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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo principal conhecer as vivências que

constroem a trajetória do pedagogo em instituições de acolhimento. Como

instrumento de construção de dados, foi utilizado um questionário online realizado

com pedagogas que hoje atuam em instituições de acolhimento, a fim de

compreender de modo subjetivo a formação da identidade desses profissionais,

bem como as relações e sentidos construídos por elas em um ambiente não escolar.

Dessa forma, observou-se a importância das relações tecidas pelo pedagogo na

formação da própria identidade e como as crianças e ou adolescentes que os

cercam no cotidiano influenciaram esse processo.

Palavras-Chave: Experiência. Identidade do pedagogo. Instituição de
acolhimento.



ABSTRACT

The present research aims to know the experiences which builds the trajectory of the

pedagogue at foster care institutions. As a tool to gather data, it was used a

questionnaire, applied to pedagogues currently working at foster care institutions,

with the purpose of understanding subjectively the identity formation of those

professionals, as well as the relationships built by them in a non-school environment.

It was observed the importance of the relationships woven by the pedagogue in the

formation of their own identity as well as how the children/adolescents that surround

them on their daily lives influenced on that process.

Keywords: Experience. The pedagogue's identity. Foster care.
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APRESENTAÇÃO

Gosto da educação porque ela me ensina a acreditar no potencial das

pessoas, essa é a força motriz de quem ensina, enxergar no outro um ser de

potencialidades, um ser em eterno desenvolvimento. Não acreditar no mar de

possibilidades existentes no outro é contraditório ao que se ensina, pois nesse caso

seu esforço não faria sentido. Na prática vemos que não é só uma questão de

crença, vemos que a transformação acontece diariamente e isso motiva.

Pude viver essa experiência como aluna na escola e faculdade, lecionando

durante o estágio, em projetos voluntários de educação entre outras experiências,

inclusive de educação não formal. E sabendo do vasto campo da pedagogia e das

histórias que os profissionais carregam em cada um deles, busco aqui conhecer um

outro contexto, o do pedagogo que atua em acolhimento institucional.

Diante das minhas experiências na graduação, observei que as vivências

escolares com as crianças dentro de instituições de acolhimento ainda são pouco

tratadas no contexto universitário. Ainda assim, durante a Residência Pedagógica1

(programa que equivale ao estágio obrigatório em escolas na Universidade de

Brasília - UnB) tive, por acaso, contato com duas alunas que tinham saído há pouco

tempo de uma casa de acolhimento para morar com seus pais adotivos.

Durante o percurso de adaptação delas à nova escola e família, por estar na

mesma turma em que cumpria meu estágio, criei mais vínculo com uma das

crianças, a de 7 anos de idade. Nesse tempo, pude escutar algumas partilhas de

suas vivências, desafios e relação com os funcionários da antiga instituição, tanto

pedagogos quanto outros profissionais.

Já que ações que mostram possibilidades diferentes em sujeitos que sofrem

estigma no imaginário social sempre me inquietaram e esse entendimento me

pareceu ser algo intrínseco ao pedagogo desse contexto, resolvi que queria fazer

1 O Programa de Residência Pedagógica é uma das ações que integram a Política Nacional de
Formação de Professores e tem por objetivo induzir o aperfeiçoamento da formação prática nos
cursos de licenciatura, promovendo a imersão do licenciando na escola de educação básica, a partir
da segunda metade de seu curso. Essa imersão deve contemplar, entre outras atividades, regência
de sala de aula e intervenção pedagógica, acompanhadas por um professor da escola com
experiência na área de ensino do licenciando e orientada por um docente da sua Instituição
Formadora. Informação disponível via internet, no site
<https://uab.capes.gov.br/educacao-basica/programa-residencia-pedagogica> Acesso em 18/04/21.
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essa pesquisa com as percepções e relações dos profissionais de uma casa de

acolhimento.

Mas por que unir esses assuntos e falar sobre esse tema e não outro? O

motivo é que os relatos daquela aluna me fizeram notar que, naquele momento,

aquelas pessoas da instituição eram sua rede de apoio, tanto em âmbito cognitivo

quanto emocional, o que por uma necessidade e carência pessoal, me despertou

interesse em querer conhecer mais de perto a importância da relação desses

profissionais com as crianças acolhidas, já que era algo que conhecia tão pouco.

Aprendi ao longo do meu curso de formação de pedagoga que a criança se

desenvolve a partir do seu relacionamento com o outro, ela se constitui pelo e com o

outro. A primeira e mais importante rede de apoio da criança é a família. Quando

essa por algum motivo foi afastada, ela ainda assim irá se desenvolver, no caso

dessas instituições, a rede de profissionais acaba formando a rede de apoio dessas

crianças temporariamente, incluindo apoio à educação escolar.

Tendo-se isso em vista, percebemos que além do estudo da efetividade do

estabelecimento do direito à educação a todas as crianças, as entrelinhas das

experiências, vivências e desafios na relação entre os profissionais e alunos da

instituição também são importantes, pois estas serão responsáveis pelo pleno

desenvolvimento da criança, inclusive em âmbito cognitivo, assim como será

também parte do desenvolvimento da trajetória do professor, pois tudo o que nos

acontece durante o percurso da vida irá nos afetar de alguma forma, assunto que

será discutido  neste trabalho.

Entendo que ouvir a perspectiva de todos os sujeitos envolvidos nesse

processo, principalmente a das crianças, é essencial para o maior entendimento e

divulgação da sua realidade, já que por causa do passado histórico, ainda há

estigmas de limitações, uma ideia de educação assistencialista quando na verdade é

um direito, a realidade é que se prevalece um imaginário social pronto de quem são

essas crianças, sendo frequentemente atribuídos títulos de  um ser carente/de falta.

Ouvir as percepções e sentimentos tanto das crianças quanto dos

profissionais, era a intenção original do trabalho, porém, diante do cenário de

pandemia mundial, pela COVID19, desde o ano de 2020, esse contato não seria

possível e como poucos trabalhos foram feitos direcionados aos sentimentos e

percepções dos profissionais que atuam nesses espaços, com a perspectiva de
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visibiliza-los como seres psicossociais, sujeitos a emoções e com certeza afetados

por elas e por sua realidade, decidi  continuar o tema de forma direcionada à estes.

O como estes profissionais estão significando os acontecimentos e do que

estão sendo preenchidos durante o período que estão na instituição, deixará marcas

significativas na sua história. Vygotsky (2018) afirma que a influência do meio no

desenvolvimento humano somado a outros acontecimentos e influências será

medida também pelo nível de compreensão, de tomada de consciência, de

atribuição de sentido do que nela acontece.

Quando comparado às crianças nos dá a impressão que os adultos já estão

formados e esquecemos brevemente que assim como as crianças nós também

estamos em contínua construção, somos nosso presente, nossas memórias, o que

nos acontece, e o que significamos a partir disso.

Essa percepção de ser em constante desenvolvimento pouco é direcionada a

quem educa, pouco pensamos no como as relações e acontecimentos afetam quem

está do outro lado. As trocas no ensino não são sentidas por apenas um lado, o do

aluno como frequentemente pensamos, tudo o que nos acontece é

sentido,significado e formado por ambos.

O trabalho do pedagogo é indissociável à relação humana, aos vínculos

afetivos, ao cuidado, emoções, responsabilidades, às questões mais subjetivas que

às vezes nem nós mesmos somos capazes de identificar, mas que estão lá

presentes, construindo a todo tempo a nossa trajetória, mais ainda, construindo

quem somos.

Percebemos então nas relações de afeto, cuidado, partilha e ensino o suporte

necessário para que as crianças se desenvolvam de forma saudável, aceitando-se

como ser de potencialidades vistas pelos outros e percebidas por si mesmas. Contar

com essa rede, é se encher da possibilidade de ter de volta uma infância digna,

com diferentes caminhos e oportunidades. Mas quando esse apoio vem de uma

instituição de acolhimento e proteção à criança, o que tem a dizer os profissionais

que compõem essa rede? Como enxergam a sua prática e como significam essas

experiências para si?

Com base nessas questões, buscamos compreender de modo subjetivo as

relações construídas pelo pedagogo que trabalha nessas instituições. Por meio de
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suas narrativas e práticas buscamos entender como é estar nesse espaço e como

eles significam esses acontecimento para si e ainda como essas questões formam

aspectos de sua identidade profissional.

Dessa forma, a princípio, perpasso aqui por concepções sobre educação e

pedagogia que propõe abertura a discussão do que é ser pedagogo de uma forma

geral. Apresentamos um pouco sobre os aspectos legais da instituição de

acolhimento para entendermos melhor a realidade deste espaço, das pessoas que

vivem nele, seus direitos e ainda a relevância que o pedagogo tem dentro da

instituição. Por fim, para aprofundamento das questões que compõem nossa

identidade, trouxemos o que alguns autores dizem a respeito da construção da

subjetividade no processo identitário docente para compreendermos o que as

participantes da pesquisa trariam em suas narrativas.

As pedagogas responderam as questões que tratavam das percepções e os

sentidos que atribuíam às suas vivências e como isso as influenciou a se colocarem

diante do mundo e do outro e como contribuíram para a prática que tinham na

instituição. Ao responderem essas questões, compreendemos que todas as

experiências que tiveram na relação com o outro neste espaço trouxeram

significados que impactaram profundamente a visão que tinham do mundo, e de

certo modo, a partir das mudanças em si, trouxeram muitas mudanças no outro com

quem conviviam.

Foi nos mostrado, por meio de suas falas, que a formação da nossa

identidade tem muito da expressão do outro, revelando que somos construídos ao

passo que construímos o outro.
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1.COMPREENDENDO O CONTEXTO

1.1 Mas afinal, o que é pedagogia?

A natureza do pedagógico está, pois, em propor objetivos e formas de
intervenção na produção da humanidade em cada ser humano, a partir do
entendimento de “humano” em cada momento histórico e lugar. A pedagogia
tem, assim, uma condicionalidade histórica. (BRABO, T. S. A. M.;
CORDEIRO, A. P.; MILANEZ, S. G. C, 2012, p. 15).

Na minha história, recordo dessa pergunta sendo construída no primeiro

semestre na turma de projeto 1 - disciplina que visava apresentar a universidade e o

curso.

Nela fizemos um exercício de pesquisa no qual entrevistamos pessoas

próximas para saber o que o “senso comum” dizia sobre a pedagogia, alguns

veteranos para saber a visão da própria universidade e fizemos uma revisão

bibliográfica com alguns educadores; no fim elaboramos um conceito nosso, da

turma de calouros, do que seria a pedagogia para nós. Algumas palavras chaves

que se destacaram para a elaboração deste foram: arte, ciência, formação, ensino,

educação e pesquisa.

Lendo alguns autores, muito se discutiu sobre ela ser ou não uma ciência,

suas aproximações e distanciamentos das artes e os porquês dos estigmas que

sofre até hoje. A esse respeito, Libâneo defende que mais importante que essa

categorização, é entender a pedagogia como um campo do conhecimento

antes de qualquer outra coisa, até mesmo de um curso de graduação e dos

estigmas que este sofre.

Não se trata de insistir se ela é ou não uma ciência, mas que ela
tem um corpo teórico, um conjunto de conceitos que, mesmo não sendo
precisos e claros, formam uma base teórica para lidar com a prática
educacional. Ou seja, o conhecimento pedagógico se define pelo
campo empírico que é a realidade educativa, tem métodos de
investigação que permitem a elaboração sistemática de resultados
válidos, a explicação e compreensão dessa realidade para a
transformação  da  prática.  (LIBÂNEO,  2007,  p. 16  e 17).

Para aquela turma de 2016 era muito forte a questão do professor

pesquisador, então a pedagogia foi definida naquele dia como uma ciência da

educação que formulava sua teoria e prática, ao lidar com o ser humano em sua

subjetividade e singularidade. O processo de ensino e aprendizagem apresenta-se
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também como uma expressão de natureza artística, atributo esse que foi

considerado importante no ser educador em diferentes espaços escolares ou não,

visão nossa que foi influenciada pelo que entendemos de pedagogia social.

