
 

SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
LINHARES, C. Apresentação – Professores numa outra estética educacional. In: BRAGANÇA, I. F. 
S. Histórias de vida e formação de professores: diálogos entre Brasil e Portugal [online]. Rio de 
Janeiro: EDUERJ, 2012, pp. 19-25. ISBN: 978-85-7511-469-8. Available from: doi: 
10.7476/9788575114698.0002. Also available in ePUB from: 
http://books.scielo.org/id/f6qxr/epub/braganca-9788575114698.epub. 
 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 
International license. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribição 
4.0.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative Commons 
Reconocimento 4.0. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apresentação 
Professores numa outra estética educacional 

 

Célia Linhares 
 



Apresentação
Professores numa outra estética  

educacional*

   Célia Linhares
Rio de Janeiro, Brasil

O homem é uma corda tensa entre o animal e o 
além do homem – uma corda sobre um abismo. 

Friedrich Nietzsche

Essa epígrafe de Nietzsche pode estremecer um mundo de certezas e 
dogmas, de permanências e previsibilidades, que se conjuga sem parar com 
movimentos de altíssima aceleração, recriando matrizes de conformismos 
ativistas, próprios de uma “turboparalisia”, para usarmos uma expressão do 
pensador Lind (2011).12

Essas polarizações, com paradoxos, ambivalências e contradições, in-
filtram-se em nossa vida diária, empurrando-nos a subestimar experiências, 
com suas vicissitudes e esperanças, e podendo nos levar a deslizar num mun-
do linearizado pelos atarefamentos, controlados por modos e medos com 
que se agenciam subjetividades, além de fortalecer os desígnios que, embora 
convivam com frestas e pontos de fuga, organizam e modelam sucessos e 

*  Para meus adorados viajantes do infinito, Angela, Andréa, Gabriel, Hugo e Bibi. A vocês que 
me habitam, tornando possível encontrar-nos, vivamente, a cada passo desse dia a dia, feito de 
inesperados, dedico todos os amanheceres que estão por vir, pelos quais tantos e tantas conti-
nuamos nos empenhando. Sua mãe, vovó, sogra e amiga.

1  Michael Lind. The new nationalism and the fourth American revolution. Nova York: Free Press Pa-
perbacks, 1996. Citado por  Dorrit Harazim. “A Era da Turboparalisia”. O Globo, 31 dez. 2011.
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oportunidades, na tentativa de consolidar os elos de uma organização a que 
todas e todos deveríamos nos submeter.

Por isso, é tão valioso ouvir Nietzsche nos mostrando a nós mesmos, hu-
manos, em permanente tensão, entre o animal que somos e tudo que nos faz ser 
um caminho, que se movimenta em devires, muito aquém e além de cálculos 
lineares e calculáveis. 

Assim, podemos ver-nos suspensos, irremediavelmente sem proteção e sem 
amparo totais, expondo-nos tanto aos acontecimentos que podem nos aproximar 
dos entusiasmos paradisíacos ou alucinantes quanto daqueles que, ao irromperem 
brutalmente em nossas vidas, nos estilhaçam e nos mutilam, lançando-nos nos 
vazios das inexplicações, onde as centelhas daqueles que de nós foram arrancados 
confirmam suas vidas e iluminam nossos caminhos trepidantes, que se alargam 
com exercícios de compaixão.

Nietszche se afasta de uma racionalidade fria, para provocar nossa sensibi-
lidade, aproximando-a da complexidade incessante dos movimentos da vida, que 
não fazem acordos de permanências e estabilidades.

Pelo contrário, essas inquietudes vitais fogem dos pousos estagnantes, pre-
ferindo viver ambiguidades, tensões, multiplicidades e contrastes, em fluxos com 
os quais nos reeditamos historicamente, produzindo rupturas e reinvenções. So-
mos uma corda sobre abismos.

Será que essas reflexões passam por perto das análises dos orçamentos e 
dos cursos para professores, que vêm, ano a ano, crescendo e ampliando seus 
territórios? Num e noutro são ressaltadas urgências econômicas, promessas de 
sucesso, aplicações utilitárias e pontuais, insumos para os rankings, sob a fian-
ça de que são imprescindíveis para garantir condições de competitividade no 
mundo global.

Mas há muito mais a ser visto e ressaltado nesses movimentos de expansão, 
que nunca são totalmente puros tampouco dominados pelas impurezas. Neles 
habitam velhos sonhos de uma sociedade brasileira com direito à vida e à educa-
ção; sonhos que continuam exigindo reedições, convivendo com os embates para 
definir os rumos do Brasil, atravessados por conflitos e enigmas que não param 
de se densificar nesse nosso vertiginoso tempo. Afinal, queremos construir uma 
nação em que caibamos todos e todas, como tão bem cantou Gonzaguinha:

É, a gente quer viver pleno direito 

A gente quer é ter todo respeito 
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A gente quer viver uma nação 

A gente quer é ser um cidadão.

