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Recordar
O tempo vai passando
Vai ficando muito distante
Com encanto ou desencanto
Para refletir num instante

Recordar o passado
É sentir saudade
Voltar a infância
Retroceder na idade

Num reflexo de luz
Sentimos solidão
Ou força que reluz
Saudade, Recordação...

A imagem se reproduz
Gravada na memoria
Refletindo saudade ou desilusão
Luta, talvez...Vitória?

Adelmar Vieira Franco, 20/11/2007

RESUMO
A partir da observação dos desafios que a profissão docente
enfrenta no Brasil, juntamente com a narrativa fantástica, que
sempre esteve comigo através de livros e jogos de Role Playing
Game, unindo-se com a minha formação como arte/educador,
penso através dessa pesquisa que muito da formação do professor
tem de semelhante com as histórias de heróis da mitologia, mas
não aquelas onde os heróis são onipotentes e cartesianos, mas sim
aquelas que possuem protagonistas com defeitos e falhas, e por
isso a história de formação, vista dessa maneira, perpassa valores
que tocam a formação humana e que dão origem a esta
monografia. Trata-se de uma investigação qualitativa, de cunho
narrativo autobiográfico, qualificada como uma pesquisa
(auto)biográfica, explorando os conceitos de formação
experiencial, trazido por Marie-Christine Josso (2004) e fato
biográfico de Christine Delory-Momberger (2008). O estudo parte
do questionamento: É possível analisar a formação docente
relacionada à “Jornada do Herói”, tal qual descreve Joseph
Campbell? Se sim, estará tal jornada associada à própria formação
humana? Dessa forma busco refletir sobre os sistemas de educação
que estruturaram a minha formação básica e os desafios do
arte/educador em meu processo de formação, discutindo através
de minhas memórias os processos de aprendizado e
amadurecimento que adolescentes, heróis/educadores, passam
durante sua formação. Para isso uso a estrutura do Monomito
criado por Joseph Campbell (2007) como metodologia para
estruturar uma narrativa de meus Momento-Charneira (JOSSO,
2004) como etapas da Jornada do Herói. Dessa forma busco
colocar o professor como agente de sua própria história e refletir
sobre toda formação ser (auto)formação, e que estamos sempre
aprendendo ao longo da vida. Como resultado dessa reflexão vejo
a importância de revisitar as memórias de si como uma potência

criadora e principalmente emancipadora, onde (re)construímos
nossa identidade e (re)pensamos nosso local no mundo. Para
finaliza utilizo o livro de artista, como modalidade de expressão
para trazer a discussão para o campo da arte, me aproveitando de
diferentes técnicas para apresentar o discurso que serve de
complemento para a parte teórica e vice-versa.
Palavras-Chave:
Monomito,
(Auto)Formação, Livro-de-Artista.
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ABSTRACT

From the observation of the challenges that the teaching
profession faces in Brazil, together with the fantastic narrative,
which has always been with me through books and games of Role
Playing Game, joining with my training as an art/educator, I think
through this research that much of the teacher's training resembles
with the histories of heroes in mythology, but not those where
heroes are omnipotent and cartesian, but rather those who have
protagonists with faults and failures, and so the history of
formation, seen in this way , perpasses values that touch the
human formation and give rise to this monograph. It is a
qualitative research, with an autobiographical narrative, qualified
as a (auto)biographical research, exploring the concepts of
experiential formation, brought by Marie-Christine Josso (2004)
and biographical fact by Christine Delory-Momberger (2008). The
study starts from the questioning: Is it possible to analyze the
teacher training related to the "Hero's Journey", as described by
Joseph Campbell? If so, is this journey associated with human
formation itself? In this way I seek to reflect on the education
systems that structured my basic formation and the challenges of
the art/educator in my formation process, discussing through my
memories the processes of learning and maturation that
adolescents, heroes/educators, spend during their training. For this
I use the Monomyth structure created by Joseph Campbell (2007)
as a methodology to structure a narrative of my Hinge-Moment
(JOSSO, 2004) as stages of the Hero's Journey. In this way I seek
to place the teacher as an agent of his own history and reflect on
all the formation to be (self)formation, and that we are always
learning throughout our lives. As a result of this reflection, I see
the importance of revisiting the memories of self as a creative and
mainly emancipatory power, where we (re)construct our identity

and (re)think our place in the world. Finally, I use the artist's book
as a modality of expression to bring the discussion to the field of
art, taking advantage of different techniques to present the
discourse that serves as a complement to the theoretical part and
vice versa.
Key-Words: Monomyth, memory, education, (self)formation,
artist’s book.
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INTRODUÇÃO

No ensino básico eu me deparei com vários tipos de
professores, a maioria deles sempre cansados ou autoritários, com
uma personalidade dura, assim como mestres lapidados pelo
tempo e pelo estresse, um estigma da profissão docente no Brasil.
Acredito que tais influências me impediam por muito tempo de
considerar a profissão de arte/educador como algo viável para o
futuro, porém, esta concepção mudou quando conheci a primeira
professora que demonstrou amar de verdade aquilo o que fazia.
Seu nome é Clara Medeiros, e foi minha professora de física
durante o terceiro ano do ensino médio. Através dela notei o
esforço e a diferença que uma boa professora causa nos alunos, e
por seu exemplo descobri o professor que habitava em mim. E
isso foi como uma espécie de reencontro com o meu universo
heróico da infância, me fazendo lembrar quando ensinei a minha
irmã a ler antes de ser alfabetizada, ou quando explicava para os
meus amigos a história e cultura dos povos e civilizações que
dominavam o mundo de Arton.

Valkaria não é considerada a deusa da ambição por acaso.
Seu grande objetivo é levar os seres humanos, seus

protegidos, à dominação total de Arton – e de quaisquer
outros mundos que existam. Ela sonha com o dia em que os
humanos consigam superar os próprios deuses (CALDELA;
CASSARO; SALADINO; TREVISAN, 2006, p.106).

Este trecho pertence ao livro-suplemento de RPG (Role
Playing Game) brasileiro chamado Tormenta, descrevendo os
objetivos da deusa da ambição e padroeira da humanidade para
com a raça dos humanos, uma dentre muitas presentes neste
universo. Ela também contempla as aspirações de muitos heróis
que seguem o caminho de aventuras neste universo ficcional e,
como acredito, considera também o propósito verdadeiro dos
humanos na “vida real” quando pensamos no potencial ilimitado
que carregamos.
A fantasia é algo que permeia meu imaginário desde
pequeno, instigado pelas mitologias grega e egípcia, presentes em
programas de televisão, livros e jogos e mais tarde através dos
jogos de RPG com os amigos. Partiam delas a criação de minhas
próprias histórias, que ilustrava com meus desenhos e narrava em
meus ensaios de livros não continuados. Acredito que tantos
estímulos para a minha imaginação sempre me fizeram ver o
mundo de outra forma, e posso afirmar com certeza que carreguei
esse universo fantástico para a Licenciatura em Artes Visuais.
Mergulhado nesse universo imaginário, fui adentrando ao
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mundo da docência, suas teorias e práticas, tendo em mente as
minhas motivações para ali estar. Entre tantas questões algumas
começaram a me inquietar: O que difere Clara de outros
professores? Qual o impulso que toma conta dela que não
pertence mais a alguns educadores? Eu recebi estes impulsos
durante a minha graduação?
Essas

perguntas,

juntas

aos

processos

internos

de

amadurecimento, pelos quais passei ao longo dos anos de
universidade, me fizeram pensar sobre os caminhos (uma
verdadeira jornada) que o futuro professor vivencia até a sua
formação, e os estímulos que recebe desde o início de sua
caminhada, quando aceita o que Joseph Campbell (1904-1987)1
denomina “Chamado Para a Aventura”, que em suas palavras
significa:
Que o destino convocou o herói e transferiu-lhe o centro de
gravidade do seio da sociedade para uma região
desconhecida. Essa fatídica região de tesouros e dos perigos
(...) sempre é um lugar habitado por seres estranhamente
fluidos e polimorfos, tormentos inimagináveis, façanhas
sobre-humanas e delícias impossíveis. O herói pode agir por
vontade própria na realização da aventura (...) da mesma
forma, pode ser levado ou enviado para longe por algum
agente benigno ou maligno. (...) A aventura pode começar
com um mero erro (...); igualmente, o herói pode estar
1Escritor

norte-americano nascido em 1904, Joseph Campbell é considerado uma das
maiores autoridades em mitologia comparada.
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simplesmente caminhando a esmo, quando algum fenômeno
passageiro atrai seu olhar errante e leva o herói para longe dos
caminhos comuns do homem (CAMPBELL, 2007, p. 66).

Juntamente com essa cultura de aventura e heroísmo com a
qual me identifiquei ao longo da vida, eu comecei a pensar no
professor como um “herói”, porém, esclareço que tal comparação
não parte de uma afirmação egocêntrica, o defino como uma parte
integrante da personalidade humana. Sendo assim, refiro-me ao
“herói” como alguém passível de qualidades e defeitos, falhas e
sucessos como qualquer pessoa. E foi essa visão que permitiu a
identificação do processo de formação docente com o mito da
“Jornada do Herói”.
Na discussão que se desenvolve nas próximas páginas, o ser
herói não significa ser poderoso ou invencível, mas, sim, ter a
capacidade de se reinventar e se adaptar, crescendo sob qualquer
adversidade. Como Joseph Campbell diz: “O herói (...), é o
homem ou mulher que conseguiu vencer suas limitações históricas
pessoais e locais e alcançou formas normalmente válidas,
humanas” (CAMPBELL, 2007, p. 28).
E são essas questões iniciais, dentre outras, que instigaram
as questões de pesquisa norteadoras desta monografia: É possível
analisar a formação docente relacionada à “Jornada do
Herói”, tal qual descreve Joseph Campbell? Se sim, estará tal
15

jornada associada à própria formação humana?
Em acordo com tais questões, a investigação busca
problematizar o processo de formação do “SER professor” e as
dificuldades enfrentadas em seu processo autoformativo através
da metáfora do Professor/Herói, baseada no mito universal da
“jornada do herói”. São objetivos específicos da proposta: refletir
sobre sistemas de educação que estruturaram a minha formação
básica; discutir através de minhas memórias, os processos de
autonomia e emancipação que adolescentes, heróis/educadores,
passam durante sua formação, e como um futuro professor ainda
adolescente tem, ou não, estes aprendizados potencializados;
abordar os desafios do arte/educador em seu processo de
formação, relacionando com as etapas da “jornada do herói”.
Como descrevi acima, o imaginário heroico está presente
em minha vida desde a infância, e essas questões me mobilizam
há algum tempo. Em função disso proponho para esta pesquisa
uma análise do meu processo de formação docente no curso de
Artes Visuais – Modalidade Licenciatura, tendo como parâmetro a
proposta de Joseph Campbell para a “Jornada do Herói”.
Para tanto, estruturo minhas reflexões a partir do vídeo
intitulado “What Makes a Hero?” (Figura 1) de Matthew
Winkler, divulgado no canal TED no Youtube. Segundo Joseph
16

Campbell essa jornada pode ser definida como um ciclo que inicia
e termina no mundo habitual do herói (um vilarejo, uma cidade, o
interior de um estado, um castelo, etc), mas a busca passa por um
mundo desconhecido, especial. Ao longo do caminho há alguns
eventos-chave para a formação deste personagem, são eles: o
“Chamado para a aventura”, na qual ele recebe alguma forma
de mensagem misteriosa; “Ajuda”, quando ele recebe orientação
de alguém mais velho/sábio; “Partida”, o herói sai de sua zona de
conforto do mundo habitual e parte para o mundo desconhecido,
iniciando sua aventura; “Testes”, momentos em que ele soluciona
um desafio ou mata um monstro, que na mitologia geralmente são
representações encarnadas dos medos humanos; “Abordagem”,
quando o personagem enfrenta o maior dos desafios, seu maior
medo; “Crise”, o momento de maior tensão, ele encara a morte,
apenas para renascer mais forte; “Recompensa”, por ter passado
pelos desafios o herói reivindica para si algum tesouro, ou poder
especial; “Desfecho”, os monstros podem se curvar perante o
poder do personagem ou o perseguir enquanto ele foge do mundo
especial; “Retorno”, quando ele volta para seu mundo habitual;
“Vida Nova”, a aventura mudou o herói, ele superou a sua vida
anterior; “Resolução”, todas as tramas do enredo são resolvidas;
e, finalmente, a “Situação Atual”, mas elevada a um novo nível,
17

pois depois de passar pela sua grande aventura o herói não é mais
o mesmo.

Figura 1: Matthew Winkler. Esquema da “Jornada do Herói”. Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=Hhk4N9A0oCA

Esta jornada é caracterizada pelo autor como o “monomito”,
ou seja, é um mito universal que está presente em diferentes
histórias ao redor do globo, desde o passado clássico do mito de
Hércules até os dias atuais em livros de aventura como Harry
Potter ou em filmes como Star Wars.

Os gramáticos, raça de homens que seria a mais
calamitosa, a mais aflita, a mais malquista dos deuses, se eu
não tivesse o cuidado de mitigar as desgraças de sua infeliz
profissão com uma espécie de suave loucura. (…) Sempre
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famintos, sempre sujos em suas escolas, digo escolas, mas
deveria dizer moradia de tristeza, melhor ainda, sua prisão ou
sua câmara de tortura. No meio de seu rebanho de meninos,
envelhecem de fadiga, tornam-se surdos com os gritos,
apodrecem no fedor e na sujeira. Entretanto, graças a mim,
alimentam a ilusão de serem os primeiros entre os homens
(…). Entretanto, a sujeira em que vivem lhes parece o
máximo de esplendor e aquele fedor, um odor de manjerona.
Aquela infeliz escravidão lhes parece uma realeza, a tal ponto
que não trocariam sua tirania pelo cetro de Falaris ou de
Dionísio (ROTTERDAM, 2008. p. 86).

Este trecho do livro Elogio da Loucura, escrito por Erasmo
de Rotterdam (1465-1535), no século XV, tem como narradora
das histórias a Loucura personificada, que expõe de forma satírica
a insalubridade do ofício dos gramáticos, equivalente hoje ao dos
professores. Embora distantes no tempo, podemos usar estes dois
contextos como meio para refletir sobre o cenário educacional
atual e as dificuldades e obstáculos da docência. Isso, pois como
futuros professores “repetimos traços do mesmo ofício, como todo
artífice e todo mestre repetem hábitos e traços, saberes e fazeres
de sua maestria” (ARROYO, 2002 p.16).
No Brasil a profissão docente carrega seus vícios. Oriunda
de uma educação tecnicista, muito das hierarquias existentes nas
relações professor/aluno e conteúdo rígido permaneceram na
memória, refletindo hoje nas formas como eles são administrados
nas escolas através de uma visão produtivista, semelhante a do
19

sistema fabril. E isso acontece, muitas vezes, sem que os
envolvidos percebam como esse sistema pode ser tóxico aos
alunos, que precisam memorizar uma grande quantidade de
informações desconectadas das faculdades do saber, para ter uma
chance em vestibulares cada vez mais concorridos. Tal realidade
acaba criando uma hierarquização das áreas do conhecimento,
dando um “ar” de superioridade ao pensamento científico, em
detrimento da educação do sensível, presente no pensamento
empírico, igualmente necessário para a formação humana e que
pode ser acessado através da Arte:

No topo estão a matemática e as línguas, depois as humanas,
e por último as artes. E também há uma hierarquia entre as
artes. Arte e música normalmente têm uma importância maior
nas escolas do que drama e dança. Não se ensina dança
diariamente às crianças da mesma forma que se ensina
matemática. De forma geral, as crianças são educadas
progressivamente da cintura para cima, até chegar à cabeça
(RUANO, 2015, s/p).

Outro fator que pode atenuar a potencialidade da educação
do sensível é a relação do indivíduo com a tecnologia. Com as
mudanças cada vez mais rápidas que acontecem na sociedade e a
distração

proporcionada

pelo

espetáculo

visual

na

contemporaneidade, que acaba exercendo um papel significativo
no modo como se estabelecem as relações por intermédio das
20

imagens (DEBORD, 1997), cabe ao professor se atualizar e saber
usar este material a seu favor. Uma vez que os alunos possuem
facilidade em administrá-lo, o conhecimento de como funciona é
importante para que se possa trazer pelo viés da tecnologia a
experiência, que em uma sociedade de informação se torna
praticamente nula (BONDÍA, 2002). Nesse sentido, a noção de
formação identifica-se com a de uma trajetória pessoal e
profissional, que não se conclui, mas que segue um caminho
permanente de inovações contínuas ao longo da vida. E, pelas
mudanças cada vez mais rápidas que vêm ocorrendo na sociedade,
e ainda, diante das novas demandas que se colocam para a escola,
é fundamental que o professor desenvolva outro perfil de
formação que lhe propicie um trabalho pedagógico autônomo, de
reflexão acerca das inquietações pessoais e das expectativas
sociais.
Durante o meu ensino médio ouvi de muitos professores,
inclusive algumas vezes de minha própria mãe, professora
estadual há mais de 20 anos, a observação de que “ao dar aula,
você deixa sua vida pessoal fora da sala de aula”, este pensamento
vem de um ensino em que outros valores, mais positivistas,
estavam centrados. Hoje, tem-se a consciência de que todos os
caminhos que você traça, desde o ensino básico até a graduação
21

são relevantes para a sua formação como docente. Avaliar os
passos dados, as experiências vividas, que fazem parte da
personalidade, e que nos formaram como indivíduos, nos formam
também como professores.
Com as diferentes propostas em educação aplicadas ao
longo dos anos, surgiu a compreensão de que não cabe aos
educadores meramente transmitir conhecimentos como se os
alunos fossem prateleiras vazias, esperando serem preenchidas por
saberes por eles eleitos. Hoje é conhecida a importância da
mediação de diferentes saberes e realidades com os estudantes, em
processos formativos que atingem a todos. Assim, é possível
despertar nos estudantes a criatividade e o senso crítico,
independente da disciplina ministrada. O ser professor se tornou
algo transformador na educação dos sujeitos através de uma
formação cidadã. Mas como os processos (auto)formativos podem
beneficiar o educador ao trilhar um caminho rumo a esse objetivo
(o de uma educação transformadora)?
Considero que a formação começa a ser entendida não como
algo externo ao indivíduo, que você possa colocar de lado ao
entrar em uma sala de aula, mas sim, como uma parte de si em
tempo integral. Sendo assim, a formação docente passa a ser um
conjunto que engloba as aprendizagens acadêmicas e humanas.
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Logo, a (auto)formação2 implica o repensar a trajetória de
formação, como um somatório das experiências dos indivíduos,
um processo contínuo que se dá ao longo da vida, pois:

Colocando a educação como prática social mais ampla, nossa
ferramenta nos adverte ainda de que as práticas educativas, os
processos pedagógicos, estão presentes também fora da
escola; que boa parte da formação é autoformação e que é no
entrar e sair da escola, no diálogo com formas não
sistematizadas de aprender, que o saber se constrói
(MENEZES, 2007, p. 26).