Sobre os estigmas, além da própria carga histórica da profissão trazida até

pela etimologia da palavra “pedagogo” sendo paidós (criança) e agodé (condução),

que remete ao escravo que conduzia as crianças à escola, o livro Formação de

Pedagogos e Pedagogas inicia a discussão da provável origem de como se

consolidou alguns estigmas e conceitos simplistas do que se entende por pedagogo

no imaginário das pessoas, ele traz que :

No Brasil e em vários países da América Latina, a pedagogia acabou sendo
o termo que designa o curso que forma professores para ensinar crianças.
Se pedagogo é quem conduz as crianças, então quem ensina para crianças
é pedagogo. E para ser pedagogo, ensinador de crianças, se faz um curso
de pedagogia. (BRABO, T. S. A. M.; CORDEIRO, A. P.; MILANEZ, S. G. C,
2012, p. 12).

O primeiro ponto então a ser levantado é que a pedagogia não está ligada

apenas às práticas educativas num contexto de educação escolar com o público

infantil como pensamos de antemão, na verdade podemos classificá-la como uma

ciência da e para educação, pois investiga teoricamente o fenômeno educativo,

formula orientações para a prática a partir da própria ação prática e propõe

princípios e normas relacionados aos fins e meios da educação. (Kowarzik,1983,

p.12).

Assim a pedagogia é um campo amplo de reflexões e análises sobre o fazer

pedagógico, pois diz respeito a algo igualmente grande, a formação do ser humano.

Sendo a sociedade, a cultura e o ser humano variáveis complexas, acaba sendo

muito diverso os espaços e práticas educativas que vão lidar com as necessidades

de desenvolvimento, formação e relacionamento com meio natural e social em que

a humanidade está inserida. Libâneo (2001) afirma que :

Um dos fenômenos mais significativos dos processos sociais
contemporâneos é a ampliação do conceito de educação e a
diversificação das atividades educativas, levando, por consequência, a
uma diversificação da ação pedagógica na sociedade. Em várias esferas
da prática social, mediante as modalidades de educação informais,
não-formais e formais, é ampliada a produção e disseminação de saberes
e modos de ação (conhecimentos, conceitos, habilidades, hábitos,
procedimentos, crenças, atitudes). (LIBÂNEO, p.3)
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A própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, mesmo tendo seu

foco em reger a educação escolar, define, em seu artigo 1º, que “a educação

abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na

convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos

movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações

culturais.” (BRASIL, 1996).

Razão que traz à tona o conceito e a existência da pedagogia social pois

esta se propõe a fazer a ponte entre os processos de ensino-aprendizagem e a

dimensão sociopedagógica da sociedade (CALIMAN, 2010). Portanto, a formação

do pedagogo está para além do espaço escolar, pensar em sua atuação é explorar

um campo fértil que vai muito além dos muros da escola.

Em todo lugar onde houver uma prática educativa com caráter de

intencionalidade, há aí uma pedagogia.” (LIBÂNEO, 2010, p. 51) Em todo espaço

onde há pessoas e processos de formação, é um lugar propício a esse  campo.

Silva et al (2012), discorre sobre três domínios da pedagogia, sendo um deles

o sócio-pedagógico, tema tratado neste trabalho, sobre isso, ele contribui trazendo

que :
O domínio sociopedagógico tem como áreas de conhecimento a infância,
adolescência, juventude e terceira idade. O objetivo principal é promover
intervenção sociopedagógica para o desenvolvimento de habilidades e
competências sociais que permitam às pessoas a ruptura e superação da
exclusão social dadas por condições de marginalidade, violência e pobreza.
Os abrigos, unidades de internação de adolescentes, asilos para idosos,
instituições psiquiátricas e unidades prisionais, a rua, a família e a empresa,
são lócus privilegiados para a ação sociopedagógica.(p.5)

Concluímos que, em um aspecto histórico- cultural, percebemos a pedagogia

hoje como uma ciência da educação, que apesar de sofrer alguns estigmas e

estereótipos, não perde sua autonomia metodológica já que suas investigações

caminham e coexistem com suas práticas, que ela é um campo que aborda a

formação do desenvolvimento humano e que por este sujeito ocupar diversos

espaços no mundo, o campo de atuação desse profissional será igualmente amplo.

1.2 O ser pedagogo

Em um aspecto mais individual, na totalidade do que é ser esse profissional, é

necessário entender que há uma formação geral do pedagogo durante a graduação,

mas essa não pode ser meramente técnica, entendê-lo é compreender, dentro de



17

uma formação humanista, em que as características que tecem a identidade do ser

humano se estenderão ao longo da vida de cada um, tomando proporções

diferentes de acordo com o que acontece nos distintos ambientes e relações

construídas na especificidade do local onde escolheram atuar, Palmeri e Branco

(2004) afirmam que:
Podemos perceber que tornar-se professor inclui aspectos
subjetivos complexos que amplia a noção de que apenas a
formação acadêmica é responsável pela formação profissional. As
experiências vividas e os sentidos subjetivos constituídos em suas
atividades diárias, individuais e coletivas, seja na escola ou em
casa, interferem e são impactados diretamente por suas
afetividades e suas histórias de vida. Reconhecemos que há uma
importância de se entender o professor para além da sala de aula,
principalmente nos cursos de formação. ( p. 151)

É no trabalho e por meio dele que se dará a configuração completa do

professor, que será expressa uma conexão direta entre sua subjetividade e a

atividade humana que exerce. Isso porque o sujeito que trabalha estará em

constante contato com o outro e com o próprio “eu” e é por meio do ser e do exercer

que ele constrói a si mesmo e ao mundo. Palmieri e Branco (2004) dizem ainda que:

Quando focalizamos o mundo subjetivo da pessoa, vemos o mesmo sendo
construído e reconstruído constantemente a partir das relações dinâmicas e
de contínua transformação que ela estabelece com o mundo externo e
objetivo, culturalmente mediado. (p.194)

Vamos então trilhar esse trabalho por esse caminho. Para além de

compreender a sua formação tentaremos compreender o ser pedagogo nas

especificidades e subjetividades experienciadas durante a vivência no contexto de

uma entidade de acolhimento.

Abrindo-se no sentido de que não está nem estará tudo posto e acabado,

tentaremos compreender um pouco dos fatores que poderiam contribuir para a

construção da identidade desse profissional específico.

1.3 Direitos rompidos? Educação, convivência familiar e instituição

A Constituição Federal prevê em seu artigo 6 que a educação faz parte dos

direitos sociais da criança, sendo eles: educação, saúde, trabalho, lazer, a
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segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, e a assistência

aos desamparados, conforme a própria constituição:

A educação é direito de todos e dever do Estado e da família, a mesma
deve ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando
o pleno desenvolvimento da pessoa, juntamente com o seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Art. 205

O desafio do Estado é, portanto, colocar essas questões em prática. Quando

nos deparamos com a realidade do Brasil hoje vemos que não temos alcançado as

metas mínimas estabelecidas pelo PNE para educação, e com o cenário atual de

pandemia essas questões estruturais de falta só se tornaram ainda mais evidentes

em todos os cenários possíveis.

Entro nisso pois, quando se trata do direito à educação da criança

institucionalizada, que é um cenário ainda mais complexo, se faz necessário rever

políticas públicas de educação e assistência familiar que antecedem as casas de

acolhimento para não reproduzirmos e nos acomodarmos com questões de injustiça

social, que em muitos casos, está atrelada ou é a causa que contribui para as

condições que se encontram essas crianças e adolescentes em questão. A respeito

disso, Weber (2000) fala que:
Sistemas sociais opressivos que atuam sobre os setores de baixos
recursos, estabelecem mecanismos pelos quais a sociedade como um todo
se mostra como abandonante em relação às famílias desprivilegiadas que,
por sua vez, reproduzem o mesmo modelo em relação aos seus filhos. (p.
32)

Sendo a família a base da sociedade, segundo a constituição, não seria

necessário ampliar os esforços e ações que garantissem os direitos da criança a

permanecer na família de origem? Como políticas públicas que garantisse emprego,

renda, educação e saúde às famílias que necessitam, já que a pobreza debilita a

família cumprir seu papel parental.

Para Rizzini (2006) a família mesmo estando fragilizada possui maior

potencialidade para o desenvolvimento dessas crianças, ainda segundo a autora, é

necessário que nos primeiros sinais de necessidade de apoio demonstrados pela

família, encontram-se as melhores oportunidades de intervenções capazes de evitar

a institucionalização das crianças e dos adolescentes.

Mesmo as leis garantindo que as crianças não serão tiradas de seu seio

familiar por questões exclusivamente financeiras, vemos que a desestabilidade do
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fator econômico contribui muito para a desestruturação do lar, tanto que os dados

mostram esse como o principal motivo de institucionalização, seguido de abandono,

violência doméstica e dependência química (SILVA, 2004).

1.4 E que espaço é esse ? A instituição

A partir da elaboração do Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa de

Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária (BRASIL, 2006),

adotou-se o termo Acolhimento Institucional para designar os programas de abrigo

em entidade, definidos no Art. 90, Inciso IV, do ECA (BRASIL, 1990), como aqueles

que atendem crianças e adolescentes que se encontram sob medida protetiva de

abrigo.

Ressalto que o que aqui referido não deve ser confundido com medidas

socioeducativas, que também têm instituições próprias, que acolhem crianças e

adolescentes que tenham cometido algum ato infracional. A entidade ou instituição

de acolhimento aqui referenciada são de medida socioprotetiva, quando há violação

de direitos cometidos à criança e o objetivo é garantir da melhor forma possível seus

direitos fundamentais.

As medidas de proteção são tratadas a partir do artigo 98 do Estatuto da

Criança e do Adolescente, essas são aplicadas sempre que percebidos que os

direitos da criança ou do adolescente foram ameaçados ou violados, seja :

I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;

II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável;

III - em razão de sua conduta.

Verificada a negação desses direitos, as autoridades competentes poderão

determinar algumas medidas para a proteção das crianças. Entre as possíveis

medidas está o acolhimento institucional, que nada mais é que uma política de

atendimento que presta assistência às crianças que estão sob o regime de

acolhimento. Essa é uma medida protetiva de alta complexidade que o ECA trata

como:
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Medidas provisórias e excepcionais, utilizáveis como forma de
transição para reintegração familiar ou, não sendo esta possível,
para colocação em família substituta, não implicando privação de
liberdade. art 101 § 1

A instituição de acolhimento integra os Serviços de Alta complexidade do

Sistema Único da Assistência Social (SUAS), ela é um espaço provisório, com uma

equipe multiprofissional, que vai acolher essa criança, elaborar um plano individual

para sua reintegração familiar ou, quando não possível, colocação em família

substituta, encaminhamento para adoção ou ainda os acolher até que atinjam

maioridade legal.

Até que uma dessas condições seja estabelecida, o dirigente da instituição

vai se responsabilizar legalmente pela tutela das crianças e em conjunto com as

autoridades competentes, vão assegurar os direitos fundamentais de seus

moradores. Porém, por muitas vezes essa condição não é algo provisório, quanto ao

tempo que essas crianças permanecem sob a tutela do abrigo. Estevão (2018) nos

traz dados importantes mostrando  que:

(...) Outro fato importante destacado pelo Levantamento Nacional foi o
período prolongado que crianças e adolescentes passam no acolhimento
institucional, averiguou-se que 55,2% estão nas instituições durante um
período de sete meses a cinco anos e 32,9% por um período que varia de
dois a cinco anos. Contradizendo o que é instituído pelo ECA
(BRASIL,1990) (BRASIL, 2017) que diz que a permanência da criança ou
adolescente não se prolongará por mais de 18 (dezoito meses) e que
ressalta o acolhimento institucional e o acolhimento familiar como medidas
provisórias e excepcionais. (Estevão,p. 22)

As entidades referidas podem ser governamentais e não governamentais e

os recursos destinados a sua manutenção será prevista nas dotações orçamentárias

dos órgãos públicos encarregados das áreas de educação, saúde e assistência

social, dentre outros.

Para receber esse recurso ou poder continuar funcionando, serão observadas

em ambas as entidades (governamentais ou não) o respeito aos princípios,

exigências e finalidades regidas por lei, sendo os responsáveis por essa avaliação

sobre o nível de qualidade e eficiência das instituições, o Conselho Tutelar, o

Ministério Público e a Justiça da Infância e da Juventude.
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A instituição de acolhimento é portanto um espaço de cuidado e

proteção, hoje ela se assemelha a uma casa, onde os responsáveis pela

garantia dos cuidados básicos de seus moradores são as pessoas que

trabalham na instituição, seus moradores são crianças e adolescentes de 0 a

18 anos incompletos, de ambos os sexos, com seus grupos de irmãos que

foram afastados da sua família por algum fator que os colocaram em situação

de risco.

