – salas 10 e 19 
Enquanto não for sanada a questão do telhado, vários locais sofrerão 
infiltrações. 

 Basculante enferrujados – acesso ao 1º andar 
Os basculantes foram lixados e pintados. 
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 Direção da Unidade trancada em sua sala e recusando-se a atender o 
TCMRJ 
Trata-se ta da direção anterior. A gestão atual estará sempre à disposição 
para receber os enviados do TCM. 

 Almoxarifado trancado (chave com a diretora que saiu da Escola) 
Todas as chaves de todos os setores encontram-se na direção da unidade. A 
atual equipe gestora não carrega as chaves da unidade para nenhum local. 

 Ausência de grade/tela de proteção – corredor 1º andar 
Foi sanada essa pendência com a instalação de uma estrutura gradeada no 
segundo andar da unidade. 

 
9 – SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 
9.2 – EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 

 Extintores de incêndio vencidos 
Os extintores são válidos até maio de 2019. 

 
10 – CONDIÇÃO ESTRUTURAL DOS TOTENS 

 Totem danificado 
Continua danificado. O lápis está direito, porém, a estrutura da borracha foi 
danificada e não mais se encontra na unidade. 

 
11 – CONDIÇÕES ESTRUTURAIS DAS QUADRAS ESPORTIVAS 

 Equipamentos danificados (tabelas de basquete) 

 Ausência de Alambrado 

 Ausência de tela de proteção 

 Pichações 

 Ausência de Lâmpadas 

 Disjuntor danificado ocasionando ausência de luz na quadra 

 Ausência de tampa nos ralos 

 Tampa no ralo danificada 

 Vestiários desativados 
Tudo aqui elencado continua sem resolução. A quadra necessita de uma obra 
estrutural, pois é constantemente vandalizada. É invadida constantemente 
devido à proximidade com a praça Elba, onde se encontram desocupados e 
pessoas que consomem drogas. Os vestiários foram reformados, porém, já 
foram novamente destruídos. Não há vigilância, pois, as poucas câmeras da 
unidade não possuem alcance até a quadra. A Unidade necessita de verba 
para reparo estrutural e instalação de equipamentos de segurança e 
ampliação das grades e alambrados, ou ainda a ampliação da altura do muro. 

 
12 – CONDIÇÕES ESTRUTURAIS DAS COZINHAS 

 Queda de reboco 
Enquanto não houver o reparo do telhado, nada poderá ser feito em relação à 
queda de reboco ou reparo do local. 

 Pintura desgastada decorrente de infiltração sanada, conforme informado 
pela Direção 
Enquanto não houver o reparo do telhado, nada poderá ser feito em relação à 
queda de reboco ou reparo do local. 
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 Ausência de 1 freezer, conforme informado pelos manipuladores de alimentos 
O freezer foi comprado em outubro de 2018. 

 Ausência de instalações hidráulicas para uso do descascador, conforme 
informado pela Direção 
Permanece do mesmo jeito. 

 Queda de revestimento 
Aguardando o reparo do telhado. 

 Tela de proteção milimétrica danificada 
Será reparada o mais rápido possível, 

 Ausência de lixeiras para descarte apropriado do lixo 
A unidade dispõe de contêiner para recolhimento do lixo. 

 Balança enferrujada 
A unidade dispõe de balança digital nova e operacional. 

 Cuba da pia solta, sendo improvisado apoio com estrutura metálica 
A unidade está em fase de coleta de orçamentos para o reparo da pia. Já 
dispomos da verba para o reparo. 

 
13 – CONDIÇÕES ESTRUTURAIS DOS DÉPOSITOS DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS 

 Ausência de Lâmpadas 
Resolvido, o depósito já dispõe de iluminação suficiente. 

 Ausência de maçaneta na porta 
Não há maçaneta, mas a porta do depósito possui tranca com cadeado. 

 Prateleira em quantidade insuficiente para o armazenamento dos alimentos, 
conforme informado pelos manipuladores de alimentos, 
O recinto não dispõe mesmo de prateleiras. A unidade vai procurar 
disponibilizar prateleiras ou algo similar para a resolução do problema. 

 
14 – CONDIÇÕES ESTRUTURAIS DOS REFEITÓRIOS 

 Fiação Exposta 
Não há mais fiação exposta. 