Para começar esta análise da (auto)formação, é preciso
entender que separo a imagem do professor em dois aspectos: o
ser professor (verbo) (BRANDÃO, 2012), ou seja, a identidade
pedagógica que ele apresenta, e que é “a maneira como ele
interiorizou os valores e as práticas educativas que encontrou na
sua primeira infância, durante sua socialização” (POURTOIS &
DESMET, 2004, p. 2); e também o SER professor (substantivo)
(BRANDÃO, 2012), como um personagem mitológico, fantástico,
que dá a vida nesta monografia ao Professor/Herói, pois: “Esses
símbolos [da mitologia] são produções espontâneas da psique e
cada um deles traz em si, intacto, o poder criador de sua fonte”
(CAMPBELL, 2007, p. 16). Ou seja, ao comparar o professor com
Utilizo o termo “(Auto)formação” com essa grafia específica, por acreditar que toda
formação é também autoformação.
2
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a mitologia da jornada do herói, busco propor que ambos, o herói
e o docente, em seus processos de formação, podem ser
identificados como “aqueles cujo trabalho é a difícil e perigosa
tarefa da autodescoberta e do autodesenvolvimento – os que são
levados a cruzar o oceano da vida” (CAMPBELL, 2007, p. 30),
trazendo

assim

a

universalidade

do

mito

para

a

contemporaneidade.
Para fundamentar esta pesquisa trago conceitos que me
ajudaram a entender o processo de (Auto)Formação (MENEZES,
2007) e que me apoiaram na tomada de consciência necessária
para perceber a construção de minha identidade provisória como
professor recém-formado. Digo provisória, pois ela está em
constante transformação de acordo com cada experiência que
passo. Para definir a importância destas experiências, que
merecem ser abordadas, destacarei de Marie-Christine JOSSO
(2004), os conceitos de momentos-charneira, uma espécie de
“divisor de águas” entre dois momentos distintos da vida, que
possibilitam uma verdadeira experiência formadora, e o conceito
de recordação referência, que dará suporte para a reflexão de
minha trajetória. Além desses, abordarei também a construção da
narrativa de si, discutida por Christine Delory-Momberger
(2008),

que dará forma a breves capítulos de uma biografização
24

que pontuam a discussão teórica. Este conceito, também trazido
pela mesma autora, foi escolhido para que tanto leitores como
escritor consigam se conectar, se transformando assim em “um
dos lugares onde experimentamos nossa própria construção
biográfica; onde ela pode deslocar-se, reconfigurar-se (...); onde
ela se põe a prova como escrita de si”

(DELORY-

MOMBERGER, 2008, p. 62). Após explorar estas referências
trarei o mito da Jornada do Herói (CAMPBELL, 2007), como
forma de construir a narrativa de si e de pensar a sua trajetória de
experiências formativas.
Trata-se de uma investigação qualitativa, de cunho narrativo
autobiográfico, qualificada como uma pesquisa (auto)biográfica,
explorando os conceitos de formação experiencial, trazido por
Marie-Christine Josso (2004) e fato biográfico de Christine
Delory-Momberger (2008). Tal postura investigativa se justifica
visto que:

Reconhecendo a dimensão constitutiva do fato biográfico no
desenvolvimento humano, o saber pretendido pela pesquisa
biográfica, é o de explorar o espaço e a função do biográfico
nos processos complementares de individuação e de
socialização, para questionar suas múltiplas dimensões –
antropológica, semiótica, cognitiva, psíquica, social –, a fim
de ajudar a melhor compreender as relações de produção e
construção recíproca dos indivíduos e das sociedades
(DELORY-MOBERGER, 2016, p. 136).
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Sendo assim, a pesquisa contemplou os seguintes
procedimentos metodológicos:
 Revisão Bibliográfica;
 Levantamento

dos

“momentos-charneiras”

da

minha formação;
 Comparação entre os “momentos-charneiras” com
as etapas da Jornada do Herói;
 Estabelecimento de relações entre as etapas da
“Jornada

do

(auto)formação

Herói”

com

discutido

o

por

processo

de

Marie-Christine

Josso;
 O uso do ciclo da Jornada do Herói trazido por
Joseph Campbell ressignificando cada uma de suas
etapas

para

Professor/Herói

contemplar
e

os

a

Jornada

do

“momentos-charneira”

presentes em cada uma delas;
 Análise

das

etapas

determinadas

e

suas

significações em mim.

A monografia está estruturada em três capítulos assim
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configurados:
➢ Capítulo 1: Neste capítulo discuto sobre o contexto
geral da educação brasileira através de minhas
percepções como aluno de ensino básico e de
graduação nas escolas que frequentei, e os valores
culturais que moldaram minha identidade antes de
entrar na graduação. Joseph Campbell (2007),
Christine Delory-Momberguer (2008) e MarieChristine Josso (2004) são os principais aportes
teóricos desse capítulo.
➢ Capítulo 2: Neste capítulo traço paralelos entre o
processo de (auto)formação e o monomito da
Jornada do Herói, assim como introduzo o conceito
de “Momento-Charneira” proposto por Josso, ainda
apoiado em Campbell e Delory-Momberguer.
➢ Capítulo 3: O capítulo é dedicado à discussão da
Jornada do Professor/Herói como metodologia de
pesquisa que possibilita uma análise da formação
docente como formação humana, exemplificando
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cada

etapa

deste

ciclo

através

de

minhas

experiências, que são balizadas pelos “momentos
charneiras”, identificados anteriormente. Neste
capítulo Paulo Freire (2016 e 2017) soma-se aos
demais teóricos abordados até então.
E aqui cabe destacar a escolha do termo “formação
docente” para compor o título deste trabalho, sem especificar a
área. Isso se deve ao entendimento de que a formação docente se
confunde com a própria formação humana, sendo assim, a análise
realizada não se restringe especificamente à área de Artes Visuais,
mas sim a uma formação humanamente encarnada.
A monografia ganhou materialidade no formato de um
livro de artista, dividido em duas partes: uma que contempla as
discussões teóricas – “professor verbo” -, e outra formada por uma
construção artística, abordando o “professor substantivo”. O livro
de artista “compreende uma rica e diversificada produção, que
inclui livros únicos ou de tiragem reduzida, livros múltiplos, livros
alterados, livros-documento, livros-objeto, livros escultóricos,
entre muitos outros” (SOUZA, 2009, p.18), ou seja, o conteúdo
deste volume não se limita apenas às discussões teóricas, mas
também dá visibilidade ao fazer artístico que permeou todo o
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processo, ocupando o volume como um todo, transbordando,
inclusive, para o seu exterior.
Nesse sentido, a monografia foi dividida em duas partes
que conversam entre si, e elas refletem dualidades presentes na
Jornada do Herói: Mundo Comum x Mundo Especial, realidade x
mito, dia x noite, etc. Sendo assim, ambas contemplam o processo
de formação do professor, sendo a primeira relativa ao SER
Professor (Verbo), ou seja, as experiências que me formaram e a
construção de um fazer docente que resultaram na minha
identidade pedagógica. Já a segunda parte, destinada ao SER
Professor (Substantivo), contempla a construção do professor
como personagem, como ser mitológico. Nessa parte construo
uma narrativa pautada por imagens, que reforçam a potência
criadora e humanizadora da arte em minha formação como futuro
professor, a qual não poderia ser totalmente explorada por uma
escrita teórica. Dessa maneira busco através da escrita poética
trazer mais sobre mim e sobre a formação humana, ressaltando a
importância do pensar a (auto)formação como jornada e o
professor como herói, aquele com valores válidos e humanos, que
aprende sobre si e com si próprio, através da viagem pelo Mundo
Especial.
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Capítulo I:
STATUS QUO

A função primária da mitologia e dos ritos sempre foi a de
fornecer os símbolos que levam o espírito humano a avançar,
opondo-se àquelas outras fantasias humanas constantes que
tendem a levá-lo para trás. Com efeito, pode ser que a
incidência tão grande de neuroses em nosso meio decorra do
declínio, entre nós, desse auxílio espiritual efetivo. Mantemonos ligados à imagens não exorcizadas da nossa infância,
razão pela qual não nos inclinamos a fazer as passagens
necessárias da nossa vida adulta (CAMPBELL, 2007, p. 22).

A mitologia está presente na vida do ser humano desde os
primórdios de sua história. Pode ser encontrada no interior das
cavernas, em pinturas deixadas pelo homem primitivo, em
histórias de deuses onipotentes que controlavam as energias do
universo, ou em contos de espíritos que protegem o mundo das
forças do caos. Independente dos personagens da narrativa, todas
explicam algo que na época não poderia ser explicado pela
ciência. Elas também serviam para criar metáforas da relação do
ser humano com o mundo, sua cultura e imaginário. Para
Campbell o mito é “A abertura secreta através da qual as
inexauríveis energias do cosmos penetram nas manifestações
culturais humanas” (2007, p. 15). Sendo assim, ele é uma força do
pensamento humano que atua no auxílio espiritual necessário para
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ele realizar ritos de passagens ou concluir processos psicológicos
em sua vida.
Porém, a força do mito e a força das histórias, apesar de
estarem presentes no nosso cotidiano, não são mais notadas,
ofuscadas pela relação contemporânea do homem com o mundo.
A pouca reflexão sobre si mesmo pode gerar neuroses, dando
margem para que traumas do passado ou atitudes viciadas
presentes no universo lúdico da infância escapem para a “vida
adulta”.
Campbell, em sua obra, nos fala sobre os chamados ritos de
passagem através dos quais, por exemplo, um menino da tribo
aborígene Murngin, na Austrália, se torna homem após um ritual
de circuncisão. Nele, o prepúcio que ali simboliza a infância é
devorado por uma entidade denominada “O Grande Pai Cobra”,
simbolizando assim o encerramento deste momento de vida e o
começo de outro (CAMPBELL, 2017). Estes momentos apesar de
serem mais evidentes em culturas diferentes da do homem branco
ocidental, por serem diferentes da mesma, também estão presentes
nela. Por exemplo, quando me mudei de São Jerônimo, cidade dos
meus pais, para Pelotas, iniciando os estudos de Artes Visuais na
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UFPel, também dei início a um “rito de passagem”3 que irá durar
o tempo que permanecer aqui. A diferença entre as sociedades e
entre as culturas foi facilitadora para minha “tomada de
consciência” (JOSSO, 2004), a partir do vivenciado nestas
passagens/processos.
Para iniciar essa jornada é preciso contextualizá-la, e para
isso divido este capítulo em três tópicos: no primeiro crio um
paralelo entre o SER professor (BRANDÃO, 2012) e o Arquétipo
do Herói (JUNG, 2016); o segundo é dedicado às observações
acerca do período da formação básica e às minhas primeiras
experiências em escolas, proporcionadas pelas disciplinas de préestágio e estágio supervisionado e pelo PhotoGraphein - Núcleo
de Pesquisa em Fotografia e Educação (UFPel/CNPq), do qual
participo desde 2015, problematizando sobre o contexto do
cenário educacional que percebi durante essas vivências; no
terceiro tópico abordarei os principais fatores culturais que me
moldaram até a chegada no curso de Artes Visuais, comparando
com a primeira etapa da “Jornada do Herói” e que dá título a este
capítulo: “Status Quo”.

3Decidi

usar este exemplo, pois nos quatro anos em que estive morando na cidade de
Pelotas o que mais ouvi foi que “Pelotas é um lugar de passagem”. Talvez seja por isso
que muitos estudantes que vêm para cá se percebem outras pessoas no fim de sua
experiência na universidade.
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Esse movimento de ida e volta ao passado em busca de
“recordações referência” (JOSSO, 2004), tão característico das
ondas do mar4, irá permear esta monografia. Espero que no fim
dele o “som das ondas” também ecoe em sua mente, assim como
agora ecoa na minha, uma vez que pretendo que você, caro leitor,
desenvolva ou exercite a capacidade empática de compreender a si
mesmo a partir do outro (DELORY-MOMBERGER, 2008), ou de
“caminhar para si com os outros e do caminhar consigo para os
outros” (JOSSO, 2004, p. 166), através de minha trajetória nesta
jornada, para me tornar um professor/herói.
1.1 – O professor como herói, o herói como professor:
Ressignificando o mito, da cultura de massa às salas de aula.

Cresci com os super-heróis. Desde as incontáveis gerações
de Power Rangers, até desenhos que se tornaram clássicos como
Liga da Justiça, Homem Aranha e Jovens Titãs. Atualmente,
como nunca antes, o “Arquétipo do Herói” (JUNG, 2016) é muito
presente na cultura de massa. Com a indústria cinematográfica
funcionando a todo vapor, vemos os heróis agora vivendo sua era
4Gosto

muito do som do mar, ele está sempre presente na minha imaginação, talvez
porque desde o meu nascimento minha mãe me leva para a praia de Capão da Canoa,
litoral do Rio Grande do Sul. Vi a cidade crescer e se transformar ano a ano, mas o mar
estava sempre lá, indomável. A energia dele de certa forma impregnou em mim.
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de ouro no cinema. Sagas inteiras adaptadas para essa linguagem
artística tomando vida e saindo das páginas das histórias em
quadrinhos. Para quem é influenciado desde pequeno pela cultura
dos heróis como seres perfeitos, imbatíveis, defensores da justiça
e da bondade, protetores do planeta Terra, se torna difícil pensar
nesse “herói” fora do aspecto onipotente e invencível que ele
carrega consigo, afinal quem nunca quis ser como o Super
Homem, o exemplo do bastião da humanidade?
Durante a graduação não parei de escrever sobre eles.
Através do RPG criei com meus amigos sagas e aventuras, narrei
a vitória e a queda de vários heróis. Por isso quando comecei a
pensar em minha formação não pude ignorar o fato de que esta
cosmologia estava presente também na minha concepção do SER
professor.
“As lendas familiares que inspiram o nosso lugar na
descendência, as lendas dos nossos heróis, as histórias que
contamos para nós mesmos a respeito da nossa vida, tudo isso é
mobilizado no processo de formação e de conhecimento” (JOSSO,
204, p.205). Logo, é possível considerar que a profissão docente e
o mito do herói se fundem, transformando o professor em um
personagem, um ser munido da capacidade de transformar o
mundo.
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Porém, ao traçar paralelos entre o SER professor e o ser
herói uma pergunta se criou em minha mente. Em uma das etapas
da “Jornada do Herói” de Campbell há um evento chamado
“Assistência”, no qual um Mentor, uma figura protetora e sábia,
auxilia o Herói em sua Jornada. Seus serviços incluem “proteção,
orientação, ensino, teste, treinamento e entrega de presentes
mágicos” (VLOGER, 2015, p. 173). Por seu caráter sábio este
personagem pode ser facilmente identificado como um professor
que assim como o Mentor provê “os suprimentos, o conhecimento
e a confiança indispensáveis para [o herói] superar o medo e dar
início à aventura” (Ibid, p. 173). Sendo assim como o Mentor
pode tomar o papel do Herói? Como pode o Mentor ser
protagonista de sua própria Jornada?
A resposta é simples: Todo Mentor um dia já foi um Herói!
Para adquirir a sabedoria e o conhecimento para ajudar o
protagonista, esse personagem precisou passar por uma (ou várias)
Jornadas e no momento em que está preparado para auxiliar o
protagonista é o momento em que já dominou o conhecimento
desse mundo ficcional. Podemos usar como exemplo de Mentores
como Heróis o personagem Samwell Tarly da série Game of
Thrones, o qual para ajudar seu melhor amigo na Grande Muralha
de gelo, ameaçada pelos misteriosos Caminhantes Brancos precisa
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traçar uma jornada até A Cidadela, ponto de sabedoria do
continente de Westeros, onde Meistres (Mestres/Professores) são
treinados. Ele, que começa no livro como um garoto covarde,
aprende durante sua jornada a virtude da coragem que precisa para
adquirir o conhecimento para derrotar seus inimigos.
Outro exemplo válido é o de Gandalf, O Cinza, da saga
Senhor dos Anéis. Em sua juventude, narrada nos contos do livro
Silmarillion, ele passa por uma jornada na qual se torna o
poderoso e simpático Mentor que guiará os Hobbits para destruir
O Anel. Ambos os exemplos mostram que o herói no final se
torna ele mesmo um Mentor, que no futuro será responsável pela
criação de toda uma nova geração de heróis.
Reitero também a observação feita na introdução desta
pesquisa. Apesar de tantos exemplos heroicos em nosso
imaginário não podemos fechar os olhos para o que mais de
humano há no herói: seus defeitos e fraquezas. O que torna este
personagem tão identificável conosco é que ele passa por desafios
como os que enfrentamos em nossas vidas. A imagem do herói
não deve ser vista como a de um personagem onipotente, que não
possui nada semelhante com o ser humano, e que talvez, o único
problema enfrentado seja tentar se enquadrar em um mundo que
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não lhe pertence. O herói deve ser visto como alguém que sofre,
erra e enfrenta problemas como qualquer pessoa, pois:

A imagem do herói não é mais uma unidade estática, mas, ao
contrário, uma unidade dinâmica. (...) O Herói, seu caráter,
tornam-se uma grandeza variável (...). O tempo se introduz no
interior do homem, impregna toda sua imagem, o que
modifica a significação substancial de seu destino e de sua
vida (JOSSO, 2004, p. 46 apud BAKHTIN, 1979, p. 227).

Sendo assim o Professor/Herói é alguém passível de
qualidades e defeitos, falhas e sucessos como todas as pessoas,
pois “a imagem do herói evolui de maneira a refletir cada estágio
de evolução da personalidade humana” (JUNG, 2016, p.144). Se
lembrarmos das aventuras do Super Homem notaremos que até o
personagem mais poderoso do universo da DC Comics é passível
de erro. Ser tão poderoso possui suas consequências. Quantos
paralelos não podemos fazer com o mundo da docência a partir
deste exemplo? Os professores possuem o conhecimento e
precisam ter responsabilidade e autonomia para usá-lo, e como
dizia o Tio Ben, em Homem Aranha, “Com grandes poderes, vem
grandes responsabilidades”.
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1.2 - O mundo necessita de um professor/herói? Desafios
percebidos

durante

a

formação

básica

e

primeiras

experiências nas escolas.

A primeira lembrança vívida que tenho da escola é da minha
professora da primeira série em uma prova de matemática. Ela
havia nos ensinado a contar de uma forma, mas eu por algum
motivo aprendi de outra, apenas um modo diferente de gesticular
com os dedos. Ao ver que eu fazia diferente dos outros alunos ela
aumentou seu tom de voz, e me repreendendo disse que estava
fazendo errado. Tentei explicar, mas ela não me deu abertura,
tomou a minha mão e segurou meus dedos para que eu fizesse do
jeito dela. Cinco anos mais tarde, em minha experiência no
Colégio Militar, em Porto Alegre, novas maneiras de “fazer igual
aos outros” me foram ensinadas, o que de certa forma
fragmentava a minha autonomia.
Refletir sobre isso nesta etapa de minha vida faz com que eu
identifique

que

“Cada

professor/formador

sabe

disso

[a

especificidade de cada um] e, no entanto, construímos os nossos
cenários pedagógicos como se só tivéssemos de fazê-lo para um
homem universal, espécie de protótipo ou de tipo ideal de
aprendente neste ou naquele período da vida” (JOSSO, 2004,
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p.199). Tal afirmativa remete a um sistema educacional que não
está alinhado com o presente, que pode ser definido como um dos
principais problemas do ensino nas salas de aula da maioria das
escolas públicas brasileiras. E para que isso mude, nós precisamos
de bons professores capazes de transformar um sistema
educacional viciado de dentro para fora.
Durante meus estágios nas escolas percebi que muito do que
nos é ensinado no curso de licenciatura não é viável na realidade
destas instituições. Sendo assim, caracterizo como desafio para o
professor/herói o de (re)existir dentro de um lugar que limita o seu
próprio trabalho, que não oferece os recursos necessários para
uma boa aula, ou que tem um ambiente insalubre para o ensino
das artes. Eu vivi casos, assim como alguns dos meus professores
do ensino básico e superior, em que foi preciso pagar do próprio
bolso materiais para realizar uma aula com qualidade. E em
muitos filmes hollywoodianos (nunca esqueci quando assisti
“Escritores da Liberdade” (LaGravenesse, 2007), há dez anos
atrás, um bom exemplo do que discuto) a imagem do professor é
posta como a de um herói, que muda a realidade de uma escola
periférica através do uso de seu dinheiro e de um trabalho
redobrado para se motivar ao mesmo tempo que motiva os alunos,
como se isso fosse uma qualidade ou uma obrigação.
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As consequências do uso de uma fórmula única e
desatualizada para educar a crianças de gerações que diminuem a
distância entre si cada vez mais rápido, podem ser notadas no peso
significativo que causa o despreparo de muitos professores para se
atualizar em acordo com as demandas de seu tempo. E tal postura
acaba por gerar salas de vídeo com poeira acumulada por não
saberem usar um monitor de computador ou ligar um projetor, um
abismo crescente entre a cultura popular do aluno, os recursos
tecnológicos e a capacidade dos professores em lidar com isso.
Um segundo problema que pode ser destacado é o da
administração dos setores educacionais em todas as suas esferas.
Professores são sobrecarregados por burocracias que nada tem a
ver com o exercício de sua profissão e que ocupam boa parte do
seu

tempo,

impedindo-os

de

focar

no

processo

de

ensino/aprendizagem. Em uma matéria online do jornal “Público”,
de junho de 2016, o Conselho Nacional de Educação (CNE)
adverte:

Torna-se evidente que a condição docente não se compagina
com a multiplicidade de tarefas que lhe são presentemente
atribuídas, antes exige que beneficie de condições de trabalho
e de aperfeiçoamento, permitindo-lhe cumprir melhor a sua
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missão e adaptar-se de forma contínua às novas situações
(VIANA, 2016, s/p.)5.