Muitas características das estruturas das antigas instituições foram

alteradas. Hoje entende-se que a estrutura dessas instituições precisam ser

mais próximas de uma estrutura familiar, por isso elas são menores e não se

encontram mais grandes números de crianças em uma única instituição como

acontecia nos antigos orfanatos. Em relação ao limite de acolhimento os

Conselhos Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) tem

(...) estipulado a capacidade de abrigamento entre 20 e 30 crianças e
adolescentes. A Resolução 053/99 do CMDCA/SP estipula que os abrigos
devem atender a grupos de, no máximo, 20 crianças e adolescentes. Já o
CMDCA/RJ estipula que a quantidade máxima de vagas é de 25
(OLIVEIRA, 2004, p. 90)

Então, conforme as Orientações Técnicas para o Serviço de Acolhimento

para Crianças e Adolescentes (BRASIL, 2009), entende- se que “o abrigo

institucional” é um espaço semelhante a uma residência, atendendo até 20

moradores por unidade. E a casa-lar, outro termo bem encontrado, segue o mesmo

intuito mas trabalha em unidades residenciais, contando com o trabalho de no

mínimo uma pessoa ou casal que atue como educador/cuidador residente,

atendendo até 10 moradores por unidade.

1.5 A relevância do pedagogo na instituição e os desafios do sistema
educacional

Para nortear o trabalho e funcionamento desses espaços há alguns

documentos orientando o quadro de profissionais e aqui discutiremos dois destes: a

NOB-RH/SUAS e as Orientações Técnicas para o Serviço de Acolhimento para

Crianças e Adolescentes.
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Iniciamos com a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do

SUAS – NOB-RH/SUAS – ela delineia que é necessário um assistente social e um

psicólogo para atender o número máximo de vinte usuários acolhidos em até duas

instituições (BRASIL, 2006).

Já as Orientações Técnicas para o Serviço de Acolhimento para Crianças e

Adolescentes (BRASIL, 2009) indica apenas que a equipe técnica deverá ser

composta por dois profissionais para atender até vinte crianças, não indicando a

formação específica deles, sendo o mínimo grau de escolarização o ensino médio

completo e depois uma capacitação introdutória, assistida e ofertada pelo próprio

sistema a fim de iniciar as atividades desse profissional na instituição.

Em ambos documentos, há a indicação de um coordenador para cada

unidade, um educador/cuidador e um auxiliar de educador/cuidador para até dez

usuários, por turno, podendo ser acrescido esse número caso haja crianças com

deficiência, abaixo de 1 ano ou com alguma necessidade específica de saúde.

Vemos que apesar de existir pedagogos na instituição, esse não é um

profissional obrigatório por lei à equipe. Se para trabalhar com crianças e educação

em outros espaços como o hospitalar e escolar é necessário formação na área, por

que o mesmo não se aplica às instituições de acolhimento? Chamo atenção aqui

para a contribuição do pedagogo no  desenvolvimento da criança.

Se tratando das dificuldades da própria escola em contribuir com esse

desenvolvimento vemos que muitas vezes o próprio sistema de ensino não está

preparado para realidades tão diferentes e apresentam dificuldades em pensar o

sujeito para além da própria instituição. Estudos na área (SILVA, 2004; SIQUEIRA,

2009; SERAFINI, 2004), mostram baixos níveis de escolaridade, altos índices de

repetência  e defasagem com relação à idade esperada dessas crianças.

A escola brasileira, baseada na tradição moderna de educação, construiu

uma categoria de aluno idealizada, para a qual estaria preparada, com a

qual se identifica e da qual a criança abrigada – marginalizada e fracassada,

de acordo com o discurso hegemônico– não faz parte, sendo excluída e

silenciada, dificultando ainda mais a negociação desse papel de fracasso

atribuído pela sociedade (BUFFA, 2010, p. 29)

Isso porque o próprio sistema educacional acaba por "engessar" as

possibilidades do professor e da criança no sistema, por exemplo, quando os alunos
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devido às suas condições, entram com uma defasagem escolar muito grande

enfrentam dificuldades na questão idade-série e isso acaba sendo um fator

desmotivante de difícil contorno por parte do professor e da criança.

Tendo em vista que é facultado ao sistema de ensino escolher ou não pela

implementação dos ciclos no ensino fundamental2, ainda não são todas as escolas

que adotam essa política pública dos ciclos3 que, na minha concepção, seria um

desdobramento que ajudaria nesse processo.

Com todas essas questões apresentadas, a criança/adolescente acaba tendo

dificuldades em se enquadrar no ensino regular. Estudos na área (BUFFA,2010;

CAMARANO,2020) mostram que esses alunos são invisibilizados e estigmatizados

pelo sistema educacional. Nota-se que as escolas designam esse baixo rendimento

à criança, atribuindo a estas o título de “aluno rebelde”, “que não consegue

acompanhar” e com isso o próprio sistema educacional afasta e exclui a criança

desse contexto, a medida em que para o estudante a escola passa a se tornar um

fardo, significada como mais uma vivência ruim em sua vida. Sobre isso, Camarano

aponta que

Podemos inferir por esse viés, que a educação escolar pouco contribui na

promoção do processo de desenvolvimento das crianças e adolescentes

nos contextos, bem como na promoção de um avanço significativo em

termos de transformação social. (CAMARANO, 2020, p. 172)

Nas narrativas das crianças de ontem, pudemos constatar situações

adversas por elas vivenciadas nas instituições escolares, que configuraram

aspectos de (in)visibilidade. Este fenômeno social implicou o seu não

reconhecimento como seres sociais de direitos, pois foram visibilizados de

forma preconceituosa nos contextos educativos, mesmo que veladamente

em momentos nomeados de aceitação e acolhimento.(CAMARANO, 2020,

p. 174)

3 Os ciclos de aprendizagem são uma nova forma de reorganização dos espaços e tempos escolares.
O sistema de ciclos de aprendizagem tem como objetivo diminuir o número de reprovação e evasão
escolar, assim como está previsto na Meta. 2, Estratégia 2.3 do PDE. Diferentemente do sistema de
seriação no qual a avaliação ocorre ao final de cada ano letivo, no sistema de ciclos de aprendizagem
a avaliação ocorre ao final de cada ciclo a sua organização proporciona acompanhar a singularidade
dos alunos e a valorização das aprendizagens adquiridas pelo mesmo durante o seu percurso de
formação.

2 Conforme está disposto no Artigo 23 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN -
Lei 9.394/96) a educação básica poderá assumir diferentes formas de organização seja ela de séries
anuais, períodos semestrais, ciclos entre outras as quais devem atender ao interesse do processo de
aprendizagem.
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Para além da escola, que já apresenta dificuldades, ter um olhar pedagógico

sobre as especificidades do contexto dessa criança dentro da instituição faz-se algo

necessário. Toda criança tem desafios e questões próprias a serem trabalhadas e as

especificidades destas talvez seja algo ainda mais complexo devido ao contexto,

muitas vezes desconhecido pela maioria dos profissionais, pois envolve questões

emocionais, direitos violados, falta de confiança entre outros. A questão que se traz

então é o como essa criança/ adolescente irá significar o ensino formal e se

conseguirá se adaptar em uma escola com essas características.

Seria suficiente pessoas com outra formação no acompanhamento escolar

destas crianças dentro da instituição? Penso que a atuação do pedagogo nesses

espaços complementaria muito, pois essa função não está dissociada das demais

profissões dentro da instituição, pelo contrário, está conectada a elas de forma inter-

relacionada.

Diante disso, é preciso rever o que é necessário no modelo desses espaços,

principalmente no que tange em agregar profissionais com qualificação na área de

educação, pois como já vimos, o curso de pedagogia agrega em muitos aspectos

no desenvolvimento desses espaços.

Compondo a equipe técnica, o pedagogo pode ser importante na articulação

das ideias da instituição podendo orientar a equipe de forma metodológica nas

práticas com intencionalidades educativas, em instituir planejamento considerando

as faixas etárias, orientar a condução do projeto pedagógico de curso a ser feito com

toda a comunidade, além de que, com sua formação voltada à docência, melhor

auxiliaria a ponte escola- instituição, podendo contribuir nas aprendizagens dos

moradores os auxiliando em suas dificuldades de cunho educacional.

Segundo Izar (2011), em sua dissertação defendida pela Faculdade de

Educação da Universidade de São Paulo (USP), intitulada “A práxis pedagógica em

abrigos”
o pedagogo pode funcionar como um articulador entre a proposta da
instituição, os profissionais da equipe técnica e os profissionais da equipe
operacional, desenvolvendo uma comunicação dinâmica e funcional,
auxiliando na promoção de uma relação interpessoal respeitosa entre os
representantes de cada equipe, por transitar com facilidade entre os dois
espaços (casa-lar e sala da equipe técnica). (p.109)
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Embora o pedagogo não seja mencionado nas Orientações Técnicas e na

NOB-RH/SUAS, como vimos, os próprios documentos trazem atividades que

poderiam ser realizadas por este profissional, sobre elas Chesini (2015) apresenta a

seguinte síntese destes documentos

a) desenvolver educação continuada, com vistas à qualificação dos
profissionais; b) auxiliar no cumprimento das orientações metodológicas
para que o ambiente e os cuidados ofertados à criança e ao adolescente
acolhido sejam facilitadores ao seu desenvolvimento, contribuindo com o
seu desenvolvimento integral, com o conhecimento e ressignificação da
história pessoal, bem como com o fortalecimento da autonomia, da inserção
social e da cidadania; c) coordenar o processo de elaboração do Projeto
Político Pedagógico e nele incluir atividades para trabalhar com questões
pedagógicas complementares; d) auxiliar educadores/cuidadores no
desempenho de seu papel, contribuindo para que ofertem um cuidado
individualizado às crianças e adolescentes acolhidos, construindo
estratégias para desenvolver um ambiente estruturante aos acolhidos; e)
também aparece como função de educadores/cuidadores o
acompanhamento de atividades escolares… (CHESINI, 2015, p.37)

Em concordância com o aqui mencionado, a Resolução n. 17, de 20 de junho

de 2011, ratifica a equipe de referência definida pela NOB-RH/SUAS e reconhece

outras categorias de profissionais de nível superior no atendimento às

especificidades dos serviços socioassistenciais. O documento em alinhamento com

NOB-RH/SUAS, reforça que um assistente social e um psicólogo irão compor de

forma obrigatória as equipes de referência dos Serviços de Proteção Social Especial

de Alta Complexidade, mas acrescenta ao reconhecer outras categorias de

profissionais de nível superior que poderão compor essa equipe de referência.

Nessa nova lista  menciona o pedagogo, mas ainda de forma não obrigatória.

Por esse motivo, se faz necessário compreender a importância das relações

construídas pelo professor pedagogo em uma instituição de acolhimento a fim de

reconhecer em suas práticas e experiências a formação da identidade desse

profissional  e suas contribuições para as instituições em que atuam.

1.6 A construção da subjetividade no processo identitário docente

A identidade profissional passa pela representação, formação, valores, ideias,

prática pedagógica e aliado a todas essas experiências encontra-se um elemento

não isolado, a subjetividade, por meio dela e das relações estabelecidas com os

indivíduos é que se constrói o ser pedagogo. Mas afinal, o que é subjetividade?
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A gênese da subjetividade se dá conforme o sujeito se apropria das
relações sociais. Cada indivíduo faz isso de forma única, o que não significa
dizer que a gênese da subjetividade está no interior do sujeito. A
subjetividade se constitui conforme o sujeito internaliza, subjetiva, as
relações sociais que são externas a ele, num processo dialético entre o
interno e o externo (AITA, 2011, p. 43)

Segundo a teoria da subjetividade, o sujeito-professor não se constitui

unicamente pelo trabalho técnico que exerce, mas sendo um sujeito construído

socialmente vai ser constituído por todas suas vivências e práticas, portanto é

necessário se reconhecer subjetivamente. Para Silva (2007):

A palavra subjetividade se refere ao processo pelo qual algo se torna
constitutivo e pertencente ao indivíduo; ocorrendo de tal forma que esse
pertencimento se torna único, singular. (p. 75)

A vida é composta por vários acontecimentos que vão se diferenciar de

indivíduo para indivíduo e mesmo que estejam dentro do mesmo contexto e rotina

estes acontecimentos serão interpretados de diferentes aspectos, podendo ter

algumas aproximações e distanciamentos que vão construir a identidade individual e

grupal de dado contexto.