Neste belo livro escrito por Inês Bragança em seu processo de douto-
ramento, também podemos ler preocupações, que iluminam sua pesquisa 
e sua vida, que vão muito além de planos e contabilidades escolares e, sem 
desconsiderar os limites da configuração tangível da escola, sabem valorizar 
essa tecelagem que, ao potencializar a capacidade criadora dos professores, 
intensifica as possibilidades de reconhecimentos docentes e pedagógicos, 
sem os quais não se desenvolve uma educação em que caibamos todas e 
todos e inteiros, com nossos sonhos e diferenças.

É disto que este livro trata: acordar os continentes de indiferença que 
seguem adormecidos pelos individualismos de plantão, despertando histó-
rias de professores que possam ir animando a si próprios e a seus estudantes, 
mobilizando a quem as narra e a quem as escuta, encorajando desejos de 
compartilhar dores e alegrias; afinal, narrar experiências pode funcionar 
como um antídoto do medo e da inércia reprodutora, para alimentar li-
berdade e democracia, que precisam ser vitalizadas por todos nós para a 
reinvenção de outros mundos, mais amorosos e aprendentes, os quais, in-
sistentemente, estão sendo gestados. Mas nem todos querem esses mundos 
outros. Pelo contrário.

Por isso, há razões para temores. Os problemas escolares vão se com-
plexificando, quando aplicamos em nossas escolas, já tão amedrontadas 
diante da vida contemporânea, doses requentadas de velhos tipos de ensino, 
descarregados de curiosidade e prazer, que se mostram incapazes de arejar 
os ambientes de aprendizagens por se resignarem com velhos empareda-
mentos na educação escolar; mecanismos que travam a criação e a autono-
mia na escola.

Isso significa que insistir em dar mais do mesmo, no que se refere aos 
processos escolares – o que até agora prevaleceu na formação de professores 
–, agrava e acimenta velhas tradições que nutrem continuísmos na institui-
ção escolar, mesmo quando elas convivem com ativismos promotores de 
mudanças; mudanças que facilitam permanências de tantos modelos, como 
aqueles que se orgulham de elevar a posição de suas escolas nos rankings e 
de facilitar sucessos escolares que pouco se conectam com as aprendizagens 
que afirmam a vida em sua urgência de ser incessantemente reinventada.
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Aqui vale lembrar Cecília Meireles, citada como epígrafe por Inês 
Bragança: “Porque a vida, a vida, a vida,/ a vida só é possível reinventada”. 

 Por isso, estou entre aquelas e aqueles que urgem, cada vez mais, 
não só por mais investimentos na educação escolar e na formação docente, 
mas também, e sobretudo, por políticas que mobilizem outras formas de 
pensar (pensar como ação social que envolva corpos inteiros, com ativida-
des de afirmação criadora), as quais, ao encontro da vida, liberem-se das 
idealizações modeladoras e hierarquizantes que reforçam desprezos por uns 
e subalternidades por outros, tornando-nos submissos às exigências de se-
gurança, estabilidade e conforto, com sufocamentos das experiências que o 
viver proporciona e dos riscos que o diferir, o inventar e o singularizar-nos 
sempre envolvem. 

Contudo, de uma maneira ou de outra, todos vivemos experiências 
e temos de concordar que, para mantê-las e valorizá-las, como um patri-
mônio existencial e político, é mister elaborá-las permanentemente, como 
um modo de preservá-las das corrosões que os desprezos, as taxações de 
insignificância, as advertências dos perigos a serem evitados e as interdições 
dissimuladas e silenciadas, que se somam às priorizações de um tempo fre-
nético, tantas vezes promovem.

Por tudo isso, Inês Bragança convida-nos a exercícios de uma sensi-
bilidade amorosa, dialogante com a vida e com um tipo de ciência que in-
veste nas dinâmicas de expansão vital, atentando e escutando as demandas 
que a cada dia se complexificam na educação, entrelaçando-as com ações 
políticas e estéticas que revitalizam ambientes, expandindo-os e tornando-
-os mais propícios à reinvenção coletiva de conceitos, de funcionamentos 
de criação e, assim, contribuindo para enfrentamentos dos atuais desafios e 
enigmas que permeiam nossas vidas e escolas, como uma forma de poten-
cializar outros mundos que convivem dentro dos nossos.

Portanto, é tempo de, ao mobilizar valores democráticos e estéticos 
presentes em nosso tempo e em nossa sociedade, ainda que sem condições 
de vicejar na maioria de nossas escolas, ensaiarmos passos de uma arte de 
educar capaz de se capilarizar nas aprendizagens e ensinagens, nas leituras 
e escrituras, nas pesquisas, nas narrações e discussões, sempre experimen-
tando ações político-pedagógicas que se traduzam na mobilização de nossas 
instituições, para com elas irmos realizando obras de arte, em que todos que 
as constituem, direta e indiretamente, possam e queiram delas participar.
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Sabemos que muitas políticas educacionais recentes trazem em si con-
vites instituintes de outra cultura, outra educação e outra escola. Todavia, 
mesmo com suas precariedades e sujeitas a críticas, essas políticas têm inves-
tido em movimentos de includência não só numérica, mas que envolvem ou-
tras linguagens, outros tempos e espaços, com outras formas de pensar mais 
sensíveis e afetuais; enfim, outros caminhos de aprender e ensinar, em que as 
diferenças possam ser tratadas como ferramentas a contrapor-se aos esquemas 
de manutenção das assimetrias e desigualdades.