Todos estes desafios

estão

contextualizados

numa

Sociedade do Espetáculo (DEBORD, 1997) a qual, em um grande
contexto, pode ser identificada como o maior desafio tanto para o
Professor/Herói em sua formação, assim como para o mercado de
trabalho, pois um de seus principais conceitos está centrado em
ser uma “sociedade mediada por imagens” (ibid, 1997), que
incentiva a individualidade, à medida que afasta as pessoas de
suas relações interpessoais e com o meio urbano. Isso dificulta
uma percepção crítica do meio social e o despertar para um olhar
sensível para essas relações distanciadas pela cultura, as quais são
fundamentais para o ensino da arte e o ofício de arte/educador,
pois:

Nas sociedades modernas, (...) as relações entre os lugares
sociais e o vivido ou o sentido pelos indivíduos deixam de
existir: a representação individual não coincide mais com a
representação do lugar ou do conjunto dos lugares ocupados
(DELORY-MOMBERGUER, 2008, p. 71).

Há um distanciamento entre o indivíduo e o meio em que

5Disponível

em: https://www.publico.pt/2016/06/09/sociedade/noticia/o-tempo-dosprofessores-deve-ser-ocupado-no-processo-de-ensino-e-nao-em-burocracias-1734631.
Acessado em 23/07/2017.
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vive, “Que se traduz na diluição e no apagamento da noção de
papel social, e a necessidade de os indivíduos construírem, por si
mesmos, o sentido de sua atividade social” (DELORYMOMBERGUER, 2008, p. 75), sendo assim, no final nos
tornamos observadores do palco social no qual deveríamos atuar.
Ter consciência das engrenagens que movem a sociedade e
descobrir o nosso verdadeiro papel de atores nela é um grande
passo na jornada do Professor/Herói. A partir dela é que
poderemos mudar o modo como essas engrenagens se
movimentam, de modo a contribuir positivamente para a
qualificação do cenário educacional brasileiro.
Além destas dificuldades institucionais, o professor ainda
precisa passar por desafios que competem a si, os quais eu vivi em
meu processo de (auto)formação no curso de Artes Visuais –
Licenciatura: o medo de enfrentar a sala de aula, de não conseguir
a autoridade suficiente para mediar uma turma de ensino
fundamental, ou a insegurança de não ser levado a sério por uma
turma de ensino médio, pontuaram meus pensamentos em
diferentes momentos.
Como destaquei na introdução desta pesquisa o professor
traz um pouco de si para dentro da sala de aula, e um pouco da
sala de aula para si, pois não há duas personalidades, somos seres
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unos. Minhas felicidades e angústias particulares ou profissionais
refletem naquilo que faço. O direito de sentir, como pude perceber
no tempo em que passei no ensino básico e na graduação, são
muitas vezes negados aos professores no momento em que eles
estão

na

escola.

Professores

estressados

geram

alunos

desmotivados, ambos fechados à aprendizagem.
Refletir sobre si pode fazer uma grande diferença nesse
quesito, e é sobre isso que esta monografia versa. Creio que
analisar a trajetória pessoal e o processo de (auto)formação nos
torna aptos a enfrentar os desafios escolares e a ser mais
maleáveis a eles. Buscar em si e em suas recordações as
referências necessárias para chegar ao fim da jornada e poder
recomeçá-la outra vez, como um Herói cada vez mais forte e
como um Mentor cada vez mais sábio.

1.3 - Mundo Comum: Os valores culturais moldados antes da
graduação.
O Mundo Comum, em certo sentido, é o lugar de onde
viemos por último. Na vida, passamos por uma sucessão de
Mundos Especiais que lentamente se transformam em comuns
quando nos acostumamos com eles. Esses mundos evoluem
de território estranho para as bases familiares das quais nos
lançaremos para o próximo Mundo Especial (VOGLER,
2015, p. 138).
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A primeira etapa trazida por Campbell no monomito da
“Jornada do Herói” é denominado “Status Quo” ou “Mundo
Comum”. Seus eventos são encarregados de moldar o Herói e o
deixar preparado para iniciar sua Jornada no “Mundo Mágico” ou
“Mundo Especial”. Estas experiências anteriores passam na vida
do professor/herói antes dele começar sua formação, e no meu
caso se passam antes de começar os estudos no curso de Artes
Visuais na Universidade Federal de Pelotas (UFPel).
Para poder compreender a minha Jornada Heróica de
(auto)formação que se inicia no capítulo 3, devo contar as minhas
experiências antes dela. Uso para tal o conceito de “recordações
referencia” trazido por Marie-Christine Josso, que pode ser
definido como: “experiências que podemos utilizar como
ilustração numa história para descrever uma transformação, um
estado de coisas, um complexo afetivo, uma ideia, como também
uma situação, um acontecimento, uma atividade ou um encontro
(JOSSO, 2004, p. 40)”.
Através delas revivo memórias que pautaram o meu
caminho de (auto)formação. Este processo não é desconhecido
para mim, em uma oportunidade anterior, em 2014, as memórias
foram revisitadas. Isso, para a elaboração de um trabalho da
disciplina Fundamentos do Ensino das Artes Visuais I, ministrada
44

pela professora Cláudia Brandão, do qual constou a escrita de um
ensaio autobiográfico relatando a nossa vida escolar, do ensino
básico à entrada na universidade.
Para esta pesquisa analiso novamente estas etapas através
dos valores culturais passados por antigos mentores e instituições,
que moldaram o adolescente que inicia a Jornada do
Professor/Herói, em 2014. Com isso ao revisitar o texto escrito há
quase três anos atrás, analiso o meu passado a partir de outra
ótica.
Na mitologia clássica muitas vezes o Mundo Comum se
inicia em um pequeno vilarejo remoto, onde o Herói exerce uma
profissão humilde ou um papel social comum. Geralmente ele está
em sua zona de conforto, já passou por algumas aventuras como já
citei no início deste tópico. Agora tudo está estabelecido, calmo,
pacífico.
Na minha história o Mundo Comum se inicia em um local
semelhante. A cidade de General Câmara no interior do Rio
Grande do Sul, agora uma cidade em vias de desaparição, repleta
de casas em ruínas, palcos de grandes aventuras lúdicas na minha
infância. Quando lá morei estava no ensino fundamental e o meu
interesse maior era brincar, não estudar. Sentia minha criatividade
fluir, havia ganhado dois concursos de desenho na escola pública
45

em que estudava. Lá possuía contato com diferentes vivências,
possuía muitos amigos, havia um grande espaço para se correr e
brincar durante o recreio, e não haviam tantas regras, nada era tão
rígido.
Porém, tudo isso se transformou quando me mudei para
Porto Alegre a fim de estudar no Colégio Militar. Não tinha muita
ideia de como ele era, mas meu pai, na época sargento do exército
e funcionário da instituição, falava dele muito bem, dos alunos
inteligentes que lá se formaram. Lembro-me dele dizer: “quando
você se forma no Colégio Militar você pode escolher para onde
quer ir, eles entram em qualquer universidade”. Com os meus
meros treze anos de idade não sabia se meus pais esperavam de
mim certa autonomia para escolher o que queria para meu futuro.
Ficava receoso de deixar minha mãe e minha irmã para morar em
Porto Alegre com meu pai, com quem até então nunca tinha tido
tanto contato6. Entretanto, com a ideia de ensino de excelência
que meu pai promovia em suas falas, acabei aceitando proposta.
Esta decisão pode ter sido tomada por causa do contexto
conturbado da educação pública, como hoje percebo, visto que:
6

Para que não fosse preciso me deslocar todos os dias de General Câmara para Porto
Alegre, e vice versa, meus pais decidiram alugar um pequeno apartamento na capital. O
fato de não ter tido muito contato com meu pai se devia à sua profissão. Como militar
ele precisava se mudar constantemente, para fazer cursos de especialização que o
permitiram avançar na carreira.
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Aprender não significa apropriar-se dos saberes, mas
conformar-se a uma ordem e a um código escolares, dominar
as situações da vida escolar vivida como um dos espaços da
vida cotidiana. O que se faz na escola não tem sentido em si
mesmo; a escola só é “útil” na perspectiva de uma profissão,
de um futuro ao qual daria acesso (DELORYMOMBERGER, 2008, p. 124).

Imagine uma criança acostumada ao ar livre, com espaço
para correr e brincar. Imagine uma criança criativa, vivendo com
toda a sua família em uma cidade repleta de ruínas, onde cada
canto podia ser explorado com diversos amigos. E agora imagine
tudo se transformar da noite para o dia.
No Colégio Militar não havia espaço para brincar, em vez
disso havia normas que deveriam ser cumpridas a risca, caso
contrário perdia-se nota em comportamento, e alunos que
possuíam baixa avaliação nesse quesito eram mal vistos por todos.
Como meu pai trabalha no Colégio eu entrei com o rótulo de
“amparado”7, fazendo com que eu me sentisse duas vezes mais
pressionado.
Além disso, a educação era pautada pelo mérito, na qual o
mais valorizado era a eficiência de decorar o conteúdo e “ir bem”
nas provas, e não a criatividade. Era a priorização da formação
7

Significa alguém que entrou através do amparo, não precisou ser aprovado nas provas
de ingresso do Colégio Militar.
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científica em detrimento da formação humana. Havia até um
sistema de recompensa denominado “alamar”, durante as grandes
formaturas de quarta-feira os melhores estudantes do trimestre
eram recompensados com um adereço em seus uniformes (Figura
2), uma ombreira composta de pequenas cordas amarelas e
vermelhas. E por mais que me esforçasse nunca as consegui, e
sentia que falhava com meus pais. Isso comprova que:

O currículo escolar é vivido como corrida de obstáculos que
consiste, para o aluno, em realizar gestos e rituais que se
esperam dele (obedecer às instruções, observar as regras de
comportamento) para obter essa única forma de
reconhecimento somente dá um sentido à sua presença na
escola: passar para o ano seguinte (DELORYMOMBERGUER, 2008, p. 12).

Figura 2: Autor Desconhecido. Eu aos treze anos, fotografia analógica, 2008.
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O medo pautava o meu dia-a-dia no grande quadrado que
era a estrutura arquitetônica do Colégio Militar de Porto Alegre
(Figura 3). Eu sentia medo de perder nota em comportamento,
medo de rodar de ano e de não fazer parte da turma do centenário
da instituição, medo de decepcionar meu pai, medo de andar pelas
ruas de Porto Alegre, medo de ousar, medo de parecer diferente de
todos os outros alunos uniformizados. Porém, a minha
individualidade ficava cada vez mais evidente com o início da
minha consciência como homossexual.

Figura 3: Colégio Militar de Porto Alegre, vista aérea. Disponível em:
http://nossobomfim.blogspot.com.br/2012/03/o-centenario-do-colegiomilitar.html Acessado em: 07/08/2017

Após apertos financeiros familiares, saímos do apartamento
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e fui morar no internato com estudantes muito mais velhos do que
eu. Por causa do bullying do qual era vítima, meu pai resolveu me
tirar dali e passei um tempo morando no “Anexo”, lugar onde os
soldados que trabalhavam no CMPA dormiam. Não durou muito
mais tempo, saí da instituição em 2009, na metade da oitava série.
Durante o ensino médio os fantasmas da experiência que
passei em Porto Alegre ainda me assombravam. Não sentia
possuir uma identidade própria. Quem era o Ítalo? Por exemplo,
não possuía gosto musical, nem estilo de me vestir.
Revisitando os acontecimentos dessa época sinto como se na
verdade não me identificasse com nada, assim como uma casca
vazia. Foi com a descoberta de novos amigos no Colégio
Cenecista Carlos Maximiliano8, em São Jerônimo, e mais tarde na
mesma rede de ensino (CNEC) na cidade de Charqueadas, que
permiti a “descolonização interior de um modelo escolar
dominado por um lado, pela prescrição e, por outro, pelo mito da
excelência” (JOSSO, 2004, p. 167). Estudar em uma escola
particular me fez confrontar algumas regras e o espírito cenecista,
misturado aos acontecimentos em Porto Alegre. E isso me tornou
alguém que transitava entre ser um aluno que cumpria as regras, e
aquele que tinha vontade de desobedecê-las. Porém, independente
8A

Campanha Nacional de Escolas da Comunidade ou Rede CNEC é
uma rede de ensino brasileira, criada em Recife, no ano de 1943.
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de minha vontade, terminei o ensino médio acreditando no triunfo
de uma percepção “positivista” do mundo, o fantasma da
conquista pelo mérito nos tempos de Colégio Militar, pois: “Os
próprios hábitos reconhecidos como obsoletos permanecem
hábitos, quer dizer, são complexos psicossomáticos, muitas vezes
tornados não conscientes, que são sinais de uma integração e de
uma subordinação bem sucedidas” (JOSSO, 2004, p. 203).
Estas recordações do ensino básico são pontos cruciais, pois
me moldaram para enfrentar o Mundo Especial da Jornada do
Professor/Herói. São as concepções de mundo geradas pelas
minhas experiências iniciais que serão postas à prova no Capítulo
3, no qual descreverei as etapas desta Jornada. Tais lembranças
reafirmam em mim a necessidade de um Professor/Herói, aquele
que é capaz de refletir sobre seu mundo, colocar em xeque
conceitos que antes eram tidos como certezas absolutas
permitindo se (trans)formar continuamente.
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Capítulo II:
A JORNADA E A VIDA

Qual o papel da narrativa em nossa vida? Os humanos são
criaturas de histórias (GOTTSCHALL, 2013), a narrativa está
presente em todo aspecto de nossa socialização, seja ao contar
algo que ocorreu conosco e com os outros, seja por meio de livros,
filmes, séries, brincadeiras de escola, etc. Porém, com tantas
narrativas, pode acontecer de valorizarmos mais a história dos
outros do que a nossa própria. Como por exemplo, quando nos
deparamos com obras cinematográficas ou literárias denominadas
“histórias de vida”, que nos fazem pensar sobre a nossa própria
existência de modo mais ou menos intenso. Isto parte de um
processo de identificação de si no outro, mas às vezes podemos
achar que tais histórias são inalcançáveis por nós. Como se o que
nos fosse apresentado rodeasse um mito de perfeição, vida e
experiência. Colocando o personagem da história em um patamar
heroico, no sentido de estar acima de meros mortais, sempre o
ícone idealizado, mesmo sendo as experiências pelas quais passa,
boas ou ruins. Isto se dá pela crença de atribuir valor sobre aquilo
que este ícone passou, se algo significativo aconteceu em sua
vida, e se por isso merece ser contado. Mas a verdade é que na
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vida real o que vale é justamente o contrário, isto porque: “não
fazemos a narrativa de nossa vida porque temos uma história;
temos uma história porque fazemos a narrativa de nossa vida”
(DELORY-MOMBERGUER, 2008, p. 37).
Ou seja, somos capazes de narrar a nossa “história de vida”,
tão única e grandiosa como a que idealizamos no outro, pois é
através do nosso ser/estar no mundo que conseguimos pensar em
nós como parte integrante da história. Ficamos sempre a buscar
um sentido para estarmos aqui, e é importante que também
saibamos olhar não apenas para a vida do outro como forma de
significação e aprendizado, mas também para a nossa própria.
Temos muito que aprender com nós mesmos.
Neste capítulo, dividido em dois tópicos, repenso a Jornada
do Herói de Campbell de forma a construir os passos da Jornada
do Professor/Herói, comparando seus principais pontos em
comum. Sendo assim, inicio discorrendo sobre a importância do
pensar em sua história de formação e trajeto de vida, fazendo o
levantamento dos “momentos-charneira” (JOSSO, 2004), os
divisores de água que marcaram minha formação, proporcionadas
pelo Fazer e Ter experiências que me permitem no Capítulo 3
responder à questão levantada no início dessa pesquisa, através da
Narrativa de Si (DELORY-MOMBERGUER, 2008)
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No segundo tópico me aprofundo nos conceitos trazidos por
Joseph Campbell acerca da Jornada do Herói, adaptando o
Monomito para refletir acerca das etapas que um futuro docente
passa no seu processo de formação. Parto do meu local de fala
como arte/educador, trazendo também a experiência durante a
graduação do ponto de vista de um amadurecimento pessoal e
redescoberta da autonomia, importantes para a transição da
adolescência para a vida adulta, e do estudante de ensino médio
para o ambiente acadêmico. Juntos, estes se somam aos grandes
questionamentos que trouxe comigo até aqui.
Neste momento, espero que você, caro leitor, comece a
prender o fôlego. Estamos quase atravessando o limiar entre a
teoria e a imersão em minhas memórias. Imagine que você está na
beira de um precipício e abaixo está o mar. Você pulará, e cairá
cada vez mais rápido, porém o impacto será amortecido pelas
minhas recordações que tomam as formas de gotas de água
salgada. Enquanto você afunda lentamente vendo a luz do dia
ficar cada vez mais distante, sente as profundezas tomando conta
do ambiente, não se assuste, deixe-se levar, a água é morna. É a
sua consciência que está se desprendendo do momento presente
para revisitar o passado, revisar o mundo especial da jornada do
Professor/Herói, pois assim como Alice, ao adentrar a toca do
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coelho, começaremos a imergir no mundo da imaginação, no
mundo do mito e dos símbolos, pois “A aventura é, sempre e em
todos os lugares, uma passagem pelo véu que separa o conhecido
do desconhecido” (CAMPBELL, 2007, p. 85).
2.1 – Viver: Um Ato de Heroísmo – Narrativa De Si Como
Etapa do Desenvolvimento do Professor/Herói
Marie-Christine Josso em seu livro “Experiências de Vida e
Formação” (2004) nos indica algumas etapas de um processo
reflexivo que podemos executar a fim de pensar a experiência
como algo formador e transformador, porém destaca que para uma
experiência ser considerada formadora: “É necessário falarmos
sob o ângulo da aprendizagem; em outras palavras, essa
experiência simboliza atitudes, comportamentos, pensamentos,
saber-fazer, sentimentos que caracterizam uma subjetividade e
identidades” (JOSSO, 2004, p. 47). Vale ressaltar que esse tipo de
análise não me é completamente estranha, uma vez que já
trabalhei com ela em dois momentos na universidade, o primeiro
na disciplina de Fundamentos do Ensino das Artes Visuais I9, em

9

Ministrada pela professora Doutora Cláudia Mariza Mattos Brandão no primeiro ano
de curso.