A identidade do pedagogo será definida pelo contexto cultural em que foi

criado, suas ideologias, formação acadêmica, estigmas impostos, relacionamentos

que os cercam no trabalho, na formação e na vida, e isso tudo será internalizado

pelo filtro de suas emoções e do que o afeta, pois a forma como esse profissional

se vê e é visto, atrelado ao aspecto afetivo-relacional determinará atribuição de

significados àquilo que se está vivendo, portanto, de forma intencional ou não, as

práticas e motivações desse pedagogo tenderão a ser mobilizadas em nível

cognitivo e emocional.

Acredito que uma grande parcela de nós e de toda essa subjetividade que

forma a identidade profissional é construída por nossas emoções, por muitas vezes,

se não dizer todas, elas influenciam diretamente nossas motivações e práticas.

Porém, pouco pensamos nisso, naquilo que é singular nosso, no que

verdadeiramente nos afeta e nos constitui como sujeitos únicos no mundo.

Entendemos por afeto aqui tudo aquilo que afeta o sujeito de alguma forma, tudo
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que o move, independentemente do significado atribuído por ele ser algo positivo ou

negativo.

Aprendemos por muito tempo a deixar nossas emoções em segundo plano, e

acabamos nos esquecendo que para que sejamos capazes de nos compreender

enquanto humanos, profissionais ou qualquer outra posição que venhamos a ocupar

no mundo, precisamos entender a dimensão fundamental do afeto, afinal a

capacidade de afetar e ser afetados é o que nos torna humanos.

Maturana (2009) traz muito presente em suas ideias a questão das emoções

e a importância da afetividade e amorosidade no desenvolvimento humano, tendo

em vista que quando ocorre a secundarização desses aspectos de afetividade,

negamos aquilo que nos torna fundamentalmente humanos. Nós fechamos a porta

que nos dá a possibilidade de compreender algo fundamental, a premissa de que a

história da humanidade se deu pelo fato da capacidade de emocionar-se já que a

própria premissa da linguagem, que para ele é nosso alicerce cultural e evolutivo, é

decorrente da emoção.

Ainda segundo o autor, somos seres racionais e emocionais, sendo que um

aspecto não anula nem secundariza o outro, assumir um, não pode ser motivo de

obscurecer ou desvalorizar o outro, pelo contrário do que às vezes é pregado,

ambos  são parte do construto de quem somos.

Essas visões contribuem para que ao conhecer as vivências que constroem a

trajetória dos profissionais e ao identificar suas experiências e práticas que

influenciam suas relações nesse espaço, consigamos perceber a identidade do

pedagogo sendo construída durante seu período na instituição de acolhimento.

Para que consigamos identificar isso de forma intencional, é necessário parar

um pouco e fazer o exercício de olhar para aspectos que os constitui, dentro daquele

espaço que só ele é capaz de poder dizer o que está acontecendo e reconhecer

neste espaço de subjetividade as experiências, emoções e sentimentos que muitas

vezes são deixados de lado pela pressão e automatismo do cotidiano.

Para discutirmos sobre o como os sentidos atribuídos às relações contribuem

para identidade desses profissionais, passaremos sobre o que alguns autores

dizem sobre a compreensão que temos das nossas vivências, no sentido de

produções de sentidos que damos ao que nos passa, para então entendermos a
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dimensão que esse aspecto têm na capacidade de nos afetar e nos constituir

sujeitos únicos no mundo.

1.7 Noções de sujeitos e produções de sentidos entre eles

Como aponta Susana Molon (2011), em seu artigo “Notas sobre constituição

do sujeito, subjetividade e linguagem”, a questão do sujeito, da subjetividade e

produção de sentido ainda é um desafio tanto para psicologia quanto para a área da

educação, pois existem diferentes implicações teóricas e metodológicas a respeito

desse campo de investigação. Aqui ficaremos com as aproximações de autores que

corroboram com a obra de Vygotsky.

A indissociabilidade entre a cognição, emoção e ambiente já foi tratada por

vários pesquisadores, porém, foi há pouco tempo que começou a ser aceita, no

mundo científico, a ideia de que somos seres concomitantemente criados e

criadores de mundo.

Sabemos que todos os aspectos apresentados até então formam a

identidade de uma pessoa, inclusive no âmbito profissional. Se olharmos no

dicionário, o conceito de identidade será definido como um conjunto de

características que vão distinguir uma pessoa, características das quais será

possível individualizá-la. Essas características são um emaranhado composto por

todas as experiências que o sujeito adquiriu ao longo da vida, formando significados

subjetivos da e para a pessoa. Segundo as aproximações da teoria histórico-social

feitas por Susana Molon (2011)

O sujeito e o social são mutuamente constituídos e reciprocamente
constituintes, e o processo de significação envolve e condensa todas as
suas manifestações, expressões, sentimentos e emoções, afecções;
portanto, seu corpo, sua atividade, sua consciência, sua vivência e sua
experiência são atravessados e realizados pelos processos de produção da
significação. (p. 613)

Na psicologia sócio-histórica de Vygotsky a subjetividade e o sujeito são

compreendidos na realidade social e na vida social, o autor tenta compreender

aspectos internos do sujeito que vieram das relações externas a ele, partindo do

ponto de que mesmo não sendo algo concreto são abstrações com significado vivo,

repleto de experiências para quem os detém.
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É problematizado então o alcance que o “outro” tem no processo de

constituição da singularidade do próprio ser. O processo da identidade humana é

construído através da dialética, a partir do contexto que o sujeito vive ele constrói a

si mesmo por meio de uma ação sobre a realidade e é por meio dessa ação que ele

vai não só transformar a sua realidade como também criar sua própria condição de

existência transformando a si próprio.

No caráter dialético da teoria: dentro e fora, formam uma síntese: pois o que

está dentro (interno) foi constituído nas relações com o que está fora (externo), mas

o que está fora, também sofre influência do que está dentro.

Vygotsky (1933/1988) assevera que toda função psicológica superior
aparece em dois planos, sendo primeiramente interpsíquica (nas atividades
coletivas e sociais), para depois tornar-se intrapsíquica (como propriedades
internas do pensamento), ou seja, aparece no plano externo e é
internalizada. (AITA, 2011, p.5)

Simplificando, o singular (sujeito) e o mundo externo (social) vivem em uma

constante relação no qual um se constitui pela expressão do outro. Portanto, o

sujeito e sua subjetividade se constitui a partir das relações, no que se apropriou da

cultura e dos conhecimentos construídos historicamente, mas ele também produz

novas relações, ele é  produzido ao mesmo tempo em que produz cultura.

Nessa perspectiva sócio-histórica é entendido que o sujeito é uma unidade

múltipla do coletivo, é uma unidade que se constrói na relação eu-outro e é a partir

disso que ele se constitui em um processo em que capta e significa os outros

sujeitos por meio de suas ações.

O sujeito não é constituído em um único momento, para o próprio autor, a

psicologia se humaniza quando reconhece isso e entende o modo de ser do sujeito

nas diferentes ações e práticas sociais que este está inserido, sendo determinado

por várias variantes incluindo o contexto, lugar singular e a sua posição social em

dado momento.

Nesse sentido, o processo da compreensão das vivências e experiências vai

além da mera descrição dos fatos, a compreensão se dá pela interpretação dos

sentidos e significados que foram atribuídos por aqueles sujeitos em determinado

momento.
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Vygotsky (1931/2000) destaca que tanto a constituição da personalidade
como um todo do sujeito até o desenvolvimento de cada função psicológica
superior devem ser entendidos desta forma, com base no processo de
internalização das construções sociais. “Todas as funções psíquicas
superiores são relações interiorizadas de ordem social, são o fundamento
da estrutura social da personalidade. Sua composição, estrutura genética e
modo de ação, em uma palavra, toda sua natureza é social” (AITA e FACCI,
2011, p. 5)

Nesse sentido, importa saber as experiências, sentimentos e sentidos que

foram atribuídos por quem as viveu. Por meio de um questionário online com

profissionais da educação de duas casas de acolhimento localizadas em Brasília,

intenciono escutá-los como pessoas que compõem o corpo da instituição, buscando

compreender o contexto do lugar e também na expressão livre de suas vivências

entender suas inseguranças, motivações, desafios, mas acima de tudo, as histórias

que trazem consigo que tecem suas relações afetivas e pedagógicas responsáveis

pela construção de si mesmos mas também do outro, no caso, das crianças que os

rodeiam no cotidiano.
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2. O QUE SE PRETENDE?

Objetivo geral:

Compreender de modo subjetivo as relações construídas pelo professor-pedagogo

de uma instituição de acolhimento, buscando nos sentidos, nas narrativas e práticas

o que é estar em um espaço não escolar e em que essas vivências contribuem para

a formação da identidade desses profissionais.

Objetivos específicos:

❏ Conhecer as vivências que constroem a trajetória dos profissionais da

instituição de acolhimento;

❏ Identificar as experiências e práticas vivenciadas neste contexto que

influenciam diretamente as relações estabelecidas pelos profissionais nesse

espaço;

❏ Entender como os sentidos atribuídos às relações contribuem para a

formação da identidade desses profissionais.
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3. CONSTRUINDO CAMINHOS

Esse trabalho resulta de uma pesquisa de campo desenvolvida a partir dos

pressupostos da pesquisa qualitativa. Se referindo a essa abordagem, Flick afirma

que
Essas abordagens têm em comum o fato de buscarem esmiuçar a forma

como as pessoas constroem o mundo à sua volta, o que estão fazendo ou o

que está lhes acontecendo em termos que tenham sentido e que ofereçam

uma visão rica. As interações e os documentos são considerados como

formas de constituir, de forma conjunta (ou conflituosa), processos e

artefatos sociais. (FLICK, 2009, p. 8)

Devido a pandemia pela COVID19, a Organização Mundial da Saúde (OMS)

defende o isolamento social como medida de proteção relevante para evitar a

transmissão do vírus, por esse motivo, optamos coletar as narrativas por meio de um

questionário online.

Para a construção da pesquisa seguiu-se alguns passos. Foi feito um

levantamento das instituições de acolhimento existentes em Brasília-DF e em

seguida, agendado por telefone, o primeiro contato com as participantes da

pesquisa. Posteriormente foram enviadas para os emails institucional uma carta de

apresentação (apêndice A) que explicava o contexto e objetivos da pesquisa, as

questões que deveriam ser respondidas (apêndice B) e também o Termo de

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) que deveriam preencher (apêndice C).

Como mencionado, os dados foram coletados por meio de um questionário

online onde a partir do momento que recebessem esse email com essas

informações, poderiam responder ao questionário de forma escrita, por áudio no

whatsapp ou  por email.

Sobre esse instrumento de geração de dados que denomina-se questionário,

Martins-Júnior(2015) afirma que este é um dos instrumentos mais frequentemente

utilizado na pesquisa qualitativa exploratória, nos informa ainda que

Questionário - É um instrumento utilizado para se obter dados de um

determinado grupo social por intermédio de questões a ele formuladas.

Serve para determinar as características desse grupo em função de

algumas variáveis predeterminadas, individuais ou grupais. (MARTINS,

2015, p. 234-235)
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A pesquisa foi realizada com duas instituições de acolhimento localizadas em

Brasília, ambas atendem crianças e adolescentes de 0 a 18 anos incompletos sob

medida protetiva encaminhadas pela Vara da Infância e Juventude do Distrito

Federal e Conselhos Tutelares.Elas proporcionam atendimento integral a essas

crianças/adolescentes durante o tempo que permanecem no serviço de acolhimento.

A primeira entidade acolhedora atende 70 crianças e adolescentes no total.

Em sua sede, possui 5 casas lares, cada uma com média de 8 crianças e

adolescentes com faixas etárias variadas, além disso possui também casas

descentralizadas que atendem 30 acolhidos. Esta conta com apenas 1 pedagoga.

A segunda instituição atende 30 crianças em medida de proteção, e para

além desta estrutura, possui duas casas de hospedagem destinadas a acolher

crianças de 0 a 12 anos, e seu acompanhante, que tenham sido encaminhadas pela

rede de saúde de suas cidades para tratamento na rede hospitalar no DF. Está casa

conta com 2 pedagogas que trabalham atualmente com as atividades escolares das

crianças e possui outra que está aposentada na secretaria de educação mas que já

trabalhou como pedagoga na casa e  atualmente é presidente da instituição.

