
Narrativas em Walter Benjamin de uma Equipe de Referência na 
Rede Municipal de Niterói 

             Luciana Maria Bastos Jardim 

Os objetivos que norteiam trabalho são de  analisar a rotina diária de uma escola inclusiva, 

suas narrativas a luz de alguns conceitos de Walter Benjamin. 

 A escola aqui referida está situada no Município de Niterói, onde no mês de outubro de 

2005, recebe o Documento Preliminar para reorganização do  ensino Fundamental (FME, 2005). 

Este documento “visa a elaboração de um debate a cerca da proposta da Fundação Municipal de 

Educação, buscando estruturar uma nova configuração dos ciclos na rede, indicando as diretrizes 

que buscam redimensionar a lógica que organiza os recursos, os processos, as relações, o tempo e o 

espaço da escola”. 

 O movimento que aconteceu em 2005 onde algumas escolas experimentaram esta nova 

organização em ciclos na rede, foi no sentido de fazer discutindo, debatendo com seus diferentes 

pares, fazendo críticas e proposições tentando assim modificar o quadro de  “ propostas impostas “, 

de decisões verticais, autoritárias e que caminham na contramão de uma política pública 

democrática. 

 Em 2007, todas as escolas da rede estão experimentando de forma mais organizada a 

proposta. Utilizando o agrupamento por idade e o reagrupamento (enquanto estratégia pedagógica) 

nos diferentes ciclos. 

O objetivo dos reagrupamentos não é especificamente atender aquele que tem “ dificuldades 

de aprendizagem”, mas possibilitar o entrosamento dos (as) alunos (as) a partir das suas 

possibilidades e interesses, inclusive permitindo a interação de saberes entre eles. 

 Isto é  obviamente um movimento em busca da inclusão dos (as)  alunos (as) que vivem a 

margem do processo ensino-aprendizagem. Neste contexto os (as) alunos (as) NEES (alunos com 

necessidades educativas especiais) passam a ter mais oportunidades de terem como todos o respeito 

as suas peculiaridades. 
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 A Fundação Municipal de Educação de Niterói não pode como orgão gestor organizar seu 

trabalho, de forma diferente da escola, seria incoerente à proposta. Por isso propôs que uma Equipe 

de Referência (1 profissional de cada coordenação) faça o acompanhamento, propositivo e parceiro 

das 38 unidades escolares que são divididas em 5 pólos. Esta  equipe a partir da obeservação 

participativa acompanha os  fazeres da escola, seus momentos de planejamento e atua na Formação 

Continuada junto com a EAP (equipe de articulação pedagógica) da escola. Enquanto membro da 

Equipe de Referência, pretendo contribuir com observação participativa e atenta ao diversos 

sujeitos que constituem o universo escolar. 

 Recorro a Benjamin quando ele nos aponta a criança como sujeito cultural. Os objetos das 

crianças (livros, briquedos, jogos) nos remete que este sujeito é alguém que está na História, 

inserido numa classe social, parte da cultura e produzindo cultura. Com isso as crianças formam o 

seu próprio mundo de coisas, um pequeno mundo inserido no grande. 

 Um bom exemplo, observado por mim, foi quando as crianças da Educação Infantil fazem 

um bolo seguindo uma receita; ficam contando o tempo para que ele asse, todos inquietos mas 

silenciosos na cozinha da escola esperando o fim dos trabalhos. Então retiram o bolo da cozinha, 

levam para a sala deles e começam a dividí-lo e pedem a um colega cadeirante que sirva, já que ele 

está “motorizado”. 

 Benjamin nos diz que não há dúvida que brincar significa sempre libertação. Rodeadas por 

um  mundo de gigantes, as crianças criam para si, brincando, o pequeno mundo próprio; mas o 

adulto, que se vê acossado por uma realidade ameaçadora, sem perspectivas de solução, liberta-se 

dos horrores do real mediante a sua reprodução miniaturizada. 

 Observando o cotidiano dos (as) professores (as) e das crianças da Educação Infantil da 

Escola Paulo Freire, vejo as relações com seus brinquedos e brincadeiras criadas a partir deles, pude 

refletir com Benjamin que a infância não é um tempo pueril e imaculado mas  uma época enredada 

pelas lutas sociais, que  dialoga com a realidade  social existente.  A criança reinventa suas  relações  
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com o mundo. Gagnebin, escreve que as crianças vêem “aquilo que o adulto não vê mais”. É dessa 

dimensão que as crianças olham o mundo marcado, marcado com suas perguntas as bordas, as 

falhas, o invisível, o inaudito. A criança cria suas brincadeiras e seus prazeres a partir do “lixo da 

história”. Se a nossa modernidade já não nos permite mais compartilhar conselhos e experiências, as 

crianças, de alguma forma, ainda mantém laços com a tradição, como o povo, com a história. 

 Lançando um rápido olhar sobre as práticas realizadas na E.M. Paulo Freire, podemos 

destacar como intensamente inclusiva a Mostra de Talentos, onde os  (as) professores (as) tiveram 

um momento sério e oportuno para que pudessem conhecer melhor o educando, suas características 

e preferências. Os (as) alunos (as) dividiram-se em diversas apresentações  artísticas em grupo ou 

individuais, construíndo uma banda de latas de leite em pó, bambus e outros materiais. Os (as) 

professores (as) também apresentaram performances artísticas, interagindo bem com a platéia, 

composta de funcionários e familiares. Destaco que um momento bastante emocionante foi a 

apresentação da diretora adjunta cantando enquanto um aluno deficiente visual tocava atabaque. A 

escola viveu um momento de felicidade coletiva, e felicidade “é o inédito, o que não foi nunca, a 

culminância da beatitude”. 