55

forma de Ensaio, e depois, como Memorial na disciplina de
Projeto I10.
A primeira parte da construção do “pensar em si” se dá com
o rompimento de uma antiga lógica do ser/estar no mundo com
base em antigos valores culturais (como vimos no capítulo
anterior), fazendo com que fiquemos espantados e muitas vezes
toda a situação nos pareça um imprevisto, uma mudança abrupta
na rotina que nos tira da zona de conforto e cria a oportunidade de
ter/fazer experiência, uma nova forma de ver o mundo. Neste caso
Ter Experiência contempla viver situações e acontecimentos, cuja
reflexão crítica faz com que tais ações sejam significativas; e
Fazer Experiência contempla as vivências de situações e
acontecimentos que nós próprios evocamos. Acredito que durante
o período de formação somos capazes de passar por eles, pois “a
formação é experiencial ou então não é formação, mas a sua
incidência nas transformações de nossa subjetividade e das nossas
identidades pode ser mais ou menos significativa” (JOSSO, 2004
p. 48) dependendo da forma como lidamos com elas.
A segunda parte compete a pensar e observar essa
experiência gerada por um momento de caos, de imprevisto.
Muitas vezes podemos vir a nos perguntar, “o que se passa?”,
10

Ministrada pela professora Doutora Larissa Patron no último ano de
curso.
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conscientizando-nos

de

que

estamos

passando

por

uma

sugere

que

experiência.
A

terceira

parte

do

“pensar

em

si”

compartilhemos o relato da experiência a fim de mediar e
interpretar o que nos passou. Isto, pois: “Vivemos uma infinidade
de transações, de vivências; estas vivências atingem o status de
experiências a partir do momento que fazemos certo trabalho
reflexivo sobre o que se passou sobre o que foi observado,
percebido, sentido” (JOSSO, 2004 p. 48). E assim conseguimos
construir a nossa percepção final pela troca de informação com os
outros, através dessa narrativa oral nos colocamos como
historiadores de nossa própria história, quando se “retira o que ele
conta da experiência: de sua própria ou da relatada por outros. E
incorpora, por sua vez, as coisas narradas à experiência dos seus
ouvintes” (BENJAMIN, 1985, p. 201).
E por último, na quarta etapa, nos perguntamos “E agora? O
que fazemos com o vivido?”, pois “a experiência e o saber que
dela deriva são o que nos permite apropriar-nos de nossa própria
vida.” (JOSSO, 2004, p. 27). E uma vez que nos apropriamos dela
devemos guardar a experiência que passamos conosco ou
compartilhá-la com o mundo? E se desejamos compartilhar, como
a faremos?
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Vimos no capítulo anterior o início da Jornada do
Professor/Herói na primeira etapa denominada de “Mundo
Comum”, quando revisitamos os processos que marcaram minha
vida e como eles se somaram, formando a minha identidade antes
de entrar na graduação em Artes Visuais – Licenciatura. MarieChristine Josso nos diz que momentos como este podem ser
caracterizados como “momentos-charneiras”, os quais, como uma
dobradiça, designam “os acontecimentos que separam, dividem e
articulam as etapas da vida” (JOSSO, 2004, p. 64). A partir delas
poderei criar uma narrativa, pois uma vez levantados estes
momentos poderei refletir sobre eles e ressignificá-los.
Com isso, os momentos que defino como principais
articuladores de minha formação como futuro professor são: A
passagem pelo Colégio Militar de Porto Alegre; conhecer a
professora Clara; a mudança para a cidade de Pelotas para cursar
Artes Visuais – Licenciatura; As primeiras experiências nas
escolas; Cada mudança de casa dentro da cidade; a permanência
no grupo de pesquisa PhotoGraphein; o falecimento de meu avô; a
participação de atividades do movimento (Re)Existência, a
atividade sobre o tempo na disciplina de Introdução à Escultura; A
conclusão desta pesquisa;
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A autora denomina essa etapa do processo de escrita de si
como Recordação-Referência, que “são as experiências que
podemos utilizar como ilustração numa história para descrever
uma transformação, um estado de coisas, um complexo afetivo,
uma ideia, como também uma situação, um acontecimento, uma
atividade ou um encontro” (JOSSO, 2004, p. 40). Podemos, então,
a partir deste ponto começar a traçar os primeiros paralelos com a
Jornada do Herói, pois as práticas da narrativa de si:

Apresentam a vantagem de estar suficientemente em
conformidade com a tradição da narrativa heroica ou
edificante para serem inteligíveis a todos e a cada um e
suficientemente distanciadas das práticas de pesquisa e de
formação para oferecerem oportunidades de tomadas de
consciência que catalisam aberturas, interrogações e até
mesmo mudanças (JOSSO, 2004, p. 157).

Ou seja, a narrativa dos momentos que marcaram minha
vida durante a graduação pode ser construída como uma narrativa
heroica, mas a jornada do professor/herói não compete apenas ao
lado profissional, pois a formação docente e a formação humana
são indissociáveis. Os “momentos-charneira” levantados podem
estar fora do âmbito acadêmico e possuírem um potencial de
tomada de consciência significativo para o meu entendimento do
que é ser professor. Isso, uma vez que não considero o recordar do
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passado apenas como um devaneio melancólico, mas também
como um modo de melhor perceber o meu ser/estar no mundo,
para melhor contribuir com o futuro, pois a consciência de si
“emerge

do

mundo

vivido,

objetiva-o,

problematiza-o,

compreende-o como projeto humano” (FREIRE, 2016, p. 46).

O Processo em que a vida como biologia passa a ser vida
como biografia. Talvez seja esse o sentido mais exato da
alfabetização: aprender a escrever a sua vida como autor e
como testemunha de sua história, isto é, biografar-se,
existenciar-se, historicizar-se (FREIRE, 2016, p. 34).

A “Narrativa de Vida”, então, teria o poder de sedimentar e
fertilizar o conhecimento de si, o aprender consigo e o pensar em
si no decorrer da escrita da própria história. Considero que isso
nos dá a condição de focar o pensamento em um mundo de
distrações, nos tornando agentes da própria narrativa, pois “na
medida em que se apercebe como testemunha dessa história, sua
consciência se faz reflexivamente mais responsável dessa história”
(ibid, p. 39).
Como vimos no início desta pesquisa, também “a
biografização, que descrevemos como o processo segundo o qual
os indivíduos constroem a figura narrativa de sua existência,
torna-se, na sociedade individualizada, uma forma essencial de
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socialização” (DELORY-MOMBERGUER, 2008, p. 82), por isso
a narrativa de si é afinal um processo de humanização, visto que:
As “histórias de vida” não formam para nada que seja da
ordem de um corpo de saberes constituído, de uma
competência instrumental específica, de uma prática
procedimental ou conceitual determinada. Elas se situam
deliberadamente, do lado do processo de mudança global da
pessoa e da relação do formando com o saber e com a
formação (DELORY-MOMBERGUER, 2008, p. 99).

Além disso, refletir sobre a minha (auto)formação me
permite transformar os saberes brutos da ação em saberes
formalizados e reconhecidos através da reflexão de minhas
experiências (JOSSO, 2004). Partirmos da “Narrativa de Vida”
como um método de conscientização de si, e através das tomadas
de consciência que as reflexões sobre o meu trajeto no período de
formação me proporcionaram, dou a mim a oportunidade de
apropriação de minha própria narrativa como realidade histórica,
me distanciando de um contexto social que me tenta “alienar”
através da individualização: “Pôde-se, algumas vezes, representar
a narrativa de vida como uma forma de balanço prospectivo,
apresentando o estado de uma relação com o possível e buscando,
no reconhecimento do passado, pontos de referência para o futuro
(DELORY-MOMBERGUER, 2008, p. 65)”.
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Desta forma, a importância desta prática reside na
possibilidade de organizar e ver com mais clareza quem eu sou, e
quais são os caminhos possíveis para que eu possa ser um discente
mais conectado aos outros.
2.2 – Por que se aventurar? A Semelhança dos Processos
(Auto)Formativos com o Monomito da Jornada do Herói.

O ser humano apropria-se de sua vida e de si mesmo por meio
de histórias. Antes de contar essas histórias para comunicá-las
aos outros, o que ele vive só se torna sua vida e ele só se torna
ele mesmo por meio de figurações com as quais representa
sua existência. A primeira (...) concerne ao desenrolar da
vida. (...). Os homens recorrem a palavras e imagens que
transpõem
para
uma
representação
espacial
o
desenvolvimento temporal de sua existência: linha, fio,
caminho, trajeto, estrada, percurso, círculo, carreira, ciclo de
vida (DELORY-MOMBERGUER, 2008, p. 35).

Ou seja, a fala da autora me permite aproximar a palavra
Jornada como um sinônimo para “linha, fio, caminho, trajeto,
estrada, percurso, círculo, carreira, ciclo de vida”, utilizando-a
para caracterizar “o desenvolvimento temporal” de minha
existência.
Até agora, busquei traçar paralelos entre “O reconhecimento
da vida como experiência formadora e da formação como
estrutura de existência” (DELORY-MOMBERGUER, 2008, p.
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99) e o Monomito da Jornada do Herói. Desta forma, busco
resgatar

uma

“cultura

heroica

do

sujeito”

(DELORY-

MOMBERGUER, 2008), o qual trava uma batalha contra os
discursos hegemônicos presentes no cotidiano de nossa sociedade
pautada no espetáculo desde o início de nossa vida, e também
presentes no modo como somos educados, através de uma
educação bancária (FREIRE, 2016).
Desta forma, através da Narrativa de Si, busco uma maneira
de me emancipar, me direcionando para a apropriação da narrativa
de minha vida e a responsabilidade de meu próprio percurso. A
partir das recordações de meus processos (auto)formativos busco
alcançar a autonomia e a (re)criação de um sentido que juntos
poderão formar uma nova identidade do SER Professor, pois “A
aprendizagem de sua verdade, ou seja, de sua disposição anterior,
passa pela descoberta progressiva de si mesmo por uma iniciação
que vai levá-lo a reconhecer seu ponto de harmonia consigo
mesmo, com os outros e com o mundo” (DELORYMOMBERGUER, 2008, p. 46).

Essas práticas apresentam a vantagem de estar
suficientemente em conformidade com a tradição da narrativa
heróica ou edificante para serem inteligíveis a todos e a cada
um e suficientemente distanciadas das práticas de pesquisa e
de formação para oferecerem oportunidades de tomadas de
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consciência que catalisam aberturas, interrogações e até
mesmo mudanças (JOSSO, 2004, p. 157).

Sendo assim, nesta pesquisa construo o processo da
Narrativa de Si a partir do Monomito da Jornada do Herói,
ressignificando os passos pensados por Joseph Campbell para
pensá-la como uma metodologia para a pesquisa na qual apresento
as etapas do meu processo de (auto)formação, no período em que
me graduei no curso de Artes Visuais – Licenciatura. Portanto, me
coloco como um jovem Professor/Herói que se aventura pelo
mundo da docência, descobrindo-a, vencendo seus medos e
conquistando um saber que o humaniza. Para isso resgato o
esquema da jornada apresentado anteriormente (Figura 4),
ressignificando-a para contar a minha história.
Juntos, eu e você leitor, nos aprofundaremos um pouco mais
em cada etapa, fazendo breves paralelos com o processo de
formação do Professor/Herói que introduzem o Capítulo 3, o qual
é dedicado à narrativa de minha história.
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Figura 4: Ilustração da Jornada do Herói adaptada, 2018.

I - Chamado À Aventura
Pequeno ou grande, e pouco importando o estágio ou grau da
vida, o chamado sempre descerra as cortinas de um mistério
de transfiguração – Um ritual, ou momento de passagem
espiritual (...). O Horizonte familiar da vida foi ultrapassado;
os velhos conceitos, ideais e padrões emocionais, já não são
adequados; está próximo o momento da passagem por um
limiar (CAMPBELL, 2007, p. 61).

65

Esta etapa da jornada, que segue logo após o “Status Quo”
ou “Mundo Comum” compete a um evento que mostra um
pequeno vislumbre do mundo mágico o qual transforma o modo
de ver do herói, abala suas certezas e o impulsiona à curiosidade.
Geralmente esta etapa segue de um arauto, que seria alguém
responsável por trazer este evento, como exemplo eu cito o
momento em que Harry Potter recebe as cartas vindas de
Hoghwarts, ou também a aparição do Coelho atrasado para algum
evento em Alice no País das Maravilhas.
Na minha Jornada do Professor/Herói este momento se
refere a quando descobri o mundo da docência como uma prática
possível, o momento em que através da professora Clara Medeiros
Dias recebi os estímulos necessários para me interessar pela
carreira como professor e o exemplo mais significativo de um
professor/herói (Momento-Charneira 2).
Nesta etapa também pode ocorrer de o professor/herói não
aceitar o chamado, por motivos próprios, sendo por negar a
curiosidade que brota de seu âmago, ou por forças exteriores,
como no exemplo de Harry Potter, quando seus tios o levam para
uma ilha no meio do oceano, na tentativa de evitar que o garoto se
tornasse um bruxo. Também este momento poderia ter acontecido
ao negar a vocação docente em mim, neste caso “A recusa à
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convocação converte a aventura em sua contraparte negativa.
Aprisionado pelo tédio, pelo trabalho duro ou pela “cultura””
(CAMPBELL, 2007, p. 66). Poderia acabar optando por outra
carreira, em busca de melhor salário e melhor colocação no
mercado de trabalho, acometido pelos medos e mitos que a
profissão docente carrega consigo. Independente do caso, não
passaria pela tomada de consciência necessária para me projetar
no mundo como agente de minha própria história. A não ser
quando, mais tarde, aceitando que ser professor é o que dá sentido
à vida, momento em que se pega ensinando algo a alguém e há a
tomada de consciência necessária para aceitar sua vocação.
Acredito ser importante trazer esse lado mais obscuro da
negação do Chamado à Aventura, pois muitos são aqueles que não
o seguem. E isso faz com que a comunidade perca muitos
potenciais professores pela descrença em um futuro melhor, ou
pelos grandes desafios que emergem no caminho devido a pouca
valorização da educação no país.

II - O Mentor

Para aqueles que não recusaram o chamado, o primeiro
encontro da jornada do herói se dá com uma figura protetora
(que, com frequência, é uma anciã ou um ancião), que fornece
ao aventureiro amuletos que o protejam contra as forças

67

titânicas com que ele está prestes a deparar-se (CAMPBELL,
2007, p. 74).

Como vimos anteriormente, o mentor é o responsável por
guiar o herói em sua jornada, fornecendo materiais e maneiras
para ele vencer seu desafio. Podemos citar o pequeno Mestre Yoda
da saga Star Wars que ensina Luke Skywalker a usar a força, ou os
Sete Anões do filme A Branca de Neve que protegem e dão abrigo
à princesa para se proteger de sua madrasta.
O herói ao qual esse tipo de auxiliar aparece é, tipicamente, o
herói que atendeu ao chamado. O chamado foi, na verdade, o
primeiro anúncio do aparecimento desse sacerdote iniciatório.
Mas mesmo àqueles que endurecem seu coração, o guardião
pode aparecer (CAMPBELL, 2007, p. 77).

Ou seja, basta o Professor/Herói aceitar o Chamado Para a
Aventura para que os Mentores, que aguardavam pacientemente,
se revelem e o ajudem. No caso da minha jornada os mentores
foram muitos. Os primeiros mentores se constituíram no âmbito
familiar, especialmente a minha mãe, dentre outros exemplos de
docentes mentores, e foram eles que viabilizaram a minha
mudança da cidade de São Jerônimo para Pelotas. Porém, mais
tarde, os mentores foram personificados através dos professores
que atuaram na minha graduação. Em especial cito a professora
Cláudia Mariza Mattos Brandão, que nesta monografia se coloca
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no papel de Orientadora, porém, como é possível perceber, o seu
nome surge ao longo da monografia, demonstrando que seus
ensinamentos sobre arte/educação não me tocaram apenas nesta
etapa final, mas ao longo do curso em diferentes momentos,
principalmente, pelo tempo de convivência no grupo de pesquisa
que coordena, o PhotoGraphein – Núcleo de Pesquisa em
Fotografia e Educação. São anos de trabalho intenso e de atuação
como bolsista de iniciação científica (PIBIC), desde 2016, mas
essa influência não se restringiu apenas ao aspecto acadêmico, são
ensinamentos que levarei comigo para todas as jornadas futuras.
Entretanto, apesar de me limitar até aqui a citar alguns
professores, nesta etapa a força inspiradora do modelo de todos os
docentes com os quais convivi também está presente para me dar
apoio na jornada.

III - A Travessia do Limiar
Tendo as personificações do seu destino a ajuda-lo e a guialo, o herói segue em sua aventura até chegar ao “guardião do
limiar”, na porta que leva à área de força ampliada (...). Além
desses limites, estão as trevas, o desconhecido e o perigo, da
mesma forma como, além do olhar paternal, há perigo para a
criança e, além da proteção da sociedade, perigo para o
membro da tribo. A pessoa comum está mais do que contente,
tem até orgulho, em permanecer no interior dos limites
indicados, e a crença popular lhe dá todas as razões para
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temer, tanto o primeiro passo na direção do inexplorado
(CAMPBELL, 2007, p. 82).

A jornada do professor/herói não é para qualquer um, e
nesta etapa apenas aqueles que desejam seguir verdadeiramente
conseguem passar. Esta é a etapa onde ele encontra algum tipo de
passagem ou portal para o Mundo Mágico, e quase sempre é
guardado por uma sentinela que põe os desejos do professor/herói
à prova. Se esta não o achar digno então ele nunca poderá passar
até que prove o contrário.
Como exemplos temos o Chapéu Seletor da saga Harry
Potter, que escolhia para em que casa os aspirantes a bruxos
deveriam entrar, era ele quem determinava a passagem pelo limiar
que separava o “Mundo Comum” para o “Mundo Mágico”.
Também temos como exemplo de sentinelas o carrasco que
decapitou Ned Stark em Game of Thrones, e que desencadeou um
caminho sem volta para a personagem Arya Stark na série de TV e
Livros.
Já na minha jornada como Professor/Herói, esta etapa pode
ser representada na forma de minha mudança de São Jerônimo
para a cidade de Pelotas a fim de ingressar na universidade
(Momento-Charneira 3) ou também podemos voltar para a
infância e de lá resgatar as lendas urbanas que “povoam com
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velhacas e perigosas presenças todos os locais desertos fora das
vias normais da cidade” (CAMPBELL, 2007, p. 82) e que só são
permitidas quando vencíamos aquele medo de criança. Como foi
quando eu me aventurava nos ermos de casas abandonadas em
General Câmara. É nesta etapa, de forma geral, que o
Professor/Herói só pode atravessar o limiar quando aceita em si o
desafio do SER Professor, e as sentinelas são aquelas que se
projetam para despertar essa consciência.

IV - O Caminho de Provas

Tendo cruzado o limiar, o herói caminha por uma paisagem
onírica povoada por formas curiosamente fluidas e ambíguas,
na qual deve sobreviver a uma sucessão de provas. Essa é a
fase favorita do mito-aventura. Ela produziu uma literatura
mundial plena de testes e provações miraculosos. O herói é
auxiliado, de forma encoberta, pelo conselho, pelos amuletos
e pelos agentes secretos do auxiliar sobrenatural que havia
encontrado antes de penetrar nessa região. Ou, talvez, ele aqui
descubra, pela primeira vez, que um poder benigno, em toda
parte, que o sustenta em sua passagem sobre-humana
(CAMPBELL, 2007, p. 102).

As “Provas” caracterizam uma das partes mais importantes
da Jornada do Professor/Herói. É nela que ele é testado e
preparado para o desafio final, ao mesmo tempo em que começa a
amadurecer e, no caso do herói cartesiano, a humanizar-se. Na
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maioria dos casos, estas provações são criadas pelos vilões que
desejam a sua derrota ou morte, mas também pode ser uma
continuação dos ensinamentos do Mentor. É nesta etapa também
que o herói encontra alguns aliados que poderão ajudá-lo.
Na cultura popular podemos ver as “Provas” bem definidas
em diversas obras literárias ou audiovisuais. Como exemplo
clássico, trago Hércules e suas 12 tarefas, buscadas por ele para se
redimir das mortes que causou em decorrência de um acesso de ira
provocado pela invejosa deusa Hera, e também para alcançar o
status de divindade; ou os desafios que Doroty enfrentou ao longo
da Estrada de Tijolos Amarelos até que chegasse à capital de Oz.
Joseph Campbell traz também, os desafios como formas
materiais e/ou simbólicas dos medos internalizados pelo
professor/herói, os quais ele deve enfrentar para superar a si
mesmo. Isso, porque para o autor, o “Mundo Mágico” pode ser
considerado um local de escuridão, e o portal da “Travessia do
Limiar”, o local por onde se mergulha no inconsciente. Desta
forma, todos os desafios seriam angústias, insegurança e medos
internalizados na mente do professor/herói.
E assim é que se alguém – em qualquer sociedade – assumir
por si mesmo a tarefa de fazer a perigosa jornada na
escuridão, por meio da descida, intencional ou involuntária,
aos tortuosos caminhos do seu próprio labirinto espiritual,
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logo se verá numa paisagem de figuras simbólicas (podendo
qualquer delas devorá-lo) (CAMPBELL, 2007, p. 105).