Participaram da entrevista 3 pedagogas. Para preservação da identidade das

participantes, vamos chamá-las Serena, Pilar e Esperança, pois são codinomes que

me lembram aspectos das personalidades de cada uma. Comecemos então com as

apresentações das participantes.

A entrevistada Serena se formou em 2011, tem pós graduação em

psicopedagogia institucional, ocupa o cargo de educadora social, tem 9 anos de

profissão docente e atua há 10 anos na instituição.

A entrevistada Pilar se formou em 2014, não fez pós graduação, atua como

pedagoga em gestão, teve seu primeiro emprego nessa entidade e atua nela desde

então, totalizando 6 anos e 8 meses de profissão docente.

A entrevistada Esperança se formou em 1987, fez especialização em

educação infantil e um curso em educação sexual e tem formação em sexologia,

hoje é presidente da instituição, tem 28 anos de docência dos quais 26 foram na

instituição que atua.

É válido informar que as participantes Serena e Esperança são colegas de

trabalho  e atuam na segunda instituição apresentada.
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A análise foi realizada a partir da seleção de episódios que consideramos

importantes nas falas e que dialogavam com o aporte teórico construído até então.

Para a análise de dados da Serena e Esperança, que optaram por áudio no

whatsapp, foi feita a transcrição de suas respostas, já no caso da Pilar, a transcrição

não foi necessária, pois ela optou mandar suas respostas escritas por email.
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4. ACHADOUROS: COM ELAS, A PALAVRA

Quando fazemos coisas com as palavras, do que se trata é de como damos
sentido ao que somos e ao que nos acontece, de como correlacionamos as
palavras e as coisas, de como nomeamos o que vemos ou o que sentimos e
de como vemos ou sentimos o que nomeamos. Nomear o que fazemos, em
educação ou em qualquer outro lugar, como técnica aplicada, como práxis
reflexiva ou como experiência dotada de sentido, não é somente uma
questão terminológica. As palavras com que nomeamos o que somos, o que
fazemos, o que pensamos, o que percebemos ou o que sentimos são mais
do que simplesmente palavras. (Larrosa, 2002, p.21)

Pensando a respeito do professor-pedagogo que atua na casa de

acolhimento, procuramos compreender de modo subjetivo as relações construídas

por esse profissional buscando nos sentidos, nas narrativas e práticas o que é estar

em um espaço não escolar e em que essas vivências contribuem para a formação

da identidade desses profissionais.

São diversos os motivos que levam uma pessoa a escolher uma carreira

profissional. Vamos conhecer agora as escolhas referentes às vivências que

constroem a trajetória da escolha do curso de pedagogia das entrevistadas.

Pilar se descobriu pedagoga durante o curso, com as aulas, textos e

prováveis influências do “outro” que já estavam imersos na área, enquanto Serena

relata que foi fortemente influenciada pelas amizades da época do ensino médio, já

Esperança, apesar de citar amizades, conta que era um sonho de menina.

Serena: Eu entrei na escola normal, aos 16 anos, por incentivo de um amigo
e então vi que era a profissão que eu queria.

Esperança: No ensino médio a gente ainda fazia esse curso de Magistério e
aí algumas amigas iam fazer. Eu sempre quis ser... tive a ilusão de ser
professora. Desde pequena dava aula para boneca, eu dava aula para os
amigos mais novinhos... aquelas coisas de criança.

Realizada a escolha do curso, ainda restava uma escolha a ser feita, a de em

qual área trabalhariam dentro da pedagogia depois da graduação. A este respeito,

todas afirmam que o percurso que tiveram para chegar a instituição não foi algo

planejado ou que sempre sonharam, na verdade, não tinham muito contato com

essa realidade mas, por acaso, nos encontros da vida, surgiu a oportunidade de

emprego para atuar na instituição, trilhando diferentes percursos, todas conseguiram

se firmar nesse espaço e lá permanecem até hoje.
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Pilar: Costumo dizer que caí de pára-quedas no abrigo, foi a minha primeira
oportunidade de trabalho. Na entrevista fiquei bem assustada e com medo
(por ser algo que eu não conhecia e não tinha visto na faculdade).

A respeito das participantes não terem contato com essas instituições,

discutimos a partir de alguns referenciais e também das minhas próprias vivências

enquanto graduanda, que essa é uma realidade das universidades hoje. Mesmo que

tenhamos contato com outras realidades de trabalho, são de forma superficial, pois a

formação dos professores se concentra mais em espaços escolares, mesmo que se

saiba que  a educação é um campo  que vai além dos muros da escola.

Neste novo campo de trabalho desconhecido, o medo foi algo bem

recorrente para expressar o início da carreira na instituição. Como todas não tinham

experiências profissionais na área, afirmam que o principal sentimento era o medo e

a insegurança de não estarem a altura do que o serviço exigiria, a respeito disso,

seguem algumas falas:

Serena: era o medo de não saber lidar com os desafios, de lidar com
crianças e vulnerabilidades e até mesmo questões afetivas;

Pilar : Tive medo de não dar conta, de ser ameaçada (acolhidos usuários),
foi um grande desafio por ser o primeiro trabalho, um ambiente
completamente novo, complexo e cheio de histórias de vidas feridas.

Recém formada e não conhecendo de fato a realidade da instituição,

Esperança mostra um caminho diferente que poderia ser seguido, o caminho das

expectativas.

Eu não conhecia nada do que era abandono de uma família. Uma criança
ser abandonada pela mãe, ser maltratada e violada pela família... eu não
sabia nada disso. A instituição era um lugar tão bonito, cheio de verde, uma
área maravilhosa! (...) e aí eu tinha aquela ilusão de que aquelas crianças
abrigadas nunca iam repetir de ano, aquelas crianças nunca mais iam
abandonar a escola, que todas iam se formar na faculdade... porque agora
elas tinham uma professora que ia orientá-las para o resto da vida (…)
Então eu disse: gente, eu vou mudar a vida dessas crianças! Essa era a
minha expectativa.

Larrosa diz que o sentido ou o sem-sentido tem a ver com o pensar, com a

palavra, ele argumenta que o pensar “não é apenas “raciocinar” ou “calcular” ou

“argumentar”, como nos tem sido ensinado algumas vezes, mas é sobretudo dar

sentido ao que somos e ao que nos acontece” (p. 21). Aqui eu interpreto que o
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sentido ou o sem-sentido tem a ver com a subjetividade, pois é por meio dela que

nos colocamos diante de nós mesmos, do outro e do mundo que nos cerca.

A experiência segundo Larrosa (2002) “é o que nos passa, o que nos

acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece, ou o que toca”

(p.21). São várias as coisas que nos acontecem, mas são diferentes as formas como

nos deixamos ser tocadas por cada uma. Aqui vemos as diferentes formas de olhar

uma mesma situação, mas que ao final, cada uma pelos seus motivos se permitem

viver a experiência, seja com medo ou seja iludida nas próprias expectativas.

Segundo a Esperança, ela fantasiava o que aconteceria, acreditava que

processo seria bem mais simples, já que tinha a formação que lhe ajudaria e o

ambiente em que estavam era totalmente propício a esse desenvolvimento.

Porém, logo que conheceu a realidade do local e das funções que

desempenharia, sua fala se aproxima das outras entrevistadas, quando ela traz a

noção dos desafios, quando mostra a dificuldade em que se encontrava no momento

que percebeu a complexidade da sua função, onde para além do aspecto escolar,

precisaria olhar para a criança como sujeito singular e descobrir um jeito de trabalhar

e construir o seu desenvolvimento.

Começando a entender que não dá para promover mudança no outro a

partir da educação se a primeira transformação não for em si mesma, agora seu

desafio era interno e a sua  primeira mudança deveria ser consigo mesma.

(...) o desafio era eu mesma. Eu era o meu desafio, porque quando eu
cheguei lá eu vi que aquelas crianças precisavam muito mais do que uma
professora, precisavam de alguém que dissesse para elas que a vida valia a
pena e que não interessasse se elas passassem ou não de ano, que elas
podiam ser felizes mesmo tendo enormes dificuldades na escola e aí isso foi
bem difícil no início para mim.

Durante esse percurso de transformações e dificuldades, ambas reconhecem

a importância que a formação em pedagogia teve para a visão que elas trazem para

a instituição hoje, na prática.

Como mencionei na apresentação, hoje vejo que a pedagogia me apresentou

uma visão mais humanizada da vida, me ensinou a acreditar na potencialidade do

outro, a ver beleza nas diferenças e distinguir processos e singularidades de cada

indivíduo. As entrevistadas apresentam muito dessa visão, ao mencionar o que a
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formação agregou, elas falam que aprenderam a ter um conhecimento mais amplo

de como lidar com diversas diferenças, em não só reconhecer a singularidade de

cada sujeito, mas trabalhar a partir delas.

Esperança: O pedagogo, ele vem como suporte. Além da questão do ensino
formal, ele vem com todo um arcabouço de comportamento de visão de
vida, de visão de futuro para as crianças, visão que talvez os outros
profissionais não tenham. Hoje a pedagogia é tão ampla, a visão dela (...)
então a gente pode trabalhar com potencialidades daquela criança e
adolescente.

Durante as falas, encontros, medos, anseios e construção de práticas em

uma realidade de trabalho desconhecida até então, devido a realidade que tiveram

na formação, é possível perceber em suas falas que não só a educação escolar

precisa do pedagogo, mas que esses profissionais são fundamentais para

promoverem intervenções que permitam que essas crianças sejam capazes de

desenvolverem competências capazes de romper com as condições sociais que se

encontram.

Mesmo não sendo mencionado nas perguntas, a questão do pedagogo dentro

das instituições não ser algo obrigatório, conforme os documentos NOB-RH/SUAS e

as Orientações Técnicas para o Serviço de Acolhimento para Crianças e

Adolescentes, esse fato aparece com um tom de descontentamento na fala de uma

das entrevistadas.

Esperança: Eu acho que o pedagogo devia tá dentro da Equipe técnica
obrigatória de uma instituição de acolhimento, coisa que ainda não está.
Obrigatório é a assistente social e a psicóloga.

Como já mencionado a esse respeito, é necessário a presença do pedagogo

dentro desse espaço e são diversas as suas atribuições. Por causa dessa

abrangência em funções, a prática pedagógica acaba se diferindo de uma

instituição para outra, caso que não foi diferente nessa pesquisa.

A respeito das atribuições, a pedagoga Serena e Esperança trabalham mais

de perto com as crianças, no acompanhamento escolar, elaborando planos de

ensino, atividades contra-turno, portanto a rotina é mais sólida e o trabalho está mais

focado nas atividades, em diversas modalidades, com as crianças no período

contrário ao da escola.
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Já na instituição onde a pedagoga Pilar trabalha, a atribuição consiste em

exercer funções administrativas, técnicas e mais globais. Sobre o trabalho do

pedagogo na gestão da rotina nesses espaços, Izar afirma que o pedagogo pode

funcionar como um articulador entre as equipes por transitar com facilidade entre

casa lar e sala da equipe técnica,  e ainda que :

O trabalho da equipe técnica com as crianças e adolescentes traduz-se na
articulação das atividades supracitadas (família, comunidade, rotina,
relatórios e capacitação da equipe operacional) e no desenvolvimento de
um diálogo esclarecedor acerca da situação pessoal em relação ao
acolhimento institucional. (IZAR, 2011, p. 114)

Mesmo que o trabalho da equipe técnica em relação à rotina seja fomentar

práticas que acolham e impulsionam o desenvolvimento das crianças integrando

suas necessidades, a dos funcionários e atividades internas e externas à instituição

em um contexto residencial (Izar, 2011), percebemos na fala da Pilar que o dia a dia

na instituição não segue uma rotina. Sobre isso, ela diz que:

Costumamos dizer que no serviço de acolhimento vivemos do imprevisível,
pois eu programo toda a minha rotina diária, mas quando chegamos tudo
muda, e às vezes não fazemos nada do que planejamos para aquele dia.
Podem acontecer brigas e agressão e ter que ir para a delegacia, meninos
doentes, ter que ir para hospital, demandas inesperadas, etc. Tudo isso
requer uma organização, logística, que faz com que toda a rotina dos
colaboradores mude.