 Capacidade limitada  
O refeitório dispõe da capacidade de 60 atendimentos simultâneos. 

 Ausência de mobiliário, ocasionando transtorno na alimentação dos alunos 
(Alunos almoçando sentados na cadeira, devido a falta de mesas). 
Os alunos dispõem de locais apropriados para as suas refeições. São 60 
lugares sentados, com mesas e cadeiras, iluminados e com 2 ventiladores. 

 
Comentário TCM 

 Informar quais medidas serão tomadas no intuito de organizar o mobiliário 
disponível no refeitório para o atendimento adequado dos alunos. Além disso, 
considerar o interesse em viabilizar o aumento da capacidade do espaço em 
questão. Avaliar a possibilidade de adequações no tempo total disponibilizado 
ao longo dos turnos de atendimento da Unidade e/ou quantitativo de 
mobiliário disponível no refeitório 

  
 

 

 



100 
 

ICONOGRAFIA 

 

 

Parte 1 – SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRAVA A ESCOLA ATÉ JUNHO DE 

2019 

 

 
 Muro interno da E.M. República do Líbano – pichações diversas 

 

  

 
Muro interno visto da quadra de esportes  
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Muro lateral visto da quadra – pichações e depredações, sem tabela de basquete e sem redes 

nas balizas 

 

 

 
Muro lateral visto da quadra – ausência da rede de proteção 
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Muro lateral visto ainda pela quadra – bancos quebrados e pichações  

 

 

 
Quadra de esportes – tabela de basquete destruída e rede da baliza ausente. 
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 Muro lateral do pátio de estacionamento da Unidade Escolar. 
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Parte 2 – A PEQUENA REFORMA EXECUTADA EM JUNHO DE 2019  

 

 

 
Entrada da E.M. República do Líbano em junho de 2019 no início do processo de reformas 

 

 

 
Pátio interno da Unidade Escolar ainda no inicio do processo de reforma. 
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Pátio interno com vista para o portão de entrada dos alunos – pátio de formatura. 

 

 

 
Pátio interno – local de recreio dos alunos. 
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Parte interna do pátio dos alunos. 

 

 

 
Quadra de esportes já com o muro lateral pintado 
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Muro lateral da quadra pintado. Os bancos ainda não haviam sido reformados. 
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Parte 3 – JÁ COM A PEQUENA REFORMA CONCLUÍDA 

 

 

 
Entrada principal com letreiros e pintura revitalizada. 

 

 

 
Mastros pintados, com cordame para hasteamento das bandeiras. 
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Vista lateral com acesso ao estacionamento, parte do jardim (ainda em construção) e mastros. 

 

 

 
Pátio visto do portão de entrada. É possível visualizar as marcações pintadas no chão para 

ordenamentos das turmas, formatura para a execução do hino nacional brasileiro, e entrada 

dos alunos. 
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Horta da unidade escolar, que se encontra inserida dentro do projeto “Hortas Cariocas”. 

 

 

 
Pátio interno – espaço de convivência dos alunos – grande amendoeira onde os alunos ficam 

para aproveitar a sombra. 
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Parte do muro lateral e entrada da horta. 

 

 

 
Continuação do muro que segue em direção à quadra de esportes. Vista do campinho de terra 

da unidade. 
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Muro lateral com a vista para os bancos revitalizados e o fundo do palco da quadra de 

esportes, pequena pracinha revitalizada. 

 

 

 
Vista da pequena pracinha, espaço de socialização dos alunos. 
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Trecho do muro que protege a unidade, bancos revitalizados para utilização dos alunos. Parte 

da estrutura do telhado da quadra. 

 

 

 
Quadra de esportes vista do final do muro. 
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Vista geral da quadra de esportes revitalizada. 

 

 

 
Muro lateral da quadra. 
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Quadra com vista para o pequeno palco. Notar que não existem mais pichações. 

 

 

 
Vista do pequeno palco da quadra e acesso aos vestiários para os alunos.  
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Saída lateral da quadra de esportes. 

 

 

 
Vista lateral do campinho, e pátio interno da unidade. 
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Portão de entrada dos alunos, muro com pintura artística executa em fevereiro de 2019 pelo 

gari pintor Derlan Matos. 

 

 

 
O muro pintado pelo Gari Derlan Matos, visto da outra calçada. 
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Parte final do muro com pintura artística. 
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