Em sua jornada estes desafios se personificam através dos
medos de cada futuro professor, pelos desafios que a profissão
enfrenta, assim como sua desvalorização e pré-conceitos vindos
de grande parte da população. Na minha jornada eles também se
dão pelo meu medo de crescer, uma vez que falo não apenas como
um futuro professor, mas também como um adolescente a
caminho da vida adulta e de sua autonomia. Este crescimento se
dá, principalmente, através das minhas primeiras experiências em
escolas, da minha permanência/participação no PhotoGraphein, e
pela conquista de um espaço particular para viver, viabilizado
através das mudanças de habitação que fiz, dentro da cidade de
Pelotas, em busca de um ambiente melhor (Momentos Charneira
4, 5 e 6).
Serão muitos os fatores que surgem para fazer o
professor/herói desistir da jornada, mas este não é o caminho
quando temos um grande potencial em mãos, o de transformar o
mundo e a vida de tantas pessoas pelas quais passamos.

V - Aproximação

Os heróis, após terem se adaptado ao Mundo Especial, agora
prosseguem para buscar seu âmago (...). Essa é a fase da
Aproximação da Caverna Secreta, onde logo encontrarão a
surpresa e o terror supremos. É hora de fazer as preparações
finais para a provação principal da aventura. Neste ponto os
heróis são como montanhistas, que ergueram um
acampamento de base por meio dos esforços das Provas e
estão prestes a fazer a investida final ao pico mais alto
(VLOGER, 2015, p. 203).
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Nesta etapa da Jornada do Professor/Herói é o momento de
preparação para o desafio final, geralmente protagonizado por seu
antagonista, o vilão da história. Aqui o equipamento será
preparado, acontecem treinamentos e até mesmo o seu caminho de
chegada pode ser revisto. Como exemplo é possível citar a cena
de Star Wars - Episódio VI, antes do grupo adentrar a Estrela da
Morte. Han Solo passa seus momentos com a Princesa Leia,
enquanto Luke Skywalker se prepara para enfrentar os Lordes Sith;
ou então, no filme Vingadores quando eles se preparam para
enfrentar o exército Chitauri que desce dos céus para atacar o
Planeta Terra.
Na minha Jornada do Professor/Herói este momento se deu
quando compreendi as inseguranças do SER Professor e também o
processo de crescimento/transição para a vida adulta e de como os
processos de autonomia se dão. Isso, pois, quando entendemos
que os medos são nossos próprios “demônios” é que teremos a
chance de dominá-los e perceber que eles são apenas processos
naturais da vida humana.

VI - Crise e Renascimento
O herói, deus ou deusa, homem ou mulher, a figura de um
mito ou o sonhador num sonho, descobre e assimila seu
oposto (...), quer engolindo-o, quer sendo engolido por ele.
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Uma a uma, as resistências vão sendo quebradas. Ele deve
deixar de lado o orgulho, a virtude, a beleza e a vida e
inclinar-se ou submeter-se aos desígnios do absolutamente
intolerável. Então descobre que ele e seu oposto são, não de
espécies diferentes, mas de uma mesma carne (CAMPBELL,
2007, p. 110).

A “Crise” representa o maior desafio da Jornada do
Professor/Herói, é nela que ele enfrenta o vilão, aquele que em
grande parte das histórias coloca os desafios para impedir o herói
de frustrar seus planos. Neste momento ele chega a morrer, ou
quase morrer, pois o oponente se evidencia como mais forte, e
todo o aprendizado e esforço que o protagonista passou parecem
não ter adiantado de nada.
Exemplificando essa etapa, é possível citar a cena dramática
da batalha entre Luke Skywalker e Darth Vader, quando o Lorde
Sith corta a mão de seu oponente, e na beira de um precipício
revela ser o pai do mesmo; ou então, em Capitão América:
Guerra Civil, durante o combate entre o Homem de Ferro e o
Capitão América, simbolizando a desunião entre os super-heróis
naquele momento, e o esfacelamento da amizade entre os dois.
Na minha Jornada do Professor/Herói, após vencer os
medos que orbitavam o mito da docência a partir da compreensão
dos mesmos, até pensei que todos os problemas do SER Professor
tinham sido solucionados, mas isso era ilusório. É quando
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entendemos que os problemas fazem parte da vida que a
verdadeira “Crise” toma forma. Ela nada mais é que o
questionamento do sentido da vida, da própria identidade do SER
Professor, e é aqui que a busca do sentido de si nos leva para uma
jornada cada vez mais profunda em nós mesmos em busca de
alguma utopia para agarrarmos. Como exemplo, posso referir o
falecimento de meu avô, durante um semestre conturbado por
regressões no cenário político nacional (Momento-Charneira 7).
Porém, é atingindo o ponto mais baixo da história que o
professor/herói renasce, na ficção, por alguma forma de auxílio
mágico ou divino, ou apenas por sua força de vontade. Ele se
transforma interiormente, inclusive às vezes externamente, e
derrota o vilão. Luke Skywalker vence Darth Vader, o Capitão
América deixa o Homem de Ferro viver. É deste Renascimento
que uma nova consciência de mundo pode tomar forma.
No caso do SER Professor, o “Renascimento” se dá quando,
analisando tudo o que aprendemos, somos capazes de ressignificar
a nossa identidade: o ser/fazer, de um futuro docente. Assim,
damos um novo sentido, assumimos uma nova utopia que servirá
para nos dar o impulso de vida necessário para seguir em frente, e
encarar o trabalho e a realidade de nossa vocação com ânimos
redobrados. E na minha jornada identifico aqui o momento
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singular vivenciado na disciplina Introdução à Escultura e a minha
participação no movimento (Re)Existência (Momentos Charneira
8 e 9).

VII - Tesouro

Com o fim da crise da Provação, os heróis agora vivenciam as
consequências de terem sobrevivido à morte. Com o dragão
que morava na Caverna Secreta morto ou subjugado, eles
empunham a espada da vitória e reclamam sua recompensa
(VLOGER, 2015, p. 239).

Aqui o Professor/Herói ganha alguma forma de recompensa
por ter passado por inúmeras provações. Nas histórias isso pode
ser materializado por uma espada mágica ou um pergaminho
perdido que possui alguma informação ou sabedoria útil para ele.
O importante aqui é que acontecem alguns desfechos, relações
pessoais se concretizam ou terminam na medida em que o
professor/herói reconhece que terá que voltar para casa. Aqui é
possível mencionar Alice no País das Maravilhas, quando a
garota consegue a informação sobre os meios que a possibilitam
voltar para casa depois da aventura. Mas também o conhecimento
pode vir como a perda ou destruição de algo que representava o
vilão, como no final da trilogia cinematográfica de O Senhor dos
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Anéis, quando Frodo destrói O Anel na lava do vulcão de Mordor,
libertando a Terra Média do terrível Sauron.
Na Jornada do Professor/Herói o “Tesouro” está em vencer
as etapas de formação e conseguir o conhecimento necessário para
se tornar um Professor/Herói. Não necessariamente significa
graduar-se, não podemos resumir quatro anos de curso apenas à
conquista de um canudo. O “Tesouro” reside no que se aprendeu e
apreendeu nesse tempo na graduação, e às coisas que levaremos
para nossa vida, tanto materiais, emocionais, mas, principalmente,
as que envolvem desenvolvimento pessoal. Aqui há a percepção
da mudança, pois não somos mais os mesmos após nos
confrontarmos e ressignificarmos nossa identidade do SER
Professor.
VIII - O Retorno
(Retorno, Nova Vida, Resolução)

Assim que as lições e Recompensas da grande Provação
forem celebradas e absorvidas, os heróis enfrentam uma
escolha: permanecer no Mundo Especial ou Iniciar a jornada
de volta para o Mundo Comum (...). A maioria pega o
caminho de volta, retornando ao ponto inicial ou continuando
a jornada para um local totalmente novo ou destino final
(VLOGER, 2015, p. 253).
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Como na etapa de “Travessia do Limiar” aqui novamente o
professor/herói é posto à prova, mas dessa vez com a
possibilidade de voltar para o “Mundo Comum”. A insegurança
de largar o “Mundo Especial” para trás e não saber o que lhe
espera do outro lado é uma característica que acredito
compartilhar quando penso na minha vida após esses quatro anos
de graduação. Estaria eu preparado para encarar a vida adulta em
toda sua significação? Não há mais espaço para retornar, assim
como parece não haver espaço para avançar, isso devido ao tempo
investido desde o início da jornada. Cabe aqui ao Professor/Herói
decidir se continua sua aventura após voltar para o “Mundo
Comum”, ou se contribuirá com seu antigo lar de alguma forma,
através do conhecimento adquirido, pois “Se são heróis
verdadeiros, retornam com o elixir do Mundo Especial, trazem
algo para dividir com os outros ou algo com o poder de curar a
terra ferida” (VLOGER, 2015, p. 283). De toda forma, o
Professor/Herói é considerado o “Senhor de Dois Mundos”, tendo
a livre passagem entre o “Mundo Comum” e o “Mundo Especial”.
Ele dominou o conhecimento que sua jornada proporcionou, e
agora se assemelha muito mais ao “Mestre” que guiará uma nova
leva de Professores/Heróis da vida, pois:
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A liberdade de ir e vir pela linha que divide os mundos, de
passar da perspectiva da aparição no tempo para a perspectiva
do profundo causal e vice-versa – que não contamina os
princípios de uma com os da outra e, no entanto, permite à
mente o conhecimento de uma delas em virtude do
conhecimento da outra – é o talento mestre (CAMPBELL,
2007, p. 225).

Nesta etapa é possível aludir o retorno de Frodo e os
Hobbits ao Condado, quando o herói se depara com a necessidade
de decidir entre ficar com seus amigos, em seu lar, ou iniciar uma
nova aventura ao lado de Gandalf e os elfos. Ele acaba decidindo
pela segunda opção, e embarca em uma nova viagem para terras
desconhecidas.
Finalizando este capítulo, gostaria de ressaltar a importância
do “Monomito” caracterizado como metodologia nesta pesquisa,
pois, usado por teóricos como Joseph Campbell e Carl Jung, ele
apresenta um potencial que não pode ser limitado apenas a uma
forma de roteiro. Como busquei demonstrar, as suas etapas se
encaixam no modo como vivemos e crescemos. E é esse o
potencial que investigo ao ressignificar a Jornada do Herói
pensando nos processos de (auto)formação os quais passei nestes
anos em Pelotas. Acredito também que este estudo possa ser
usado não apenas por mim, como modo de refletir sobre a minha
formação, mas sim, por todos aqueles que trilham uma jornada
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para a docência, utilizando, ou não, a arte como forma de pensar e
expressar a sua trajetória. Por este motivo que significo-a como
“formação docente”, como destaco no título desse trabalho, no
qual exponho as etapas da jornada através do meu local de fala
como arte/educador.
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Capítulo III:
A MINHA JORNADA COMO FUTURO
PROFESSOR/HERÓI

A escola representa, para cada geração, um período de dez a
quinze anos que, para muitos, se prolonga nos estudos
universitários. Na vida do indivíduo, a escola acompanha as
experiências sucessivas de idades tão diferentes quanto a
infância, a adolescência e para alguns, a fase adulta, jovem.
Dentre todos os períodos da vida e todos os espaços sociais, o
tempo e o lugar da escola distinguem-se por uma dupla
especificidade: nunca no curso de sua vida, o indivíduo sofre
tantas transformações físicas e psíquicas – cada uma das quais
representa, em graus diferentes, choques biográficos
(DELORY-MOMBERGUER, 2008, p. 113).

Vimos no capítulo anterior a adaptação do “Monomito”
como um meio para a reflexão sobre o trajeto de (auto)formação
do professor, identificada como a jornada mitológica do herói, e
agora, caro leitor, você chegou até o tão esperado momento em
que colocamos a roda para girar. Trago através de minhas
recordações nove “momentos-charneira” citados no capítulo
anterior, aqueles que se evidenciaram durante o período em que
estive na universidade. Eles estão permeados por memórias da
vida dentro e fora da universidade, vivências e experiências que
me fizeram professor, repensando-as de modo a pontuá-las na
jornada do professor/herói. Busco, também, a ressignificação do
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SER

professor,

uma

concepção

que

processualmente

se

transformou durante os quatro anos de curso.
Aqui você acompanhará os meus primeiros passos no
“Mundo Especial” de Pelotas e os diversos mentores que me
ajudaram a vencer os desafios que se apresentaram em meu
caminho. Desafios esses que podem ter se apresentado para vocês,
durante a sua formação docente, mas não só, uma vez que esta
pesquisa trata também sobre o crescer, o se descobrir autônomo e
responsável pelo seu próprio destino.
Sendo assim, divido este capítulo em quatro partes. A
primeira - chamada “Caminhada até o Limiar: A Conquista do
Espaço e a Aceitação do Professor em Mim” - contempla os
“momentos-charneira” de quando conheci a professora Clara e de
quando me mudei para Pelotas a fim de cursar Artes Visuais –
Licenciatura. As reflexões geradas atravessam as etapas do
Chamado Para A Aventura, O Mentor e A Travessia do Limiar.
A segunda – intitulada “A Princesa do Sul lança seus
desafios: As experiências na jornada do Professor/Herói” corresponde aos “momentos-charneira” de minhas primeiras
experiências em escolas, a minha permanência no PhotoGraphein
– Núcleo de Pesquisa em Fotografia e Educação e as mudanças de
habitação em Pelotas. Estes momentos atravessam a etapa do
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Caminho de Provas. A
Aproximação

e

terceira

engloba

Crise/Renascimento,

as

etapas

denominada

de
“O

Professor/Herói e a Fênix: A (Re)Existência como forma de
combater a desesperança” e engloba os “momentos-charneira”
correspondentes ao falecimento de meu avô, a atividade na
disciplina Introdução à Escultura e a minha participação do
movimento (Re)Existência.
A quarta e última parte denominada “O Pote de Ouro no
Final do Arco-Íris: O Que a Jornada do Professor/Herói Nos
Ensina?” contempla as etapas de Tesouro, Retorno, Nova Vida e
Resolução, que significam o “momento-charneira” da escrita desta
pesquisa, pois o mesmo configura um momento crucial de minha
(auto)formação.
Agora sigamos mergulhados no mar de minhas memórias,
balizados pela leitura de um texto escrito para o livro de artista
“Círculo das Águas: anotações de sonhadores” (BRANDÃO;
REGINATO, 2015, p.35). Deixe-se levar, acompanhe a narrativa
como os cardumes acompanham as correntes, e mergulhe comigo
num oceano de memórias.

O Calor e o conforto do bebê, flutuando no líquido, envolvido
por sua mãe. O leite materno que sustenta a vida. As
primeiras impressões que temos são determinadas por um
único elemento: Água. Elemento que permanece entrelaçado
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em nosso caminho, pois somos feitos dele, interagimos com
ele, sorvemo-lo. E por esta interação tão primordial notamos
um efeito semelhante ao do fogo, mas de polos diferentes: o
recuo para o interior, a volta para o passado, como o repuxo
leva para dentro do mar o que deixam na areia.
Água é movimento, e como navegantes podemos escolher os
percursos que faremos em nossas mentes quando, ao fitar o
vai-e-vem das ondas, formos levados para os mares do
inconsciente. Lembranças do passado, da infância, da família,
dos amores. Sentimo-nos presos no ritmo das ondas, somos
puxados pela correnteza e trazidos de volta para a beira da
areia. Podemos também olhar para o céu e notar o azul,
também presente no mar, e quanto mais nublado estiver o dia,
mais fácil será para emergir na memória, pois o azul acalma e
dá a base para a meditação, para a introspecção. Durante o
pôr do sol também temos o roxo da espiritualidade, o amarelo
que foca nosso olhar no horizonte trazendo calor e alegria,
nos impulsionando incessante até ele, como uma fuga, uma
esperança. A praia no cair da tarde: a familiaridade, o
movimento e o mais importante, a cor.
Estamos conectados com algo que transcende o nosso mundo,
sentimo-nos perto de uma força maior do que nós, e é por
essa conexão que voltamos para o passado, revemos nossa
vida como um filme, com os fatos que nos marcaram, misto
de tristeza e alegria, fundamentais para se sentir vivo.

3.1 – A Caminhada Até o Limiar: A Conquista do Espaço e a
Aceitação do Professor em Mim.

Eu cresci tanto no pátio da escola quanto na sala dos
professores. Sempre tive contato com o “mundo adulto” deles, os
professores, por causa de minha mãe. E foi nas conversas que ela
tinha nos almoços de domingo na casa de minha avó, junto com
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suas irmãs, que descobri mais sobre o universo da docência.
Portanto, não foi surpresa que anos mais tarde o “Chamado Para a
Aventura” viria até mim, e que eu optaria pela docência como
profissão.
Seria eu capaz de cair “longe do pé” tendo tantas referências
de mentores em minha família? Estando com a vontade de ensinar
e aprender em meu sangue?
Para pensar em minha própria trajetória me senti instigado a
olhar para trás, buscando paralelos da minha formação com a das
professoras de minha família, refletindo sobre a carga que
acumularam nos anos de profissão e a influência que tiveram
sobre mim. Percebi que “educar incorpora as marcas de um ofício
e de uma arte, aprendida no diálogo de gerações. O magistério
incorpora perícia e saberes apreendidos pela espécie humana ao
longo de sua formação” (ARROYO, 2002, p. 18).
Minha avó, Conceição Avila Franco (Figura 5) se formou
pelo Curso Normal Regional11 para séries iniciais, por volta do
ano de 1957, com quase 18 anos. Trabalhou 27 anos como
professora alfabetizadora em escolas públicas estaduais, passando
inclusive pelo período da ditadura militar. Em uma de nossas
conversas lembro-me dela dizer que nunca passara “sufoco”
11Referente

ao Decreto-Lei Nº 8.530, de 2 de janeiro de 1946.
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apesar de toda a repressão à liberdade de expressão, dentre outros
característicos do período de exceção que viveu o estado
brasileiro. Disse também que os professores eram mais
respeitados, recebendo melhores salários.
Minha tia materna mais velha, Adriane Avila Franco (Figura
5), se formou no Magistério em 1985, com 18 anos, e em 2005, no
curso de Biologia – Licenciatura, quando tinha 40 anos. Ela
trabalha há mais de 20 anos na rede municipal e trabalhou seis
anos na estadual. Nesse percurso atuou como vice-diretora e
diretora durante seis anos.
Minha mãe, Luciane Franco Costa (Figura 5), se formou em
Letras (Português/Inglês) – Licenciatura em 1992, com 22 anos.
Ela trabalha desde 1994 nas séries finais e no ensino médio, em
escolas estaduais, tendo atuado durante oito anos na vice-direção.
Durante 14 anos atendeu séries finais em escolas do município, e
atuou seis anos em uma escola particular, alternando entre séries
iniciais e finais.
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Figura 5: Autor Desconhecido. Da esquerda para a direita: Adriane, Luciane
e Conceição. Fotografia analógica, sem data.