Esse fato de não ter rotina também foi trazido pela participante durante outras

respostas, relacionadas aos sentimentos em relação a realização ou não de suas

práticas, sempre com um tom de descontentamento, pois não trabalhava com a

modalidade de acompanhamento escolar/ reforço, que era um desejo seu.

Diante desses relatos de demandas que ela precisa suprir e situações que

vivencia, podemos compreender o como essa profissional é afetada por suas

relações, e ainda que o ofício do ser pedagogo nesses espaços tem muitas

complexidades, pois lidam diariamente com situações imprevisíveis abarcadas de

sofrimentos e conflitos.

Nesta instituição em que a Pilar trabalha, vemos a necessidade do lugar em

exercer questões de gestão do espaço e o desejo da pedagoga em cumprir outros

papéis da pedagogia.
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Pilar: O meu pensamento quando entrei no abrigo é que daria aulas de
reforço e acompanhamento escolar, além das questões burocráticas
escolares. Mas fui informada que o pedagogo do serviço de acolhimento faz
um trabalho organizacional, sou responsável por todas as questões
escolares e organizacionais do abrigo (escalas, eventos,fotos, etc), com isso
não teria a questão do acompanhamento escolar/reforço, o que me deixou
bem frustrada.

Esse trabalho organizacional a que se refere, é um pilar para a educação em

diferentes espaços. A gestão/ administração é a mediação de recursos objetivos ou

subjetivos, como nesse caso, para se alcançar determinados fins estabelecidos por

uma comunidade (Paro, 2010). Esse processo se faz na interação com o outro, faz

parte do trabalho do pedagogo e é um princípio constitucional das instituições

públicas.

Entender um pouco dessa gestão da educação é fundamental pra gente

pensar a garantia do direito à educação olhando pra rede como um todo. Neste

estudo, é possível identificar as funções que as entrevistadas exercem em seu local

de trabalho, e que ambas funções são pilares fundamentais para o bom

funcionamento do espaço.

Um fato curioso trazido aqui é a confirmação de que não está tudo posto e

acabado. Devido o cenário da pandemia, houve o surgimento de novas

necessidades que farão parte de algo novo na história da pedagoga Pilar e da

instituição em que atua, a respeito disso encontramos que:

Pilar: este ano com a nossa atual situação, da Pandemia, os coordenadores
estão revendo as minhas funções para focar no que eu queria desde início
que é o reforço/acompanhamento/atendimento escolar às crianças e
adolescentes.

Mudar nunca é simples, é visível que os órgãos de gestão tiveram que pensar

em mudanças diante do cenário de pandemia, adotando o ensino remoto por

exemplo. Percebemos que muitos profissionais tiveram que se reinventar, se

realocar e enfrentar de perto problemas estruturais de educação no nosso país, e

tudo isso está sendo significado de diferentes modos devido a diferentes condições

de cada pessoa e instituição, tudo isso foi percebido durante a fala das

entrevistadas.
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Pilar: A nossa limitação no momento são as aulas remotas, falta de meios
para acessarem as aulas, e a relação de parceria com algumas escolas que
às vezes não entendem nosso contexto.

Essas questões revelam a dinâmica do trabalho educacional, as dificuldades,

limitações e sobrecargas que estão fazendo parte do dia a dia do professor, nos

mostram os desafios mas também novas possibilidades, como as vivências e

experiências que farão parte da história dessa pedagoga assumindo outra função a

partir de agora.

Ao justificar o desejo de trabalhar mais de perto com os acolhidos,

possibilidade agora real, Pilar explica que as crianças chegam ao abrigo com uma

defasagem muito grande de aprendizagens em virtude das idas e vindas que

acontecem em suas vidas. Os nossos acolhidos sentem na pele a defasagem idade/série, que

gera uma exclusão e traz muitas dificuldades em toda a vida escolar. Portanto, defende que a

necessidade do acompanhamento pedagógico junto à criança é fundamental.

Segundo as entrevistadas, de ambas instituições, durante esse percurso de

idas e vindas as crianças não eram incentivadas a irem à escola, traziam uma

história de não estudar, não vale a pena, mas após a intervenção das pedagogas

seja diretamente, seja na organização da vida escolar, muitos dos acolhidos se

redescobrem nos estudos, passam a ler e escrever mais, além de outras atividades

acadêmicas cotidianas.

Esse “ressignificar o estudar” que as crianças trazem a partir da relação com

o outro quando entram na instituição vai ao encontro da peculiaridade da educação

como trabalho, diferente de outros, o fim/ alcance do ensino vai depender da

resposta singular tanto do professor quanto do aluno durante o processo. A esse

respeito, Vitor Paro diz que:

Nos processos de trabalho que se dão usualmente na produção material da
sociedade, há uma relação de exterioridade entre produtor e objeto de
trabalho: o produtor age sobre o objeto de trabalho, que simplesmente
“sofre” aquela ação de transformação. No caso do processo pedagógico,
todavia, uma relação desse tipo redundaria na negação da educação e na
impossibilidade do aprendizado. Aqui, o objeto de trabalho (o educando)
é também sujeito, o que inviabiliza a ação unilateral do educador. Este,
para ensinar, para transmitir cultura, precisa, antes, obter o
consentimento do outro, daquele que aprende. É, pois, uma relação de
convivência entre sujeitos (...) pois a ação que se passa resulta na
afirmação de ambos como sujeitos. (PARO, 2010, p.10 grifo nosso)
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Cada criança ressignifica esse estudar de acordo com sua singularidade. O

processo de ensino aprendizagem é uma relação, é uma via de mão dupla que

afirma ambos como sujeitos, não só o professor deve estar disponível ao outro, o

aluno também  precisa se pronunciar como sujeito nesse processo.

Conseguimos notar a presença de algumas histórias das próprias pedagogas

que valem a pena serem mencionadas, pois refletem as experiências singulares que

tiveram nessas relações, mesmo que estivessem em espaços semelhantes,

instituições de acolhimento.

Algumas questões nos levaram às respostas que mostram que de fato temos

parte da história do outro na constituição da nossa, estas se expressaram nas

motivações e reações que tiveram frente às suas vivências. Nas respostas da

pedagoga Serena e Esperança, que trabalham na segunda instituição pesquisada,

se destaca um movimento de ação e reação a partir do que o outro trazia de novo

para elas.

As trocas nas relações de ensino-aprendizagem não são sentidas apenas

pelo aluno como tendemos a priorizar, tudo o que nos acontece é sentido,significado

e formado por ambos, aluno e professor. A respeito disso Maturana explica que

O educar se constitui no processo em que a criança ou o adulto convive
com o outro e, ao conviver com o outro, se transforma espontaneamente, de
maneira que seu modo de viver se faz progressivamente mais congruente
com o do outro no espaço de convivência. O educar ocorre, portanto, todo o
tempo e de maneira recíproca. (MATURANA. 2002, p. 29)

Diante das necessidades das crianças, Serena teve uma reação, viu a

necessidade e fez pós-graduação em psicopedagogia com enfoque no trabalho em

instituições, enquanto a Esperança foi motivada a buscar outras formações. Ambas

transformaram e ampliaram com isso a própria visão de mundo sendo capaz de

transformar a vida de quem as motivou, já que doava um pouco do seu “novo eu” no

convívio diário com os acolhidos .

Esperança: Então, realmente eu não tinha muita muita bagagem, mas com
o passar do tempo eu fui buscar essas especialidades(…)
E aí eu me deparei com muitas crianças com graves problemas na questão
da sexualidade, crianças que foram violentadas, crianças que foram
abusadas pelas mães, pelos pais, por todos os parentes do mundo também
e isso tinha deixado muitas marcas na conduta delas com o outro, no
relacionar-se.
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E aí eu vi que eu tinha que estudar um pouco mais sobre isso e foi
quando eu fui fazer o curso de educação sexual e foi também uma
mudança absurda da minha vida, na minha vida pessoal, assim, no
entendimento da sexualidade humana.
Inclusive depois eu fiz o curso de sexóloga também, e eu tenho certeza
que isso ajudou demais na instituição a quebrar tabus e mitos e ajudou
os meninos e meninas também na questão da gravidez indesejada, da
gravidez precoce, né? também na questão da entrega nos relacionamentos,
elas conseguiram escolher pessoas mais especiais para se relacionarem e
os meninos também (...)

Vemos nesta fala que ela mudou a partir da relação com o outro, mais ainda,

ela percebe que mudou para que houvesse mudança no outro, pois não basta fazer

o curso, mas mudar a si mesma e consequentemente isso vai "respingar" no outro.

Não basta eu saber, é preciso ter consciência para que eu possa ser afetada pelo

que sei e até pelo o que não sei. Com certeza ela alterou a sua relação com a

sexualidade e isso trouxe transformações para a sua atuação dentro da instituição.

No início, durante o tópico de escolha em área profissional, foi muito presente

o sentimento de ‘amor pela educação’ que as entrevistadas traziam consigo, pois foi

esse meio que encontraram de contribuir para a construção de um mundo melhor.

Segundo a crença da Pilar é com ela (educação) que podemos mudar as pessoas e

o mundo.

Na atribuição de sentido dada pelas entrevistadas quanto ao seu trabalho foi

expressa nas palavras “alegria” e “recompensa” principalmente quando o acolhido

tem um bom desenvolvimento ou quando ocorre uma reintegração/ adoção bem

sucedida. Segundo Pilar é a melhor sensação do mundo, o trabalho deu certo.

Mostram ainda que essa atuação dá um sentido maior de existência, uma razão que

se manifesta no trabalho, a partir do que estão fazendo.

Esperança: eu tentava fazer da minha formação com eles uma formação
completa, uma formação de vida e isso me deu muito sentido para minha
vida profissional e a minha identidade não só como pedagoga mas acho que
até como pessoa profissional mesmo de outras áreas.

É notório nesta fala um sentido que ela subjetivou para o trabalho, para a sua

vida profissional e isso foi construído por ela de modo singular, mas claramente a

partir dos aprendizados que teve com o outro.

A formação de vínculos dentro da instituição foi tido como algo inevitável e

essencial para a formação da identidade do pedagogo e para realização do trabalho
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que desempenham. Nota-se que muito do prazer de ser pedagogo e de se envolver

no trabalho são expressos quando se menciona as relações, as trocas que

estabelecem com as pessoas do seu convívio.

Serena: é sem palavras dizer o que eu sinto, pois vejo que meu vínculo com
todas as crianças é vínculo de respeito, de amor de pedagogo apaixonado
pelo que faz… ser pedagogo é doar, incentivar e amar o que faz. E com
essas crianças você sente muita mas muita coisa que simples ensinar, é um
sentimento inexplicável.

Segundo Torres e Castro (2014), no artigo Disponibilidade ao Outro,

percebemos que por muito tempo se estabeleceu uma cultura de autoritarismo entre

adulto e criança, como se quem “viveu menos" não fosse capaz de agregar valores e

se posicionar no mundo. Contudo, percebeu-se na pesquisa de campo que “o

desempenho da autoridade adulta dependia de uma aproximação com as crianças.

Aproximação que surgia quando os adultos se mostravam responsáveis pelas

crianças e quando as viam como sujeitos próximos” (p. 89) caso semelhante ao

entendimento construído pela Serena nos relatos desta pesquisa.

Como já mencionado, as relações tanto na vida quanto no processo de

ensino aprendizagem é uma via de mão dupla e isso resulta na afirmação de ambos

como sujeitos. O professor não é o detentor de todo o conhecimento, ele não pode

ser um sujeito distante, pois ambas as partes precisam estar disponíveis ao outro,

ambos precisam se pronunciar como sujeitos para que essa relação expresse um

sentimento de alteridade nos vínculos formados.

Seria, portanto, quando o olhar nos olhos e o face a face expressam a
existência de um sentimento de alteridade entre duas pessoas. Um
sentimento de valorização do outro e do entendimento de que ambos são
responsáveis pela construção subjetiva mútua e também pela construção de
espaços-tempos comuns. (TORRES, 2014, p 89)

As entrevistadas afirmam que os vínculos criados é algo visceral no serviço, é

um sentimento inexplicável que muda os sujeitos que estão envolvidos pois o

contato diário com essas histórias altera a forma como enxergam o mundo. Em outra

resposta temos que:

Pilar: O vínculo e o afeto dentro do serviço de acolhimento é essencial para
o andamento do trabalho, costumamos dizer que só permanece neste
trabalho quem tem afeto/amor/empatia, pois é um serviço de alta
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complexidade, onde a criança e o adolescentes chegam com uma bagagem
muito “pesada/triste/sofrida”, e precisamos saber lidar com tudo isso, sofrem
as mais diversas formas de violência, principalmente a psicológica. E diria
que diariamente a forma de pensar o mundo muda com esse trabalho, o se
colocar no lugar do outro... Aprendo diariamente a dar valor no que eu
tenho, principalmente nas pessoas.