Mesmo contando com múltiplas iniciativas políticas, os problemas da 
educação brasileira ainda têm sido hegemonicamente alojados em registros 
que não só lhes subtraem os movimentos inesperados dos debates – que, 
permanentemente, reconfiguram a realidade –, mas também os tornam 
minimizados em seus entrelaces éticos e estéticos. Daí a forma certeira com 
que as políticas educacionais vêm submetendo a problemática escolar aos 
relatos e aos planos, em que sobressaem versões utilitárias e numéricas, 
alimentando o marketing de classificações e previsões, com metas de uma 
suposta objetividade fria e calculável, como se o jogo das aprendizagens e 
ensinagens pudesse ser em “tudo dominado”. 

Assim, fica mais fácil expor as lógicas dominantes não só como ób-
vias, mas como portas exclusivas para o sucesso e o êxito, pelos quais valeria 
a pena sacrificar a própria alegria de criar e compartilhar a construção esté-
tica e política da vida escolar, familiar e social. Então, nos planos feitos por 
poucos, para muitos executarem, é muito frequente o anúncio de caminhos 
únicos, cabendo a adesão e o enquadramento de todos aos comandos das 
políticas educativas e escolares. 

Ao se respaldarem em formulários – em si mesmos padronizados e 
padronizadores e, ainda, tidos como exemplos de uma clareza sem limites 
–, essas políticas nos ameaçam com modalidades discursivas em que as 
convicções, que não deixam passar as aragens das dúvidas e das discussões, 
acabam minando os espaços de participação do leitor, desqualificando nos-
sas capacidades de pensar e reelaborar o mundo, em nossas tentativas inces-
santes de dar sentido aos movimentos de nossa vida, com seus entrelaces e 
interdependências com a própria vida. 

Metaforizando esse engendramento do pensamento único, que nem 
sempre é claro como seus arautos apregoam tampouco evidente por si mes-
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mo, Saramago nos fala de uma cegueira endêmica, que lenta e luminosamen-
te vai obstruindo os processos de vermos e ver-nos nos outros.

Assim, essas políticas da educação, sorrateiramente, nos vão pressio-
nando e seduzindo para aderirmos às formas de subjetivação que desva-
lorizam processos de diferir e criar outros modos de pensar, como ações 
includentes de nossas experiências, sensibilidades e afetos, com as quais, ao 
intervirmos na vida, também nos recriamos, existencial e coletivamente, 
como obras de arte.

Importa perceber como essas formas de pensar, tão interligadas às ex-
periências – que pulsam aos ritmos das necessidades, dos desejos e dos pro-
jetos, atravessados por perigos e sonhos que relampejam, como nos lembra 
Benjamin –, estão impregnadas das lógicas plurais sempre em devir e tam-
bém as impregnam.

Esse é um dos nossos mais complexos desafios das políticas educa-
cionais brasileiras, que, ao espelharem as encruzilhadas da nossa educação, 
minimizam seus traços cartográficos. Estes são feitos com a convivência com 
movimentos instituintes e, como tal, sempre inconclusos, em que nem faltam 
uma amplitude capaz de acolher curvas, às vezes, com assombros difíceis 
de suportar, nem, muito menos, uma porosidade com dimensões variáveis. 
São essas aberturas e potências em devir que chamam a participação social 
escolar, acolhendo e incentivando as ações da cidadania ativa; afinal, numa e 
noutra habitam instigações, urgências e convites para recriarmos as deman-
das educacionais como um dos instrumentos para produzirmos, com arte, 
nossas escolas, como uma das instituições construtoras de nossas vidas.

Isso significa requerer que planos e regulações sejam definidos mais 
compartilhadamente, com lugares para debater e encontrar pontos em que 
os conflitos sejam, de alguma forma, encaminhados, transformando-se em 
processos capazes de aclarar dissensos e potencializar divergências que possam 
conviver, mesmo sem a ingenuidade de suas reduções, umas com as outras. 

Não podemos deixar de ressaltar que, embora haja uma concordância 
bastante generalizada de que a democracia não será capaz de se expandir e se 
radicalizar sem que os processos educacionais e culturais se entrelacem num 
espaço de autonomia, intensificando uma cidadania em que todas e todos 
possam reinventar-se, incessantemente, recriando nossas instituições sociais 
e, em especial, nossas escolas, ainda não há uma prevalência das preocupa-
ções relacionadas com a escola e a vitalidade do pensar, do educar, do convi-
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ver, do aprender e ensinar como artes vivas, imprescindíveis para forjarmos 
uma sociedade republicana.

Por tudo isso, uma das maiores contribuições deste livro é a permanente 
instigação às aprendizagens narrativas em que as ensinagens são fortalecidas 
pela ética e pela estética que amorosamente são convocadas à produção de 
conjunções com as causas comuns de nosso povo, confluindo com as lutas da 
vida e dos viventes.
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