Embora o nobre esforço feito por elas ao longo de suas
carreiras, para educar as crianças e os adolescentes da melhor
forma possível, os “louros colhidos” foram poucos, e os
demonstrados a mim, menos ainda. Na minha adolescência
quando comecei a pensar sobre as possíveis escolhas, a docência
passou longe do meu pensamento. Eu, durante muito tempo, não
cheguei nem a considerá-la uma opção viável. Isso, em função de
anos vendo minha mãe e minha tia chegarem do trabalho exaustas,
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depois de um longo dia, reclamando de toda a sorte de situações
acontecidas na escola. Muitas vezes me questionei se elas
realmente estavam felizes com a carreira que escolheram, e hoje
vejo que tal suspeita não era infundada, pois:

Quando acompanho os vinte últimos anos de história do
magistério, vejo mais do que lutas por salários e carreira,
estabilidade e condições de trabalho. Vejo a defesa e
afirmação de um ofício que foi vulgarizado e precisa ser
recuperado sem nos arrependermos do que fomos outrora, por
que ainda o somos (ARROYO, 2002, p. 23).

Poucas vezes vi minha mãe demonstrar gosto pelo que fazia,
mesmo quando ainda morávamos em General Câmara. Uma vez
por ano, perto do Dia das Bruxas, ela pedia para que os alunos do
terceiro ano do ensino médio escrevessem um roteiro e
encenassem um curta contando uma história de terror. Eu assistia
todos com ela e ríamos mais do que sentíamos medo12, com todas
as técnicas que seus alunos usavam, desde o sangue falso e as
maquiagens ditas assustadoras.
Porém, o verdadeiro “Chamado Para a Aventura” se deu no
meu terceiro ano do ensino médio, quando soubemos que entraria
12

Naquela época, por volta dos meus doze anos as coisas simplesmente eram assim.
Agora, durante a escrita, vejo que essa é uma das características que eu como professor
devo tomar como postura frente ao mundo, frente à profissão: Rir mais do que sentir
medo!
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na escola (naquele tempo, estudava na rede Cenecista) uma nova
professora de física. “O Arauto” que me convocaria para o
“Mundo Especial” chegou atravessando a rua, com uma pequena
mala de rodinhas, logo após descer na parada de ônibus. Vinha de
Porto Alegre, mas mais parecia uma aluna do que uma professora,
tanto pela estatura, quanto pelo semblante enérgico (pois tínhamos
muitos professores mais velhos e fatigados pela longa caminhada
no ofício de mestre). Perdida pelos corredores da escola, sentimola mais próxima de nós do que dos outros docentes, e seu prazer
ao nos ensinar o conteúdo foi diferente de tudo que já vira durante
todos os meus anos de ensino básico. Algo brilhava dentro dela,
algo que transparecia no olhar.
Em uma de nossas conversas foi ela que me disse que o
mundo precisava de bons professores, e me encorajou a procurar
por um curso de licenciatura. Despertando assim, aquele desejo de
ensinar e aprender que já estavam em meu âmago. Porém, com
tantos exemplos negativos de desmotivação vindos de casa e de
alguns professores que passaram pela minha formação básica,
escolher ser professor gerou tanto o sentimento de euforia, quanto
o de medo e insegurança. A partir da professora Clara foi que,
pela primeira vez, coloquei a prova os pré-conceitos do SER
Professor, estes que grudam no pé como argila e impedem o
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movimento (SOUZA, 2007) para se cruzar o Limiar e iniciar a
jornada.
Talvez tenha sido nesse momento que descobri a utopia
como uma ruína dos saberes instituídos (SOUZA, 2007),
aceitando o desafio de enfrentar os estímulos negativos recebidos
durante a minha formação básica. Afinal, alguém deveria fazer o
“trabalho pesado”13 de colaborar para a transformação na
educação, e para isso deveria me erguer contra as palavras
cansadas de minha mãe e minha tia, e tantos outros mentores com
quem convivi. Com certa vitalidade e o ingênuo desejo de mudar
o mundo, típicos do início da adolescência, reuni forças
suficientes para chegar até a fronteira e, certo do meu destino,
contar à minha mãe sobre a minha decisão: “Quero ser
professor!”. E com todo o zelo, como é característico dela, não me
impediu de prosseguir, no entanto, se limitou a dizer: “Ser
professor não é um caminho fácil”.
E foi assim que arrumei as malas com o desejo de seguir
aquilo que sentia ser a minha vocação. Rumei de São Jerônimo,
cidade no interior da região metropolitana de Porto Alegre, para
Pelotas, no extremo sul do Rio Grande do Sul para estudar Artes
Uso aqui o termo “trabalho pesado”, não no sentido de ser um trabalho negativo ou
ingrato, mas sim entendendo a docência como uma profissão que ao longo dos anos
pode fatigar e desestimular, assim como vivenciei em minha casa.
13
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Visuais na Universidade Federal de Pelotas, motivado pelo meu
desejo de ensinar e pela minha facilidade para o desenho14.
Assim deixei o meu “Mundo Comum” de valores
preestabelecidos e me joguei no “Mundo Especial” da docência
(Figura 6), que ganha vida no palco proporcionado pela cidade de
Pelotas. E foi nessa cidade que aconteceram as experiências que
repercutiram em mim, ajudando na formação da minha identidade
como futuro professor.

Figura 6: Recorte do Google Maps do trajeto São Jerônimo x Pelotas

14

E que mais tarde mostraria não ser suficiente, tendo eu transitado pelo campo da
pintura e da fotografia.
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O tempo em que resido em Pelotas tem sido pautado por
certa conquista do espaço íntimo, seja pela procura constante de
um lugar melhor para morar, ou uma melhor colocação na
universidade. Colocar-me no “Mundo Especial”, ou dominá-lo,
foi algo que aprendi no decorrer de todos esses anos. E falar sobre
o espaço no qual “aterrisei”, vindo de São Jerônimo, é crucial para
o entendimento de onde me inseri e de como a cidade obteve um
papel importante como palco para o desenvolvimento de minhas
percepções, instigadas pelo aprendizado no decorrer do curso.
Pois, ao chegar em Pelotas, via seu território com olhos de turista,
observava a cidade em toda a sua beleza visível. Entretanto, à
medida que me aprofundei na disciplina de Fundamentos da
Linguagem Visual I15, descobri que existia uma Pelotas por
debaixo das casas bem conservadas e das praças cheias de gente.
Durante uma das atividades da referida disciplina, eu
deveria fotografar os grafites e pichações que cruzavam o
caminho de meu quarto, na pensão em que habitava, até o Centro
de Artes. Era uma forma de instigar o ato de olhar, distraído pela
rotina,

a

fim

de

descobrir

os

detalhes

que

passavam

15Disciplina

obrigatória ministrada pela professora Cláudia Mariza Mattos Brandão no
primeiro semestre de curso, em 2014.
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despercebidos16. A Figura 7 discorre sobre este explorar, através
de meus registros crio uma narrativa visual do caminho que
percorria até o campus, mostrando o que me chamava atenção.
Mostrei que a minha visão de Pelotas era a das caminhadas
solitárias, dos muros cheios de grafite e da beleza por detrás da
ruína se revelava diante de meus olhos17.
Lembro que a narrativa de cada colega foi diferente, mesmo
aqueles que trilhavam as mesmas ruas que eu. Percebi ali a
potência do olhar, e as diferentes visões de mundo, pois havia
muitos lugares para o olhar habitar, eu aprendi que “há uma
pedagogicidade

indiscutível

na

materialidade

do

espaço”

(FREIRE, 2017, p. 45).

16

Podemos notar aqui o discurso de autonomização presente no primeiro capítulo da
monografia, quando digo que precisamos estar atentos ao que nos cerca. Sempre possuir
um tempo dentro de nossa rotina para contemplar o que nos cerca.
17 É curioso pensar como as ruínas nos locais em que habito sempre me saltaram os
olhos. Em Pelotas, assim como foi em General Câmara, muito das pesquisas que
desenvolvi discorreram sobre a exploração das cidades por meio da fotografia, uma
forma de fazer ciência com práticas que trago desde a infância.
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Figura 7: Ítalo Franco. Trabalho Fundamentos da Línguagem Visual I Grafites no Trajeto Casa x Pelotas. Montagem de fotografias, 2014.

Com tais vivências e discussões construí uma nova
delimitação deste território fantástico e desconhecido, e através da
exploração me senti cada vez mais seguro, menos turista e mais
parte integrante da cidade.
Poder-se-ia dizer que os dois espaços, o íntimo e o exterior,
acabam por se estimular incessantemente em seu crescimento.
Indicar, como fazem com razão os psicólogos, o espaço
vivido como um espaço afetivo não chega, entretanto, à raiz
dos sonhos da espacialidade (BACHELARD, 2008, p. 328).

E onde habitei neste lugar tão ímpar?
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Durante os meus anos em Pelotas possuí várias moradas. As
primeiras me marcaram e foram o local para um ensaio do que
viveria dali para frente, pensando acerca dos hábitos de trato com
a casa, do convívio pessoal e do estabelecimento de rotinas. Como
muitos estudantes que vem para a cidade estudar, me alojei num
pensionato, nomeado, ironicamente, de “Pensionato Amizade”. E
digo isso, pois descobri um tempo depois, que ninguém ali era
verdadeiramente amigo de ninguém. As intrigas na tentativa de
descobrir quem pegou o ovo de quem na geladeira se somavam
aos primeiros trabalhos da universidade e me davam o “gosto”
inicial do que seria viver sozinho, longe de casa.
Entretanto, nos primeiros tempos, o que me chamou a
atenção não foram as pessoas com quem dividia o espaço, mas
sim os quartos que habitei (cujas representações, desenhadas,
estão presentes no decorrer deste texto). Considero que analisá-los
é um meio para mostrar o meu crescimento durante a convivência
com a comunidade pelotense. Cada mudança de habitação foi
importante e é vista por mim como um “momento-charneira”, por
pontuar minha trajetória em busca de um ambiente melhor, com
um convívio melhor entre os moradores. Também é visto por mim
como uma forma de ascensão, pois mesmo que meus pais sempre
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estivessem me apoiando financeiramente, em cada mudança
minha autonomia parecia aumentar.
Perceber o espaço de forma poética foi algo que aprendi no
decorrer do curso, durante os meus estudos no PhotoGraphein.
Através das reflexões de Gaston Bachelard (1884-1962), percebi
que os lugares “falam” sobre os indivíduos que o habitam
(BACHELARD, 2008), e estas noções não gravitaram apenas em
torno da minha vida pessoal, como veremos daqui para frente,
mas reverberaram na minha trajetória no curso e em algumas
descobertas em sala de aula.
Sem janelas, com divisórias de madeira e móveis modestos,
estas eram as principais características do meu primeiro quarto no
“Pensionato Amizade” (Figura 8). Somente depois de um mês tive
a chance de ir para outro melhor, com uma diferença de preço
considerável, apenas pelo luxo de ter meia janela. O segundo
quarto (Figura 9), habitado por um ano, possuía uma divisória de
pvc que mantinha uma falsa privacidade, uma vez que podia
escutar tudo no quarto ao lado. Também o espaço para transitar
dentro dele era quase inexistente e tive que aprender a lidar (ou
tentar) com a enorme bagunça que me acompanhava desde o meu
quarto em São Jerônimo, só que agora em um lugar com menores
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dimensões, sendo que “o ser abrigado sensibiliza os limites de seu
abrigo” (BACHELARD, 2008, p. 200), para melhor ou pior.
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E foi neste contexto, entre explorações e pequenos quartos,
que durante o primeiro ano do curso eu e os meus colegas tivemos
que aceitar o professor em nós, como a “Travessia pelo Limiar”
da Jornada do Professor/Herói, quando para finalmente me
estabelecer no Mundo Especial eu deveria aceitar minha vocação,
se quisesse seguir em frente. Já havíamos aceitado o desafio,
muitos de nós vindos de outro estado, mas agora, já nas bordas do
universo docente, deveríamos decidir se iríamos verdadeiramente
encarar o desafio.
E novamente as palavras de minha mãe ecoavam em minha
mente: “Ser professor não é um caminho fácil”, mas o que então,
era de fato Ser Professor? As primeiras concepções que eu tinha
foram sendo colocadas à prova na medida em que aprofundava
meus estudos, acompanhado das práticas das disciplinas na
universidade.
Em dois momentos estas concepções foram postas em
cheque, o primeiro, em 2014, na disciplina de Fundamentos do
Ensino da Arte II18, quando deveria criar um livro de artista com o
tema “Ser Profess@r é ...”.
Não procurei responder à atividade por mim, decidi levar a
questão para uma turma da escola Carlos Maximiliano, localizada
18

Disciplina obrigatória ofertada pela professora Cláudia Mariza Mattos Brandão no
segundo semestre de curso.
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em São Jerônimo, onde cursei parte da educação básica, buscando
confrontar os meus ideais de docente em formação com os
pensamentos/avaliações daqueles que frequentavam a escola. Com
isso, mais do que refletir sobre os pré-conceitos que embasavam a
minha escolha por um curso de licenciatura, busquei inventariar as
expectativas de alguns escolares sobre seus professores,
colocando à prova com tal experiência minhas próprias crenças.
Desenvolvi o mesmo exercício proposto pela professora Cláudia
Brandão com os estudantes da turma de quinto ano da referida
escola, introduzindo, numa linguagem mais acessível, os
conceitos sobre livro de artista.
Da atividade realizada resultaram vinte e seis livros nos
quais se evidenciam não somente as questões pertinentes à
estética, mas, principalmente, aos anseios da turma. Observei que
o

que

representavam

e/ou

escreviam

não

se

referia

especificamente ao que pensavam sobre o Ser Professor, mas sim
se referia à expressão de expectativas, confirmando que “o
alfabetizado, ao começar a escrever livremente, não copia
palavras, mas expressa juízos” (FREIRE, 2016, p. 39). O discurso
implícito nos livros criados pode ser pensado através da análise da
repetição de conceitos e valores, escritos e desenhados, como
atribuições essenciais do SER Professor (Figura 10). Palavras
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como “responsável” e “conhecimento” apareceram como um
núcleo simbólico importante a ser destacado nas produções.

Figura 12: Ítalo Franco. Livros de Artista na Escola Cenecista Carlos
Maximiliano, fotografia, 2014.

Esta experiência para mim foi como um choque de
realidade, que me remeteu ao que eu esperava de meus próprios
professores quando estudante na mesma escola. O que me fez
recordar do carinho e atenção, de uma relação de parceria que
esperei de muitos em vão. Das dúvidas, das perguntas sem
respostas, do conteúdo mecanizado e do progressivo fim dos
questionamentos, que me levaram a apenas obedecer e agir dentro
do sistema de decorar o conteúdo para replicá-lo em uma prova.
Hoje, revisitando esta atividade, identifico novamente nos livros
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produções que me ajudaram a identificar e confrontar traços da
profissão docente e que hoje me possibilitam refletir sobre o
futuro, sobre o papel de educador e da escola que quero ajudar a
construir.
Em um segundo momento, na disciplina de Artes Visuais na
Educação II – Pré Estágio19, cursada em 2015, no meu segundo
ano de curso, minhas concepções foram novamente confrontadas e
desta vez coube a eu respondê-las, a partir das minhas vivências.
A proposta dada era a seguinte: através da linguagem fotográfica
deveria produzir uma imagem-síntese de caráter metafórico que
representasse a “escola que temos” e a “escola que queremos”.
A primeira imagem (Figura 11) registra a escola do Liceu,
com sua arquitetura antiga e dentro da região “postal” de Pelotas,
vizinha da prefeitura e de casarões históricos. Seu formato
retangular me lembrou do Colégio Militar de Porto Alegre, e o
tipo de ensino que experimentei em meus anos lá, o qual não
queria repetir quando estivesse na posição de professor. O
quadrado vermelho formando uma moldura em volta da fotografia
serve para evidenciar o discurso presente na imagem.

19Disciplina

obrigatória ministrada pela professora Cláudia Mariza Mattos Brandão no
terceiro semestre de curso.
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Figura 13: Ítalo Franco. A Escola que Não Queremos. Fotografia editada,
2015.

A segunda imagem (Figura 12) é o registro da atividade
realizada no ano anterior na Escola Cenecista Carlos Maximiliano.
Os estudantes que ali estavam produzindo pensares críticos sobre
seus professores (e consequentemente sobre a vida) era o ideal de
educação e de professor que gostaria de ser e de educação que
gostaria de ofertar. Em volta de suas cabeças círculos amarelos,
evidenciando a mente circular repleta de ideias e imaginação,
também remete às auréolas usadas em pinturas antigas,
evidenciando o papel do potencial para grandes feitos que todo ser
humano possui.
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Figura 14: Ítalo Franco. A Escola Que Queremos. Fotomontagem, 2015.

Figura 15: Ítalo Franco. Pensamentos Divergentes. Ilustração, 2015.

Mesclando o discurso presente nas duas imagens criei com
auxílio do photoshop uma montagem de formas (Figura 13). O
quadrado vermelho da escola que não quero, com o círculo
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amarelo da escola que almejo alcançar. O círculo sobreposto
evidencia que as formas não são complementares e que a mente
ávida por aprender não deve ficar limitada a um espaço prédeterminado. Sendo assim, vejo este processo:

Como objeto de observação e objeto pensado, a formação,
encarada do ponto de vista do aprendente, torna-se um
conceito gerador em torno do qual vêm agrupar-se,
progressivamente,
conceitos
descritivos:
processos,
temporalidade, experiência, aprendizagem, conhecimento e
saber-fazer, temática, tensão
dialética, consiência,
subjetividade, identidade (JOSSO, 2004, p.38).

A partir dessas vivências, repercussões da minha chegada
em Pelotas e de minha primeira e breve experiência em sala de
aula, eu comecei a formar o meu conceito do que é ser professor,
identificando as principais características e peculiaridades do SER
Professor. Porém, sei que tais questionamentos não se encerrarão
aqui, mas estarão mais delimitados, uma vez que os confrontei
com os conceitos de docência anteriores a minha chegada e
considero que avancei/aprofundei tanto as certezas quanto as
dúvidas. Assim, aceito completamente o desafio do SER
professor, naquele momento não temia nada, mesmo vendo as
“nuvens negras” no horizonte que me aguardam, os desafios da
jornada (processual e contínua) do Professor/Herói.
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3.2 – A Princesa do Sul lança seus desafios: As experiências na
jornada do Professor/Herói.

Quando entramos tão jovens em um curso de licenciatura,
aprendemos não só a (auto)formar-se como docentes, mas
também, a sermos adultos. E no decorrer da aprendizagem,
passamos pelos processos de autonomia e emancipação, comuns e
necessários a estes dois caminhos, amadurecendo durante a
jornada.
A cada passo que damos em direção ao professor/herói, o
crescer e o ensinar se misturam e formam uma coisa só. Olho para
trás, e vejo que o menino que se mudou para Pelotas não é mais o
mesmo de agora, e percebo que uma vez que começamos a
jornada nunca a terminamos. O que está por trás deste processo é
uma tomada de consciência de si, é entender-se como um ser
humano que educa e é educado pela mediação de saberes em sala
de aula. Como Paulo Freire ressalta o valor da formação docente
reside justamente nesta compreensão:
O que importa, na formação docente, não é a repetição
mecânica do gesto, este ou aquele, mas a compreensão do
valor dos sentimentos, das emoções, do desejo, da
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insegurança a ser superada pela segurança, do medo que, ao
ser “educado”, vai gerando a coragem (FREIRE, 2017, p.45).

Como vimos no capítulo anterior, nas narrativas que seguem
a Jornada do Herói os desafios que o protagonista enfrenta
geralmente são as personificações de seu medo, e com o
Professor/Herói

não

seria

diferente.