Momentos marcantes que presenciaram dentro da instituição e as próprias

trocas que tiveram no contato com as histórias das crianças foram suficientes para

mudar a percepção de educação nos moldes escolares construídos durante o

percurso de vida. Depois de entrar na instituição, a entrevistada Esperança fala que

mudou sua percepção, não enxergava mais no aluno apenas a área cognitiva ou o

que afetava o seu desempenho no ensino formal, com as trocas, as suas vivências a

ensinaram olhar pro aluno como um sujeito completo, e isso consequentemente

alteraria a atuação do ser pedagogo, sobre isso a entrevistada afirma:

Esperança: Quanto a questão de que momentos marcantes, né, fizeram eu
mudar a minha atuação no trabalho... sim, eu refleti sobre a importância
do ensino formal para o sucesso profissional de alguém. Eu refleti
quanto à questão dos traumas, principalmente na área sexual, que podem
ou não marcar a vida de uma pessoa e que ela pode ter sucesso mesmo
dentro de uma realidade tão dura de abandono, violências e privação
de seus direitos. Eu também aprendi que eu tenho que olhar o aluno
como um todo, com individualidade, mais como um arcabouço de
potencialidades e não só uma questão de fazer o passar de ano, formar
e dar um certificado de formação para ele, isso não está dentro das
minhas crenças como pedagoga hoje.

Sobre essa questão do pedagogo precisar olhar o aluno como um todo e não

apenas o aspecto cognitivo e a importância do ensino formal para o sucesso

profissional, durante a entrevista, foi discutida a questão do sistema educacional e o

como ele destoa dessa visão. Quanto a falta, do que esses profissionais ainda

precisam, é trazido a preocupação com o pós 18 anos das crianças, pois devido as

suas vivências serem distintas, suas questões escolares também acabam sendo, e

como já mencionado, há um despreparo do próprio sistema educacional em lidar

com essas questões.

Essa percepção da Esperança vai ao encontro das outras falas como a da

Pilar que diz que os acolhidos sentem na pele a defasagem idade/série, que gera

uma exclusão e traz muitas dificuldades em toda a vida escolar e acadêmica, já que

as provas de admissão para ingresso em universidade como ENEM e vestibulares
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estão pautados em competição, falsa meritocracia e não nos direitos que estes tem.

Elas relatam que além disso, cursos técnicos que seriam uma opção mais rápida de

preparo para a inserção no mundo do trabalho, apresentam uma linha de exclusão

devido a defasagem idade-série desses alunos.

A questão do ter que se enquadrar ou não dentro das exigências culturais

que a vida impõe, o como os sistemas de ensino priorizam notas e o aspecto

cognitivo se configurando de tal modo que distancia o aluno por causa da sua

realidade, já que estes estão em constante comparação com o padrão de vida das

outras crianças são reflexões já discutidas na fundamentação teórica e são

inquietações muito presentes das pedagogas das instituições.

A respeito desse padrão de comparação, competição e exclusão, Maturana

traz a visão que o professor deveria ter frente a essas questões, visão muito similar

a percepção das entrevistadas,  ele diz que:

(..) requer que o professor ou a professora saiba como interagir com os
meninos e meninas num processo que não os negue ou castigue, seja pela
forma como eles aparecem na relação, seja porque não aparecem como as
exigências culturais dizem que deve ser. Esse professor ou professora pode
fazê-lo porque, eles também, respeitam a si mesmo e ao outro.
(MATURANA. 2002, p. 32)

Respeitar o próprio processo e o do outro, essa é uma frase que vemos

sendo construída no aprendizado e percepção que a Esperança teve ao entrar em

contato com o “outro” na instituição. Respeito que foi construído ao ver que não só

os resultados da escola importam, na verdade, que essas exigências e comparações

com o outro teriam outros  sentidos naquele contexto.

Vemos aqui um aspecto de sua identidade sendo formada, notamos ela se

descobrindo e formando a visão da professora que tem hoje na interação com o

outro. Visão que a guia em suas práticas atuais, onde acredita que o verdadeiro

sentido da educação está em saber buscar e estimular as potencialidades singulares

do sujeito em comparação com ele mesmo e não com o outro.

Esse novo olhar que ela aprendeu a ter foi reconhecido e consolidado pelos

alunos na época em que se encontravam acolhidos e é expresso até os dias atuais
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onde alguns, já adultos, recorrem e a avisam sempre que acontece algo marcante

na vida, como nascimento de um filho, formação de família ou outro acontecimento,

reforçando a ideia de vínculos altamente consolidados e a relação de alteridade

entre ambos.

O desejo desse retorno futuro foi expresso na fala de sua colega de

profissão, a Serena , que por está a menos tempo na instituição, ainda não vivenciou

essa experiência mas anseia por ela.

Algumas dessas crianças estarão bem resolvidas em algum momento da
vida né, quando crescerem…. quando saírem da instituição ou se forem
adotadas e se lembrarão de tudo que eu passei pra elas e isso, isso vai ser
a coisa mais importante na minha profissão, eu acho que isso vai ser o que
é mais importante.

Diante de todas as dificuldades expostas, prevalece o acreditar. Prevalece o

reconhecimento do potencial existente em cada ser humano, a esperança da

construção de um mundo mais justo, e a luta ativa em suas práticas que promovem

pequenas transformações diárias no processo do relacionar-se. Elas afirmam tentar

sempre motivá-los a estudar, mostrar que são capazes, procurar suas

potencialidades e incentivá-los a conhecer sempre mais.

Vemos que até hoje se perpetua uma visão assistencialista e excludente na

educação, tanto os estigmas atribuídos aos alunos desse contexto quanto aos

próprios profissionais da educação de forma geral.

Neste sentido, uma das instituições mostrou a sensibilidade em mudar esse

estigma não só para os acolhidos e pessoas que trabalham na entidade, mas para

consolidar o que realmente é viver nessa casa para sociedade. Para isso, promovem

passeios com a comunidade escolar dentro da instituição, integram os alunos ao

acesso cultural e também a comunidade sempre que possível.

Esperança: Outra coisa que nossa instituição fez foi um projeto que existe
até hoje, que se chama “Dia de Visita, dia de alegria''. É o dia que os
coleguinhas da escola vão passar o horário da escola ou turno, né? de
manhã ou à tarde. Eles vão passar dentro da instituição, então eles vão
conhecer uma casa diferente, eles conhecem a casa do menino. Onde o
menino dorme, onde o menino come, eles fazem um lanche na instituição,
geralmente somos nós que oferecemos o lanche ou então a gente colabora
com alguma coisa e a escola colabora com outra. Porque a gente precisa
desmistificar a ideia de que o abrigo de crianças é uma casa de
horrores a gente precisa tirar isso da cabeça das pessoas.
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Além do estigma que os alunos sofrem, é notório o estigma que o profissional

de educação ainda vive atualmente, essa questão da desvalorização docente e

descrença da profissão  apareceu na entrevista com o seguinte depoimento:

Esperança: (...) Principalmente as dificuldades de não ser reconhecida,
eu lembro uma vez eu comentando com uma amiga jornalista, eu falei que
uma professora da pré escola dos meus meninos estava terminando um
mestrado na UnB. Ela olhou para mim com uma cara como se ela tivesse
descobrindo, que o mundo, que a Terra era Redonda. E ela disse: nossa,
professora de criança com mestrado!? Eu quase bati nessa minha amiga
né, mas eu controlei, respirei fundo e disse olha, eu acho que você devia
conhecer um pouco mais da profissão do educador. Então para você ver a
que nível chega a visão da sociedade com os educadores, talvez por
isso hoje a gente esteja vivendo essa descrença da nossa profissão.

Mesmo que a formação continuada seja uma conquista da categoria e a

formação docente ser consolidada por lei em sua importância, ainda se vê muitos

estigmas relacionados à profissão, como demonstra esse diálogo entre colegas, eles

se refletem não apenas na identidade docente na visão da sociedade, mas também

na visão do próprio professor que subjetiva e é afetado por esses estigmas, pois

mesmo a Esperança que outrora olhou pro desafio e disse é possível, agora olha pra

algo estrutural e percebe uma faceta mais complicada.

Para além da formação e consolidação da profissão docente, entendo que a

remuneração é algo que reflete a valorização do profissional para uma dada

sociedade. Na nossa, apesar de ter dispositivos legais que delimitam esse

funcionamento, além de leis específicas que tem como princípio a valorização do

profissional da educação, como é o caso da LDB; é notório que temos a legislação,

mas por vezes não temos por parte do estado o cumprimento da mesma, a

frustração da pedagoga Esperança demonstra como é vivenciar isso:

Quando eu falei na ilusão de ser professora, é porque foram na verdade,
Larissa, 28 anos de luta. 28 anos de lutas políticas, 28 anos de salários
baixos, nesses 28 anos eu acho que uns 15 ou mais talvez havia greves
para gente poder ter um mínimo de um direito de trabalhador. Então isso é
uma árdua faceta da nossa profissão, muito difícil.

Mas diante de tantos desafios apresentados, fica a questão: por que

continuar? Quanto aos motivos que atualmente as motivam a continuar na instituição

foi dito:
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Serena: o que mais me motiva a ficar na instituição hoje, é o excelente
trabalho que essa instituição faz com essas crianças acolhidas. E por fazer
parte disso... me orgulho bastante em fazer parte disso! Meu sentimento é
de prazer, de alegria de saber que essas crianças estão sendo crianças,
né? que é o que elas merecem!

Pilar: O que faz eu continuar neste lugar é o amor, a vontade de ajudar o
próximo, de fazer a diferença na vida de alguém, de ser capaz de não
cicatrizar feridas (história de vida), mas de sara–lás para que consigam
seguir em frente, poder ensinar/alfabetizar e alcançar os resultados.
Trabalhar nessa instituição vai além do professor dentro da sala de aula,
envolve a educação, histórias, vínculos quebrados, e novos vínculos
construídos, violências diversas, conflitos familiares, etc.. O pedagogo
dentro do acolhimento precisa ir além das questões escolares(…)

Esperança: então, hoje eu acho que eu trabalho como uma facilitadora... de
abrir caminhos para que esses meninos consigam o que eles precisam
para vida, para eles terem sucesso. Independente se eles vão voltar para a
família deles, se eles vão ser adotados ou se vão ter que ter uma vida de
autonomia, responsável ele por ele mesmo. Então eu acredito nisso, o
sentimento que hoje diz que eu sou uma eterna pedagoga, mesmo como
presidente da instituição e não mais como professora. É isso, de buscar
potencialidades de fazer com que aquela criança, aquele adolescente
acredite que ele é capaz. Eu acho que isso é fundamental.

Percebemos que foi no relacionar-se, no se constituir das relações com

outros sujeitos que elas encontraram um sentido, um valor social para sua prática

pedagógica e para a finalidade da educação.

Sabemos que no mundo do trabalho é um desafio coordenar as

subjetividades humanas em prol de uma finalidade/ objetivo, Vitor Paro (2010)

discorre sobre isso em diversas de suas falas.

Muitas pessoas pensam diferente, muitas vezes elas estão ali dentro

pensando no seu trabalho com foco apenas em suprir uma necessidade financeira e

não no trabalho como um valor social, como uma reprodução ontológica do ser

social.

Eu vejo que a função trabalho do pedagogo tem essa especificidade, como

bem explicitado durante todas as falas, tem-se a necessidade sim, mas para além,

é necessário encontrar sentido à própria prática, seja qual for os caminhos

subjetivos para encontrá-lo, esse valor social do trabalho é estruturante, é um

diferencial.
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5.CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pedagogia é um campo do conhecimento que não está ligado apenas a

práticas educativas dentro do contexto escolar. Com isso, abrimos espaço para

outros campos de atuação desse profissional, entre eles, o professor-pedagogo que

atua em unidade de acolhimento institucional, sendo este um profissional que

trabalha com crianças e adolescentes sob proteção do estado, temporariamente

em  regime de acolhimento.