Ao

processo

de

(auto)formação compete a superação de tais medos, no entanto,
quando se trata de um jovem que adentra cada vez mais no
universo da docência, quais poderiam ser eles? E que formas
poderiam tomar?
Longe do ninho, do contato diário com a família, a
autonomia foi sendo aprendida pouco a pouco. Eu precisava
resolver meus problemas só, e quando não conseguia, deveria
saber com quem contar. Nos primeiros anos quando adoecia
precisei me cuidar sozinho, ir ao médico, comprar os remédios.
Além disso, as contas para pagar, os trâmites bancários, as
ligações de cobrança e de oferta de serviços que eu deveria
atender e encerrar. Coisas que hoje já se tornaram comuns, mas
que quando cheguei a Pelotas eram um ensaio para a “vida
adulta”.
Aprender a dividir o espaço pessoal com outros foi uma
experiência que foi muito importante e desafiadora. Entre os anos
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de 2015 e 2016 me mudei duas vezes. No segundo ano de curso
fui para a “Pensão da Barão”, localizada na rua Barão de Santa
Tecla, lá dividi meu quarto pela primeira vez na vida (Figura 14).
Lidar com a rotina de outra pessoa, assim como seus gostos e
manias, é uma experiência que acredito que poucas pessoas têm
na minha idade, ou pelo menos, poucas no “Mundo Comum” de
onde parti.
O quarto possuía paredes de concreto e um banheiro
particular, além de ser pelo menos, quatro vezes maior que o
antigo quarto que habitava. Também era mobiliado, com móveis
mais amplos e um beliche para contemplar os dois moradores. A
melhora da estrutura era evidente, e dividindo o espaço com outra
pessoa a bagunça que me acompanhava deveria ser substituída por
um senso de organização que precisei reaprender se quisesse
manter um bom convívio.
Já no terceiro ano também dividi meu quarto (Figura 15),
quando me mudei para o bairro da Coahbpel, subindo um patamar
na qualidade de moradia universitária.

Meu quarto demorou

mais um ano para ser apenas meu, e as lições sobre ser organizado
eram apresentadas a mim quase que diariamente. Hoje, ele pode
refletir totalmente quem eu sou, não mais apenas uma metade.
Quadros que pintei em disciplinas de pintura, plantas que comprei
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na feira, uma prateleira repleta de livros que me inspiram a
escrever, e outros que basearam minhas pesquisas, pôsteres de
super-heróis, fotografias tiradas por mim e por amigos. Ele serve
como um santuário de memórias de todo meu processo de
(auto)formação, é o meu refúgio e “lembrete” de meu
aprendizado.
Porém, dessa feita eu não era dono apenas de um quarto,
mas também responsável por todos os cômodos e todos os móveis
da casa, poderia habitá-los sem me preocupar se, por exemplo,
durante a madrugada roubariam minha comida, pois nesse
momento passei a dividir um apartamento com mais três pessoas,
e como éramos quatro pessoas (diferente da pensão onde éramos
mais de dez) as relações ficaram mais intensas. Dividir contas,
cuidar da casa, mantê-la organizada e limpa, ir ao mercado fazer
compras de mês, são momentos que o convívio era (e ainda é)
testado.
As obrigações do “mundo adulto” pareciam crescer
proporcionalmente a melhora de minha morada. E a autonomia e
emancipação eram cada vez mais exercidas. E estes desafios não
tinham como palco apenas minha casa, mas também o grupo de
pesquisa ao qual atribuo grande parte do desenvolvimento dessas
qualidades. Lidar com pessoas não é fácil, pelo menos para mim.
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Desavenças de ponto de vista, de vivências e de cultura foram
inúmeras, mas aprendi a me adaptar da melhor forma possível às
pessoas que me cercavam a fim de manter uma harmonia.
Apesar dos conflitos vivenciados, reconheço que tive muita
sorte ao encontrar pessoas que permitiram o meu crescimento e
amadurecimento trazendo até mim uma sorte de situações as quais
exigiram o meu posicionamento: saber a hora de falar e de ouvir e,
principalmente, saber lidar com aqueles que são tão diferentes de
mim. Porém, estas tarefas diárias não são simples, apesar de aqui
elas serem contadas de modo brando, foram quatro anos de
intenso convívio.
O medo de minha individualidade ser suprimida foi sendo
vencido na medida em que aprendia a confiar em mim e a me
posicionar frente a pessoas mais experientes que eu. Ao mesmo
tempo, quando me posicionava me sentia mais proprietário, não só
do quarto que dividia, mas também da casa. Identifico, assim, que
a característica do empoderamento de si, como indivíduo uno que
tem sentimentos, é muito importante para o docente que quero
constituir em mim, e representam a conquista de meus medos e
inseguranças como um jovem futuro professor. Saber dar valor ao
que eu sinto e ao que o estudante sente é o oposto da maioria dos
modelos de professores que atravessaram minha vida. E não estou
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afirmando que eles nunca foram assim, mas creio que em algum
momento isso se perdeu.
Conquistar o espaço não se trata de impor a sua força, mas
de dividi-la com os demais. Não se trata de intimidar, mas de
dialogar. Entretanto, em uma sala de aula a prática da vida entra
em turbulência, e tal constatação me provoca dúvidas: como se
posicionar frente a uma turma desmotivada, ou que lhe
desrespeita?
“A escola representa um dos principais testes do mundo
social e cultural de origem e do sistema de representações do qual
esse indivíduo é portador” (DELORY-MOMBERGUER, 2008, p.
113), e com o professor não é diferente. Ainda com alguns vícios
da profissão “presos” em mim, fui para as salas de aula durante as
disciplinas de estágio supervisionado acreditando que a pessoa
que adentraria a sala de aula de alguma forma seria outra que não
eu mesmo. Apostava que poderia me tornar confiante de uma hora
para outra como queria, pois, o medo de vacilar e ser dominado
pelos alunos me causava insegurança. Durante o Estágio I20, na
E.M.E.I Joaquim Nabuco, encarei com leveza e sagacidade os
desafios e provocações vindos dos alunos do quinto ano, mas foi

20

Ministrada pela Professora Doutora Maristani Zamperetti, no terceiro ano de curso.
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durante o Estágio II21, no Colégio Estadual Cassiano do
Nascimento, dando aula para o primeiro ano do ensino médio, que
eu senti o verdadeiro desafio na pele.
Antes do primeiro dia da aula sentia medo de como as
coisas seriam, lembrando-me do período no ensino médio, quando
meus colegas faziam comentários maldosos e eu não tinha
coragem para enfrentá-los. Para mim, adentrar à sala do primeiro
ano seria reviver todas aquelas situações, ser devorado pelas
memórias. Sentia como adentrar uma sala cheia de espelhos, mas
em vez de refletir a minha imagem de professor, aos 22 anos,
refletia a imagem do Ítalo de 15.
Porém, o que aconteceu me surpreendeu inicialmente.
Durante as aulas eu soube me posicionar, e os alunos me viam
como um professor, algo que eu mesmo não sentia até então.
Olhando para o aprendido durante o curso vi que eu não criei
confiança de uma hora para outra, mas, sim, me tornei confiante
frente a todos os processos e experiências vividos.
E uma vez vencido esse desafio (o que para muitos se
resumiria a simplesmente entrar na porta da sala de aula), outros
tantos vieram, como adentrar em uma escola já com seu ritmo e
seus costumes (ou em alguns casos, vícios). Mais de uma vez me
21

Ministrada pela Professora Doutora Maristani Zamperetti no quarto ano de curso.
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senti imobilizado pela instituição em que estagiava, pois eu
deveria equilibrar aulas dinâmicas com uma ordem já préestabelecida.
No Estágio I, sem ter um ateliê na escola as atividades eram
feitas em sala de aula, e as práticas deveriam ser feitas com
silêncio e pouca mobilidade, o que para a visão que tenho de
ensino, não era favorável à educação do corpo e à qualidade
pretendida para as práticas. Já no Estágio II o desafio era outro,
uma vez que as crianças no quinto ano abraçavam facilmente
qualquer projeto, mas a escola cerceava, no primeiro ano do
ensino médio ocorria o contrário: encontrei adolescentes
desmotivados para fazer qualquer coisa e uma escola com os
equipamentos e espaços necessários.
Portanto,

caracterizo

como

mais

um

desafio

do

professor/herói o de buscar desenvolver a motivação nos alunos.
Mas aqui não me considere ingênuo, sei que muitas causas da
apatia dos jovens frente à educação não são responsabilidade
minha, ou de qualquer professor, mas sim do sistema educacional
no qual estamos inseridos (por exemplo, o período da disciplina
de Artes na escola geralmente é de 50 minutos), ou da
configuração das relações familiares. Porém, isto não nos dá o
direito de desistir de motivar os estudantes. Pelo pouco tempo do
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estágio fiquei pensando que, se tivesse mais tempo com eles,
quem sabe não poderia ter provocado um impacto maior,
despertar neles a autonomia e responsabilidade através da
experiência, algo importante para mim na idade deles, visto que:
“O primeiro momento de transformação de uma vivência em
experiência inicia-se quando prestamos atenção no que se passa
em nós e/ou na situação na qual estamos implicados pela nossa
simples presença (JOSSO, 2004, p. 73)”.
Ao mesmo tempo em que enfrentava estes desafios, na
academia

outros

se

apresentaram

a

mim.

Muito

do

desenvolvimento de minha identidade como futuro professor,
reitero, devo ao grupo de pesquisa, do qual participo desde 2015.
Trata-se do PhotoGraphein - Núcleo de Pesquisa em Fotografia e
Educação (UFPel/CNPq) que me proporcionou um leque de
experiências, às quais não teria acesso apenas cursando as
disciplinas obrigatórias. A intensa convivência com os outros
colegas de grupo e a professora Cláudia Brandão, coordenadora
do Núcleo, foram muito importantes para que eu desenvolvesse o
senso de autonomia, o qual, com certeza, não levarei apenas para
a sala de aula.
A primeira experiência da qual participei foi desenvolvida
na E.M.E.F Peixoto Primo, na Praia do Cassino, Rio Grande do
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Sul, o que exigiu o nosso deslocamento até o Cassino. Lá, a
professora Xênia Velloso, também membro do grupo, é
responsável pela disciplina de Artes nos anos finais do ensino
fundamental. Naquele dia, nós, com a colaboração dos escolares
que compõem o grupo “PhotoGraphein no Peixoto Primo”,
construímos uma câmara escura feita com lona preta (Figura 16).
A câmera consistia numa caixa montada no alpendre da escola,
onde, através de um pequeno furo na parte da frente penetrava a
luz do sol, projetando uma imagem invertida na parede oposta.
Vendo a atividade, que integrava um conjunto de práticas
anteriores das quais não participei, percebi que nunca vivenciei
algo parecido nas aulas de Artes que frequentei, e notando o
diferencial, entendi aquele modelo de aula como algo que gostaria
de fazer sempre que possível.

Figura 16: Gustavo Reginato. Construção da Câmara Escura na E.M.E.F
Peixoto Primo, Balneário Cassino. Fotografia Digital, 2015.
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Depois de ingressar no Núcleo, comecei a me inserir cada
vez mais na vida acadêmica, cada escrita de artigo e apresentação
em seminário eram desafiantes. Nunca fui bom em falar em
público,

mas

melhorei

minha

confiança

através

destas

experiências de escrita e fala. Confesso que, apegado na
indisciplina que usei para me afastar cada vez mais do fantasma
do colégio militar, me vi mais uma vez tendo que “entrar nos
eixos”. A diferença é que dessa vez não estava sendo doutrinado,
estava me disciplinando para obter êxito em minhas tarefas,
agindo com responsabilidade, para conquistar a tão desejada
autonomia, tudo muito necessário para o professor/herói.
Cada atividade desenvolvida transformou o meu modo de
olhar o mundo, e o modo como a professora Cláudia Brandão nos
instiga me agradou. Isso me fez buscar em minhas origens modos
de problematizar uma sociedade de consumo, que resulta das
nossas ações, seus hábitos e vícios. Mas também fui estimulado a
pensar em soluções criativas, pautadas em micropolíticas e no
meio ambiente a fim de provocar os alunos, refletindo
criticamente sobre o mundo em que vivemos. Percebi a cada
experiência que me tornava mais seguro e mais autônomo, assim
como acontece a cada desafio proposto aos heróis mitológicos.
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Através das ruínas de General Câmara, as quais eu muito
percorri, veio o caminhar, juntamente com o ato de fotografar,
ambos como propostas para o enfrentamento da estagnação, como
práticas/métodos que nos ajudam a pensar sobre a cidade em que
vivemos, instigando, como no trabalho proposto na disciplina de
Fundamentos da Linguagem Visual I, o perceber o que nos cerca.
Muito de minha produção é pautada nessa origem, na minha
origem, e dela muitos outros pensamentos foram levantados até a
conclusão desta pesquisa, que aborda o meu processo de
(auto)formação como professor/herói. Marie-Christine Josso
evidencia a importância de analisar nossa própria trajetória, uma
vez que:
As mutações culturais que vivemos à escala internacional e
local colocam os sistemas, as organizações e as instituições
educativas no centro de uma tormenta para a qual não
estavam preparados. Então, mesmo que a reflexão sobre o ato
de aprender se incline cada vez mais para uma
individualização do processo educativo, os percursos de
formação devem ser concebidos para responder às
necessidades de uma sociedade que não sabe ela mesma para
onde vai (JOSSO, 2004, p. 240).

Por isso ressalto que o processo de (auto)formar-se desperta
o pensamento crítico através da reflexão crítica sobre a própria
história. A escrita de si nos proporciona uma retomada de nossa
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própria voz, ela nos torna agentes ativos no palco da vida,
posicionados na contramão de uma sociedade pautada por
comportamentos alienantes. Vencendo os desafios que nos
atravessam na jornada do Professor/Heroi é um dos maiores
passos tomados, aprendemos a ter consciência de como
funcionamos
contribuir

como

Professores/Heróis

positivamente

para

a

e

assim,

qualificação

do

podemos
cenário

educacional brasileiro.
3.3 – O Professor/Herói e a Fênix: (Re)Existir como forma de
combater a desesperança.
Mas nem tudo na Jornada do Professor/Herói é pautado por
vitórias. No mito do herói, assim como na própria vida, é preciso
“cair para aprender a levantar”! Antes de iniciar a escrita desta
monografia era onde eu me encontrava, caído, derrotado pela
descrença num futuro melhor, e de certa forma, escrever esta
monografia foi um meio de resgate do menino que entrou na
universidade querendo mudar o mundo, bem como um resgate da
autoestima docente. Esta pesquisa é a busca por uma utopia, pois
acredito que é nos territórios mais desolados que ela brota com
mais força.
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Porém, para entender como resgatei minhas energias é
preciso saber como cheguei “no lugar mais escuro”, e quais
inimigos/situações surgiram provocando a queda durante a
jornada. Escrevo aqui minhas reflexões mais recentes, dos dois
últimos anos de curso, e através delas busco de volta algo precioso
que ficou para trás, a
esperança.

Figura 17: Rabiscos do Izi, sem título, postado em 23 de Setembro de 2017,
Disponível em:
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https://www.facebook.com/RabiscosDoIzi/photos/a.487989604708216.107374
1827.487982641375579/825943677579472/?type=3&theater Acessado em
05/01/2018.

Durante os quatro anos de curso algo que descobri foi que,
independente da idade, ninguém sabe muito bem ao certo o que se
está fazendo e a confiança é que determina se algo pode ou não
florescer (Figura 17). Porém, o que pauta a transição para a vida
adulta é o desmantelamento de muitas inseguranças que
carregamos conosco desde o berço para que cresçamos saudáveis
emocionalmente, mas isso não é nada fácil, mesmo com o suporte
da família à distância e com amigos perto, apenas eu mesmo
poderia enfrentar minhas inseguranças, pois:

Os processos de autonomização\conformação e de
responsabilização\dependência são acompanhados por uma
dinâmica da consciência de si e do seu meio, seja sob forma
de uma transformação de pontos de vista, seja sob a forma de
alargamentos do campo consciencial graças a ligações ou\e
sensibilidades novas. Assim, as noções de ser adulto e de ter
uma identidade designam mais processos que estados ou
estatutos (JOSSO, 2004, p. 135).

Em 2016 houve dois momentos que abalaram minhas
certezas sobre o SER professor. O primeiro veio da atmosfera de
desesperança que pairava por causa dos movimentos que
depuseram a presidenta eleita Dilma Houseff e todas as
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problemáticas que vieram através dele, como, por exemplo, a MP
74622, que reformulou o ensino médio, e colocou a presença da
disciplina de Artes nos currículos escolares em cheque. Foi nesse
ano também que meu avô faleceu, sendo a minha primeira perda
familiar, e, normalmente como geralmente acontece, comecei a
questionar o sentido da vida.
E assim muitos questionamentos surgiram de uma mente
ansiosa, e as inseguranças foram multiplicadas. Será que estava
tendo êxito no grupo de pesquisa? Será que minha família e
professores sentiam orgulho de mim? Será que conseguiria
emprego? Conseguiria morar sozinho? Conseguiria me sustentar?
Ao mesmo tempo em que pensava: Será que seria um bom
professor? Será que seria respeitado? Será que a disciplina de
artes continuará nas escolas? E todas as consequências possíveis e
impossíveis da retirada da disciplina para a qual me formaria
professor. Fiquei pensando nas consequências desde a realização
de um curso para nada, quanto à falta de pensamento crítico que já

22

Promove alterações na estrutura do ensino médio, última etapa da educação básica,
por meio da criação da Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino
Médio em Tempo Integral. Amplia a carga horária mínima anual do ensino médio,
progressivamente, para 1.400 horas. Determina que o ensino de língua portuguesa e
matemática será obrigatório nos três anos do ensino médio. Restringe a obrigatoriedade
do ensino da arte e da educação física à educação infantil e ao ensino fundamental,
tornando
as
facultativas
no
ensino
médio.
Disponível
em:
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/126992
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é tão pouco nas escolas que frequentei, e se as artes fossem
canceladas ou diminuídas seria muito mais.
E a partir destas questões um sentimento de derrota, de
inevitabilidade, tomava cada vez mais conta de mim a ponto de
desencadear uma crise (Momento mais sombrio da jornada do
Professor/Herói, como vimos no capítulo anterior). Comecei a
questionar a minha própria identidade como futuro docente.
Valeria a pena ser professor? Teria forças para enfrentar os
desafios que se mostrariam para mim fora da universidade,
trazidas pelas oscilantes políticas? Nesse sentido, também
questionava a própria vida e o modo como a levava. Qual seria o
meu sentido para ser/estar no mundo? Há pouco tempo atrás tinha
tantas certezas e agora tudo estava posto em cheque.
Será que era inevitável eu me tornar um modelo de
professor do qual tentava me afastar? Será que a energia de Clara
era momentânea? Será que ela se apagaria com as frequentes
decepções da vida? Qual seria o destino das artes ou da
licenciatura no país em que nasci? Ou como Edson Souza
questiona em seu livro “Por Uma Invenção da Utopia”, “como
estar no mundo sem precisar se adequar a ele e assim produzir
outra espécie de sobra que desassossegue o sujeito o impelindo a
reconfigurar o contorno do existente?” (SOUZA, 2007, p. 23).
127

Portanto, particularmente gosto de acreditar que este tempo
de questionamentos foi fundamental para o meu desenvolvimento.
Com ele, mesmo com as obrigações sem darem uma trégua, fui
capaz de refletir, agora com uma dose de realidade, de acordo com
a verdade da vida cotidiana. Sim, existiam desafios, as coisas não
eram fáceis, mas deveria haver algum lugar em que pudesse me
apoiar. Nem tudo poderia estar perdido, não é mesmo? Afinal,
ainda existiam professores. Edson Souza dialoga com Joseph
Campbell ao lidar com a Crise:

A crise busca recuperar parcialmente este tempo. Ela surge
como a força da esperança. Esta crise é enunciada pela obra
que encara o amanhã como um trabalho a ser feito e na
convicção plena do inacabado de cada enunciado e
formulação (SOUZA, 2007, p.33).

Porém, como nos reerguemos? Dois fatores foram
importantes para que conseguisse retomar as forças e ressignificar
a minha identidade docente, eles trouxeram esperança e união e o
despertar de algo tão importante quanto a empatia, que desde
então

têm

ficado

em

evidência

na

minha

vida

e,

consequentemente, na minha formação.
Em protesto contra a MP 746 os estudantes da UFPel,
durante a greve dos professores e servidores públicos, deflagrada
em

outubro

de

2016,

se

reuniram

sob

o

movimento
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“(Re)Existência” com o intuito de sair às ruas e reverberar suas
vozes contra as medidas impostas à sociedade (SAFONS, 2016).
Várias atividades e oficinas foram realizadas durante a greve,
inclusive, participei de algumas delas em conjunto com o
PhotoGraphein (Figura 18).

Figura 18: Lucas Machado. Registro fotográfico da ação do PhotoGraphein
em conjunto com o movimento (Re)Existência, Fotografia Digital, 2016.

Ver estudantes e professores unidos para se manifestarem
fez brotar uma pequena chama de esperança que veio a se
transformar em uma grande fogueira através da disciplina de
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Introdução à Escultura23, a qual propiciou um fechamento para o
que vinha pensando, logo, uma “luz no fim do túnel”.

Tempo/cartão ponto desenhando as rotinas que tanto preservamos
e amamos. Por isto, a queixa que dirigimos a estes fluxos são
fragmentos de discurso amoroso. Controlar o tempo é um dos
instrumentos mais potentes da lógica do poder. Muitas das
hegemonias que temos que enfrentar encontram sua justificação
na esteira do racionalismo moderno: território instituído de uma
burocratização do amanhã. Tempo que só pode ser pensado na
lógica do mercado, do fluxo de valores e mercadorias, da
velocidade das campanhas publicitárias, das linhas de tempo que
mostram sempre com exemplos, a sabedoria do trabalho engajado
defendendo no fundo uma teoria desenvolvimentista do progresso
e a virtude da paciência e da espera (SOUZA, 2007, p.31).

No fim do semestre a turma se dividiu em grupos, e cada
um deles precisava criar alguma oficina que tivesse como tema
principal o Tempo. Cada dia teria duas atividades que seriam
desenvolvidas com os demais colegas. No dia do meu grupo
fomos para o Parque Dom Antônio Zatera e lá tivemos a primeira
oficina do dia. Um dos grupos levou a proposta de escrevermos
em tiras de pano as coisas que gostaríamos de ter feito se
tivéssemos mais tempo. Após escrever, cada um amarrava a tira
na volta de um relógio e discorria sobre o que escreveu.

23Disciplina

ministrada pela Professora Doutora Helene Gomes Sacco, no quarto
semestre, porém, cursada por mim no sexto.
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Não era a intenção do grupo, mas era inevitável, a grande
maioria dos meus colegas escreveram sobre pessoas que
perderam, inclusive eu. Meu avô ainda fazia falta, e a dor da perda
ainda não havia se dissipado de meu peito. Cada um começou a
falar, e nos desabafos e vozes chorosas vi palavras de conforto,
mãos sendo dadas, comoção.
Meu avô era o símbolo de compromisso, respeito e retidão
em minha família, seus valores passaram para minha mãe e dela
para mim. Recebi de herança um relógio de pulso que pertencia a
ele, e em aula, falando sobre o tempo pensei em suas horas de
vida, horas que esse relógio contou para ele tão verdadeiramente.
Os ponteiros mexiam e traziam seu destino como agora fazem
com o meu. Quando chegou a minha vez de falar não fitei
ninguém, envergonhado, e senti duas colegas darem as mãos para
mim. Era a empatia mostrando sua forma mais linda e mais pura,
não as conhecia direito, não sabia de tudo que elas passaram, mas
isso não as impediu de se colocarem no meu lugar, afinal todos
passam pela dor da perda, e assim também aprendi a me conectar
com a dor dos outros.
O tempo é algo transformador. Dizem que de sete em sete
anos encerramos um ciclo de vida, a crença é espiritual, mas
estudos alegam que neste mesmo tempo todas as nossas células do
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corpo terminam de se regenerar. Nos tornamos novas pessoas,
mas por mais que físico ou espiritualmente tenhamos mudado o
nosso caminho é imutável, estamos impressos pela memória, seja
nos cabelos brancos, nas rugas ao redor dos olhos, do sorriso mais
maduro. E o tempo está sempre aí, mas quase nunca o percebemos
até que confrontamos a realidade dura de que todo ser vivo é
finito.

Figura 19: Lucas Machado. Atividade da disciplina Introdução à Escultura,
fotografia, 2017.

Na atividade do meu grupo (Figura 19) visitei o Asilo de
Mendigos (que a despeito do nome desatualizado por décadas, na
verdade se tratava de uma casa para idosos), abalado pelas
memórias tristes, vi meu avô em cada pessoa, e senti que não
conseguiria ficar ali, mas minhas colegas me deram apoio e
permaneci. Foi quando conheci a dona Iolanda, senhora de riso
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travesso, e a dona Maria, que segundo ela tinha “29 anos ao
contrário”. Ali meu colega músico, Lyber Bermudez e seus
amigos tocaram música, enquanto nós do grupo dançávamos com
os internos. Naquele momento todos estavam felizes, não havia
olhares tristes e nem pouca disposição, dancei com elas. Aprendi
que a morte é a celebração da vida, e naquele momento único que
tive com cada um dos idosos me senti feliz, pleno e aproveitei
cada momento com eles, como se fosse o último.
Assim, através da empatia fechava uma etapa de minha
vida. Um valor valioso que surgiu na Crise da minha jornada
como Professor/Herói. Estes valores aprendidos durante estes
quatro anos de curso me ajudaram a ressignificar o que entendo
pelo SER Professor. Minha identidade e esperança afloraram
novamente, mais fortes. Estava mais destemido e pronto a
enfrentar todos os problemas que surgissem, que culminou com a
escrita desta monografia que penso como uma forma de terapia,
da busca de uma autoestima que muitas vezes é perdida frente aos
desafios da jornada.
Dessa forma, lido com a Narrativa de Si como um processo
humanizador e humanizante pautado no renascimento. Hoje, em
2018, ao escrever esta monografia sou capaz de revisitar
memórias e resgatar um sentimento de esperança que havia sido
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perdido na Crise, um sentimento de estima pela profissão na qual
estou me formando e um desejo de fazer o melhor pelas pessoas
para as quais ministrarei aulas, de modo a contribuir para que a
engrenagem de nossa espécie continue a girar.
3.4 – O pode de ouro no final do arco-íris: O que a jornada do
Professor/Herói nos ensina?

A liberdade de ir e vir pela linha que divide os mundos, de
passar da perspectiva da aparição no tempo para a perspectiva
do profundo causal e vice-versa – que não contamina os
princípios de uma com a outra e, no entanto, permite à mente
o conhecimento de uma delas em virtude do conhecimento da
outra – é o talento mestre. O Dançarino cósmico, declara
Nietsche, não se mantém pesadamente no mesmo lugar; mas,
com alegria e leveza, gira e muda de posição. É possível falar
apenas de um ponto por vez, mas isso não invalida o que se
percebe nos demais (CAMPBELL, 2007, p.225).

A última parte de minha jornada como Professor/Herói é
aquela que contempla as etapas do Tesouro, Retorno, Nova Vida e
Resolução, e essas servem para dar desfecho a esta pesquisa. Após
renascer enfrentando o seu maior vilão o herói ergue em direção
aos céus o Tesouro conquistado na vitória. Na Jornada do
Professor/Herói este tesouro se dá como o “talento mestre” que
Joseph Campbell nos fala. Através da autonomia, emancipação e
empatia que aprendi vencendo os desafios que me atravessaram
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serei capaz de caminhar pelo Mundo Comum e pelo Mundo
Especial livremente, e é este o poder que faz de todo herói,
mestre.
Como já disse ao longo desta pesquisa, vejo que o
aprendizado não pode ser divido em duas áreas, a do universo
acadêmico e o da vida fora da universidade, mas que ambas são
apenas facetas de um todo. A formação do professor é formação
para a vida no momento em que a vemos como (auto)formação
(aprender

a formar-se). Todas

as

experiências

que me

atravessaram personificadas como Desafios Heróicos foram
importantes para tomadas de consciência que me permitiram
crescer não apenas como professor, mas também como humano.
A Jornada do Professor/Herói também não deve ser pensada
como uma fórmula para uma pessoa só. Acredito que todos os
professores são capazes de utilizá-la através do aprendizado de si
no outro. Sendo assim, ela tem o propósito não de colocar
professores

em

situações

de

onipotência

ou

de

mais

responsabilidades, além das muitas que já lhe são atribuídas por
causa da burocratização da educação, mas, sim, de despertar uma
autoestima que pode ter sido perdida pelos anos de desesperança e
cansaço oriundos das mais diversas situações.
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Creio que refletir sobre a (auto)formação através do mito dá
um significado maior e mais simbólico à Jornada. Isso traz ao
pesquisador a sensação de empoderamento de si, o que, por
conseguinte, nos faz autores de nossa própria história, diretores e
roteiristas no palco de nossas vidas. Além disso, tal postura vem
de encontro a uma cultura da alienação, do não pensar, presente
em uma sociedade pautada pelo consumo, na qual todos estão
distraídos demais consigo próprios, se confortando, deixando
aqueles de mais poder ditar as regras do jogo, atmosfera
densamente presente no Mundo Comum de onde eu vim.
Posso dizer que a arte me proporcionou este pensamento
crítico e ao mesmo tempo sensível. Jamais poderia ter pensado em
jornada e docência se não tivesse sido instigado a olhar o mundo
com os olhos de artista, nem pensar em retomar a escrita a qual
tanto gosto, carregada de pensamentos despertado pelas pesquisas
em arte, filosofia, antropologia e fotografia. Isto, pois ela tem uma
capacidade humanizante que também está presente na forma em
que a Jornada do Professor/Herói foi pensada.
Porém, agora que todos os desafios foram vencidos, o que
fazer com o tesouro conquistado? No Monomito há duas
alternativas possíveis: continuar a jornada para possuir cada vez
mais conhecimento ou voltar para o Mundo Comum, para o início
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da Jornada, porém, este mundo já não será mais o mesmo, assim
como eu também não sou mais o mesmo. A jornada tem um
potencial (trans)formador e cabe ao professor/herói que retorna,
para recomeçar uma nova jornada, mudar o mundo com o seu
aprendizado.

Talvez

eu

siga

em

busca

de

futuros

professores/heróis para aconselhá-los durante o caminho, porém,
independente das escolhas, a estagnação nunca é uma opção para
o professor/herói, assim como nunca o é manter-se preso a uma
identidade.
“A [impermanência] obriga-nos a deslocarmo-nos durante a
nossa vida. Este eu aparentemente permanente muda de
identidade, nele habitam vários ao mesmo tempo” (JOSSO, 2004
p.205), assim como uma árvore que ao crescer acumula todos os
anéis em seu interior. As transformações das minhas identidades
temporárias para outras identidades temporárias, que nesta
pesquisa tomam forma durante a Jornada do Professor/Herói,
permitem que de um ciclo se inicie outro ciclo (ou quem sabe, o
mesmo ciclo?), e assim sucessivamente. Como a serpente que
come o próprio rabo, a jornada, e por que não dizer a vida, é um
eterno renascer e ao chegar ao fim da Jornada só nos cabe
começá-la outra vez.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em muitas mitologias o círculo é a representação da
divindade, da perfeição, da união dos elementos, da energia e
plenitude do ser completo (INFOPEDIA, 2018), ou seja,
considero que utilizar essa forma para representar uma trajetória
de vida significa “beber” em fontes universais. Isto, pois acredito
nas palavras de Josehph Cambell (2007) sobre a construção do
Monomito com base em estudos que apontam semelhanças entre
os mitos de diferentes partes do mundo, isoladas uma das outras.
O que resultou na fórmula da Jornada do Herói que adapto ao
contar a Jornada do Professor/Herói utilizando a Narrativa de Si
(DELORY-MOMBERGUER, 2008). Sua aplicabilidade se dá
porque a história do herói universal é a história de todos nós, é a
história de conquistas, de enfrentamentos dos medos, de busca de
um lugar melhor. Entretanto, a jornada tem seus altos e baixos,
falhas e vitórias, pois como os humanos os heróis não são
perfeitos e todos os desafios que estes enfrentam e a crise que
superam são para, no final, se colocarem no lugar de humanos,
pois a jornada é potencialmente humanizante! Digo isso pois
penso que mesmo aqueles heróis mitológicos, que ascendem ao
posto de deuses, precisam se colocar no lugar daqueles que irão
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governar, para liderar com sabedoria.
Escolhi contar o processo de (auto)formação, pensado como
uma jornada heroica, pois o universo da literatura fantástica
sempre me acompanhou, e através da arte/educação pude expandilo dando origem a esta pesquisa. Desta forma, através da visita a
minhas memórias pude selecionar aquelas recordações referência
(JOSSO, 2004) que me eram mais caras, ressignificando-as como
momentos-charneira (JOSSO, 2004). E elas contemplam cada
etapa da Jornada do Herói com os momentos especiais de quando
me fiz/percebi professor.
A etapa do “Mundo Comum” é aquela na qual discuto
sobre os valores preexistentes ao ingresso na universidade. E
assim, adentro ao universo da docência a partir de minhas
memórias do antes e do depois ao ingresso no Colégio Militar de
Porto Alegre. No “Chamado Para a Aventura”, quando percebo
minha vocação para a docência, identificando as figuras e
experiências que influenciaram a escolha de cursar Artes Visuais,
utilizo o momento em que conheci a professora Clara como
catalisador. A etapa do “Mentor”, apesar de não ter nenhum
“momento-charneira” definido, serve de preparo para contar a
“Travessia do Limiar”, quando explico mais sobre o mundo em
que adentrei (o da docência), tendo como palco a cidade de
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Pelotas, assim como as experiências que me atravessaram e que
me fizeram aceitar de uma vez por todas o professor em mim.
Na sequência, à etapa dos “Desafios” compete às minhas
primeiras experiências em escolas e o aprendizado no núcleo de
pesquisa do PhotoGraphein, assim como as mudanças de
habitação na cidade de Pelotas, que significaram uma certa
ascensão social e pontuaram meu crescimento e amadurecimento
da autonomia. A de “Aproximação”, por sua vez, relata minhas
breves reflexões sobre o sentimento de descrença no universo
docente e dá encaminhamento à etapa da “Crise”, na qual o
falecimento de meu avô e a situação política do país me fazem
questionar se há esperança para a educação e o educador. O
“Renascimento”, que se dá quando chegamos à parte mais escura
da jornada, se dá pela ressignificação do ser/fazer docência, sendo
que atribuo, no volume do SER Professor (Substantivo), à arte o
valor de principal meio para a restituição da crença numa utopia,
que se valida sempre pela esperança de um futuro melhor. Nessa
etapa as memórias da atividade na disciplina Introdução à
Escultura e o movimento (Re)Existência contra a MP 746 dão
forma a essa ressignificação.
A etapa do “Tesouro” contempla a conclusão de todos os
desafios e a conquista não de completar o curso, mas do que
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aprendi com ele, de minha (auto)formação e o aprendizado da
autonomia,

emancipação

e

empatia

necessários

para

a

reformulação de uma identidade docente cansada e descrente,
como eram a maioria dos meus professores na educação básica.
Junto o “Retorno”, “Nova Vida” e “Conclusão” em uma etapa
única, refletindo sobre o potencial da Jornada do Professor/Herói,
capaz de elevar os ânimos e ressaltar a importância do uso do
Monomito na construção de uma nova identidade docente,
baseada na reflexão sobre a trajetória de vida ao longo do curso.
Isso, pois ao voltar para o “Mundo Comum” de onde partirmos, já
não somos mais os mesmos, visto que a Jornada muda o
Professor/Herói e cabe ao Professor/Herói decidir o que faz com a
aprendizagem, iniciando uma nova jornada ou utilizando o
conhecimento adquirido para mudar o “Mundo Comum”.
A partir do narrado até aqui, retorno ao questionamento
(feito em tempos de “Crise”) e que gerou esta pesquisa: “É
possível analisar a formação docente relacionada à “Jornada
do Herói”, tal qual descreve Joseph Campbell? Se sim, estará
tal jornada associada à própria formação humana?”
Vimos no decorrer desta monografia materializada em suas
duas partes, Ser Professor (Verbo) e SER Professor (Substantivo),
que a jornada heroica se assemelha a nossa trajetória de vida.
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Sendo assim, pensando cada etapa de minha (auto)formação como
uma parte desta jornada, ativo o imaginário social acerca dos
mitos e lendas que nos acompanham desde a infância, e relembro
que elas não se referem a heróis onipotentes, se referem, sim, ao
fazer-se humano. Ou seja, a Jornada do Professor/Herói
apresentada nesta monografia acena para o processo de
humanização de um adolescente que ingressa no curso de Artes
Visuais inseguro e chega ao final aceitando o professor em si,
preparado para enfrentar os desafios que tomam forma fora da
universidade (a prerrogativa de uma nova jornada), ao mesmo
tempo em que aprende a lidar com os compromissos da “vida
adulta”.
Porém, quando coloco o professor na posição de herói, com
responsabilidades relativas à luta contra uma educação bancária
(FREIRE, 2014), ainda presente em uma sociedade que valoriza o
comportamento individual e a alienação, não ignoro o fato de que
isso atinge não só aqueles em formação. Isso envolve também
aqueles que se encontram na sua própria etapa de “Crise” (ou que
estão há muito tempo atuando), e que por vários motivos podem
ter perdido aquele “brilho” que vi na professora Clara anos atrás.
Desta forma vejo que a Jornada não serve a estes como forma de
engendrar responsabilidades, mas sim, como potência para
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“renovar o espírito”, aumentar a autoestima e ressignificar uma
identidade docente fatigada pelos anos de serviço.
Por conseguinte, enfatizo a importância do livro de artista
“SER Professor (Substantivo)”, pois reunir arte e literatura foi
algo que me foi ensinado (e estimulado) durante a graduação, e
que me acompanhou durante todo o processo de (auto)formação,
sendo assim, credito aos arte/educadores que pontuaram meus
caminhos as percepções que fluem nesta monografia, pois apenas
a arte tem o potencial humanizador, essencial para fazer com que
a roda do Monomito circule. Logo, as memórias que trago através
dos “momentos-charneira” são memórias costuradas através de
minha relação com o fazer artístico, que na construção artística
deste volume são expressas em sua forma total, o que somente um
trabalho teórico não comportaria.
Além disso, vejo a diferença que o uso do Monomito faz na
visualidade desta pesquisa, pois além de dar forma a um discurso
poético, que se dedica a colocar o professor como herói, também
torna os passos da (auto)formação mais memoráveis e mais fáceis
de serem categorizados. Assim, pude perceber em minha mente
cada “momento-charneira” muito bem constituído e semelhante a
uma das etapas da jornada do herói e pude ver o resultado, o
“Tesouro”, formado pela soma de todas as experiências que me
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atravessaram e os aprendizados adquiridos através delas.
Talvez a utilização da jornada como método para investigar
a (auto)formação tenha me acompanhado desde que ingressei no
curso, visto que a presença da narrativa fantástica se dava quase
todos os dias através do RPG (Role Playing Game) e por isso veio
com naturalidade se somar e ser peça fundamental desta
monografia. Acrescentando, acredito eu, uma abordagem original
à metodologia científica muitas vezes vista como “fria” ou “dura”
no meio acadêmico, prova de que através da arte podemos inovar
o modo como contamos a história de nossas vidas.
O que sinto, finalizando esta jornada, assemelha-se à
insegurança presente quando de seu início, há quatro anos. O
medo do que está por vir, creio eu, é natural, porém me sinto
fortalecido por todas as reflexões que entabulei ao escrever esta
monografia, e agradecido por restaurar meus ânimos para lutar por
um futuro melhor e poder, como fizeram os meus “Mentores”,
despertar em meus futuros alunos sentimentos e experiências
semelhantes aos que tive no decorrer de minha (auto)formação,
pois quando recebemos o “Tesouro”, no final da jornada, é que o
Herói se torna também um Mentor.
E aqui cabe recordar a recomendação: quando regressar para
o “Mundo Comum” - ponto de partida de qualquer jornada - sorria
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confiante e recomece a jornada do professor/herói outra vez, como
um herói mais forte e um mentor mais sábio.
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