A questão que me despertou curiosidade a princípio, e que corresponde aos

objetivos deste trabalho, foi saber como era estar nesse espaço tão importante e tão

pouco falado durante a graduação. Para além disso, conhecer as narrativas de vida

desses pedagogos e qual significado eles atribuíam a essas experiências que

constroem sua história, para então compreender aspectos da formação de sua

identidade.

Observei que, embora a relação de troca entre professor/aluno ser sentida

por ambos, pouco nos direcionamos a quem educa. Tendemos a nos preocupar

mais com o que está sendo sentido e significado pelas crianças e acabamos

apagando o adulto desse processo de mão dupla que é o relacionar-se. Esse fato

não foi diferente durante a pesquisa, visto que em muitas perguntas direcionadas a

própria existência de vida e no como se sentiam, as entrevistadas tendiam a levar o

foco para a criança. Até mesmo durante a escrita desse trabalho, mesmo com

objetivos já definidos, me percebia direcionando a escrita na percepção das crianças

em detrimento da percepção do professor, razão que reforça a importância do

trabalho com esses profissionais e não apenas com as crianças.

Com isso, não tiro a importância de ouvi-las também. Como já mencionado, a

ideia deste trabalho surgiu durante meu estágio a partir da escuta e partilhas de

duas alunas que tinham tido experiência em instituições de acolhimento. Como os

vínculos são um caminho de mão dupla, tanto do professor quanto dos alunos, para

uma visão mais completa do todo, importa conhecer as vivências que estas

construíram durante sua trajetória, as experiências que influenciam diretamente suas

relações com os profissionais e com o mundo, e ainda, entender os sentidos que

estas crianças e adolescentes atribuem a tudo isso, pois essas questões contribuem

para formação de suas identidades.
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Contudo, a pesquisa foi direcionada aos pedagogos. Durante o trabalho,

construímos que o sujeito é uma unidade múltipla do coletivo, notamos que o nosso

ser, na verdade, se constrói na relação eu-outro, pois o indivíduo e a sociedade

vivem em um constante processo de relação no qual um se constitui pela expressão

do outro. A partir desse entendimento somos capazes de enxergar que as

atribuições que o pedagogo apreende dessas mediações com o mundo externo vai

construir a si próprio e também aos outros por meio de suas ações.

Foi notado que as vivências durante a graduação, a forma como a sociedade

os vê, as experiências no contato com o outro seja professores, crianças ou amigos,

e as próprias histórias das crianças que os cercam no cotidiano somam variáveis

que formam a identidade profissional desses profissionais e influenciam diretamente

as relações construídas nesse espaço bem como influenciam no entendimento de

quem são já que a forma como nos posicionamos frente ao mundo muda conforme

mudamos.

Vejo que mesmo estando no mesmo contexto de instituições de acolhimento,

os sentidos atribuídos por cada uma das participantes se diferem uma das outras.

Como já mencionado, ainda que estejamos diante do mesmo acontecimento, os

sentidos atribuídos por cada sujeito vão se distinguir, pois os significados singulares

de cada um vai depender de alguns fatores como a abertura à experiência, e o

sentido que vai dar ao acontecimento de acordo com o que e como foi afetado por

ele.

Durante a entrevista, analisamos os aspectos da formação profissional das

pedagogas com objetivo de entender melhor sua trajetória de vida e como as

relações que foram estabelecidas durante suas vivências influenciaram na escolha

de atuação que exercem hoje.

Observamos nesse ponto que até a escolha do curso de pedagogia teve

influência do outro, que a graduação as ensinou a ter uma visão mais humanizada e

singular dos processos da vida e que estes conhecimentos muito impactam a prática

pedagógica no contexto que trabalham hoje, ainda que não tenham estudado

especificamente sobre a prática do professor-pedagogo dentro de instituições de

acolhimento durante a graduação e terem sido imersas por acaso nesse contexto, a
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formação ampla em pedagogia serviu de base e norteia o trabalho que exercem

hoje.

Compreendemos também um pouco dos contextos e sentimentos

relacionados às práticas das pedagogas, mesmo no caso de quem não tinha um

contato tão direto com as crianças como foi o de Pilar. O intuito foi reconhecer nas

suas emoções um agente possibilitador de suas práticas e buscar os significados

construídos por elas acerca dessas relações afetivas estabelecidas durante seu

percurso de vida na instituição já que segundo Miller (2003), o afeto é a expressão

das emoções, e como exposto, responsáveis pela constituição da identidade de

quem os detém.

Nesse caso notamos que as emoções estavam muito presentes no cotidiano

desses profissionais e que motivou suas práticas. Os vínculos criados com as

crianças e suas histórias foi tido como algo visceral do serviço. Notamos que elas

foram/são afetadas por essas relações, e por meio do que significam delas. As

pedagogas se constituem a partir desse contato com o outro, foi por meio dele que

mudaram muito do que acreditavam ser verdade e com isso foram capazes de

produzir mudança no outro também.

Por fim, reconhecemos nessas profissionais pessoas criadas e criadoras de

mundos, tendo a certeza que seu trabalho na instituição e suas relações com essas

crianças que estão em um contexto diferente do que estamos acostumados na

educação, impactaram diretamente nas profissionais que são hoje.

Isso é possível devido a algo que nos move interiormente, que aqui

chamamos por espaço subjetivo do sujeito. Espaço este que é construído pelas

experiências do que nos acontece, seja no sentido que damos ao trabalho, no como

somos afetados por ele, positivamente ou não, no que sentimos a partir disso, ou

ainda, no que significamos a partir disso tudo.

O fato que temos é que é por meio dessas causas e pelo emaranhado delas

que o sujeito constrói a si mesmo e aos outros. Portanto, o sujeito e sua

subjetividade se constitui a partir das relações, mas este também produz novas

relações, já que  é  produzido ao mesmo tempo em que produz cultura.
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APÊNDICES

A - Carta de apresentação

Brasília, 15 de março de 2021
Prezado(a) Professor(a),

Me chamo Larissa, tenho 22 anos e sou aluna do curso de pedagogia na

Universidade de Brasília. Desde que entrei no curso, me interessei por conhecer

outros espaços de atuação do pedagogo. Entre eles, o trabalho do pedagogo em

instituições de  acolhimento.

Com o intuito de desenvolver um estudo, em meu trabalho de conclusão de

curso, que reconheça essa realidade por meio dos sentidos das narrativas e

práticas, desejo conhecer como é atuar nesse espaço e em que essa vivência

contribui para a formação da identidade do pedagogo.

No entanto, preciso da sua ajuda para ouvi-la (o) sobre a sua vivência.

Então, para o cumprimento dessa etapa de estudo, elaborei algumas questões para

essa escuta inicial. Sinta- se à vontade para compartilhar outras experiências.

Devido ao momento atual de isolamento e sobrecarga emocional que muitos

de nós estamos passando, optei por conhecer suas vivências pensando em

possibilidades que possam te deixar mais confortável em responder. Pensei em você

me apresentar suas vivências respondendo às questões por:

a) áudio no whatsapp;

b) respostas escritas ou

c) uma narrativa, em texto corrido, que abarque as questões apresentadas.

As informações podem ser encaminhadas por whats ou e-mail. Proponho que sejam

enviadas até dia 23/03, para que possamos dar prosseguimos ao trabalho, o qual

deverá ser encerrado em abril/2021.

Por uma questão ética do estudo, peço a gentileza de preencherem o Termo de

Consentimento Livre e Esclarecido.

Desde já agradeço a disponibilidade em propiciar esse trabalho e, com isso,

possibilitar o enriquecimento de nossas discussões acerca do assunto.

Coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos.
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Atenciosamente,

E-mail: xxx

Cel: xxx

Profa Orientadora Silmara Carina Dornelas Munhoz - (Matrícula 1042734)

Faculdade de Educação/Universidade de Brasília  - (E-mail: xxx)
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B - Questões da entrevista

Sobre a Formação:
1.Qual a(s) Graduação e o(s) ano(s) de conclusão?

2.Fez pós-graduação? Qual (is)?

3.Qual cargo na instituição?

4.Quanto tempo de profissão docente?

5.Quanto tempo na instituição?

Sobre a experiência:
1.O que te motivou realizar o curso de Pedagogia?

2.Qual foi o seu percurso para vir trabalhar na instituição? (por exemplo: se durante

a formação ou antes dela sempre quis atuar neste espaço específico, ou

inicialmente foi apenas uma oportunidade de emprego...)

3.Lembra qual foi o sentimento? Quais eram as expectativas, desafios, medos no

início do trabalho na instituição?

4.Quanto a sua experiência/formação profissional até aqui, em que você acha que

ela contribuiu na sua atuação dentro da instituição?

5.Em relação à bagagem que você trouxe da sua formação/experiência profissional

e as práticas que você desejava realizar a partir delas, o que vê que conseguiu

desenvolver? E quanto às práticas que você não conseguiu realizar o que você

acredita que falta para que fosse possível implementá-las e como se sente em

relação a ambas?

6. Descreva como é um  dia em  seu trabalho, sua rotina, prática  na instituição.

7.O que mais lhe agrada, desagrada (atribuição de sentidos) nessa atuação, pode

ser algo de todos os dias ou excepcional, mas que você percebe que influencia na

construção da sua identidade de pedagogo?

8.O que significa para você os vínculos criados com os sujeitos na instituição? Já

houve algum momento marcante em sua atuação no espaço atual de trabalho que te

levou a refletir/mudar sua forma de pensar o mundo?

9.Vemos que até hoje se perpetua uma visão assistencialista e excludente na

educação. Como você vivencia essa questão e lida com as potencialidades e

limitações do contexto da instituição?
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10. Começamos com o que te motivou a entrar na instituição, e hoje o que te motiva

a continuar? Qual sentimento, o que representa pra você estar nesse espaço de

atuação e como ele influencia a sua identidade de pedagogo.
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C - Termo de consentimento livre e esclarecido

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
Faculdade de Educação - FE

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Pelo presente Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, declaro que fui

informado(a), a respeito do objetivo geral da pesquisa que será realizada pela

estudante Larissa Steffany Basilio Lopes, como seu trabalho de conclusão de curso.

A proposta do trabalho é investigar as relações construídas pelo

professor-pedagogo de uma instituição de acolhimento de modo subjetivo, buscando

nos sentidos, nas narrativas e práticas o que é estar nesse espaço e em que essas

vivências contribuem para a formação da identidade desses profissionais.

Fui igualmente informado(a) da forma de realização deste trabalho o qual

consiste em entrevista concedida com pedagogos de instituições de acolhimento.

Estou também ciente:

▪ de que existem duas pesquisadoras responsáveis por esta investigação:

Larissa Steffany Basilio Lopes como pesquisadora principal e a professora

Doutora Silmara Carina Dornelas Munhoz como orientadora do trabalho a

ser realizado;

▪ de que será garantido o direito de sigilo de meu nome e da instituição,
sendo que em nenhum momento, nem em materiais publicados ou na
apresentação oral desta pesquisa, tais identidades serão reveladas, se
assim o desejarem;

▪ de que não existe nenhum risco potencial para mim ou à instituição;

▪ de que se eu tiver alguma dúvida em relação ao estudo como questões de

procedimentos, riscos, benefícios ou qualquer pergunta, tenho direito de

obter respostas;

▪ de que não há obrigatoriedade de participar desta investigação e mesmo

depois de iniciada posso desistir sem ser penalizada de forma alguma. E

que caso isso ocorra serei consultada quanto a utilização do material

coletado até o momento a meu respeito e ao da instituição;
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▪ de que os benefícios recebidos serão em termos de produção de

conhecimento.

▪ de meu direito ao acesso das informações coletadas, bem como de

acesso aos resultados obtidos;

▪ de minha responsabilidade em não falsear as informações;

▪ sendo minha participação totalmente voluntária, estou ciente de que

durante ou após esta investigação, não terei direito a nenhum tipo de

remuneração ou outros benefícios, bem como não terei nenhum tipo de

despesas ou prejuízos de qualquer outra ordem.

Estando ciente:

( ) concordo em participar deste estudo

Local e data:

Nome do participante:

Telefone do participante:

Nome da instituição:

Assinatura do participante ou responsável:

________________________________________________

❏ Como não será utilizado seu nome, solicito um pseudônimo para me referir

às suas respostas durante a pesquisa: ________________________