 Essas experiências vividas precisam ser narradas pois como nos diz Benjamin, as ações da 

experiência estão em baixa, e tudo indica que continuarão caindo até que seu valor desapareça de 

todo. Por isso a experiência que passa de pessoa a pessoa é a  fonte a que recorrem todos os 

narradores. O narrador retira da experiência ou a relatada pelos outros. Se a arte da narrativa é hoje 

rara, a difusão da informação é decisivamente responsável por esse declínio. 

 Viste sob essa luz, metade da arte da narrativa está em evitar explicações. O extraordinário e 

o miraculosos são narrados com a maior exatidão, mas o contexto psicológico não é imposto ao 

leitor. Ele é livre pára interpretar a história como quiser, e com isso o episódio narrado atinge uma 

amplitude que não existe na informação. 

 Nada  facilita  mais  a  memorização  das narrativas que aquela sóbria concisão que as salva  
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da análise psicológica. Quanto maior  a naturalidade com que o narrador  renuncia às sutilezas 

psicológicas, mais  facilmente  a história se gravará na memória do ouvinte, mas completamente ela  

se assimilará à sua própria expereiência e mais irresistívelmente ele cederá à inclinação de recontá-

la um dia. 

 É certo que as narrativas de uma equipe de referência que não está todos os dias na escola é 

fragmentada pois o cotidiano é que dá ritmo do trabalho mas escutamos as histórias e 

experimentamos de tal maneira que adquirimos espontaneamente o dom de narrá-las. Assim se tece 

uma rede de narrativas dos conflitos e conquistas feitas por esses (as) professores (as) e alunos (as); 

eles imprimem as suas marcas na construção de um prática pedagógica inclusiva como a mão do 

oleiro marca a argila do vaso. 

 Um dos momentos onde  os (as) professores (as) compartilham suas angústias e perspectivas 

é o CAPCi ( Conselho de Avaliação do Ciclo) que nos remete a crítica  que Benjamin faz à pretensa 

experiência vangloriada pelos adultos e ao fato destes se referirem aos mais jovens não raramente 

como inexperientes. A “experiência” do adulto é inexpressiva para o jovem, pois ela é tecida em 

uma rede de dogmas, verdades e pretenções que se ajustam a uma posição autoritária, individual e 

cética. Quando o adulto se refere a sua experiência pessoal de vida, ele o faz com nostalgia, 

desesperança e amargura. Em geral, retoma tempos de glória e prazer e os considera fabulosos, 

porém inúteis às exigências da vida social, já que o “esclarecimento”, o “ser sério” só se obtém com 

o tempo. Os docentes, na maioria, ainda não tem claro que o discurso sobre moral e ética não tem 

peso pois o vazio a medida que o (a) aluno (a), não vive a experiência que acontece, que o toca. É 

preciso viver um contexto e não ouvir falar sobre ou conselhos. Pois o que se vive hoje na 

sociedade brasileira são experiências desmoralizante da fuga da ética pelos governantes. 

 Nas reuniões de planejamento há um movimento muito interessante onde os (as) professores 

(as) das turmas bilíngues (alunos (as) sudos) tem um intérprete para ir traduzindo em libras as falas 

compartilhadas  é  a inclusão materializada. Há também as reuniões por grupos e os (as) professores  
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(as) desses grupos bilíngues selecionam um tema relativo ao projeto que a escola toda está 

desenvolvendo, estudam, discutem e fazem proposições para seu planejamento semanal. Dividem as 

tarefas de coletar uma enorme variedade de gêneros textuais para fundamentar o trabalho de leitura  

e escrita dos (as) alunos (as). 

 O que tudo isso tem a ver com ciclo? Como a base da discussão teórica de ciclos nos diz que 

a preocupação inicial e fundamental é a constituição do sujeito, e a partir daí se concebe uma 

educação em que as aprendizagens serão definidas em função desse objetivo mais amplo. Concebe-

se o conhecimento como parte integrante da formação humana, o que inclui, certamente,  a  dimen -   

são ética da aquisição e uso do conhecimento. 

 O ciclo nada mais é que uma proposta de estruturação da escola, que envolve, de maneira 

fundamental, a gestão: o gerenciamento do tempo da utilização do espaço, dos instrumentos 

culturais, da coletividade que se reúne em torno do espaço escolar e, finalmente, da socialização do 

conhecimento. Diante disso retomamos o conceito de experiência a partir e não da constatação de 

sua perda. O declínio da experiência provém da perda de uma tradição compartilahada por uma 

comunidade humana; tradição retomada e transformada, em cada geração, na continuidade de uma 

palavra transmitida de pai para filho. Esta perda acarreta também o desaparecimento das formas 

tradicionais de narrativa que têm sua fonte nessa transmissibilidade. A arte de narrar tornou-se rara 

pois ela parte da transmissão de uma experiência que já não é possível, pois não há mais condições 

que vivemos experiências no mundo moderno, mundo excessivamente industrial. Onde as gerações 

não conseguem mais dialogar entre si, onde o individualismo se sobrepõe ao fazer junto, à criação 

coletiva... 

 Os meios de comunicação de massa e a conseqüente disseminação da informação de massa, 

como o jornal por exemplo, são formas de expressão que demonstram as ruínas da experiência nas 

novas formas de existência. O excesso de informações a que o homem moderno se vê confrontado 

não deixa espaço para a experiência. Quanto mais informados somos, menos coisas acontecem. 
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 A escola inclusiva precisa romper com sua prática informativa e ir em busca da construção 

de uma  cidadania ética; realizar a ruptura com a mera transmissão e proporcionar a experiência 

vivida do coletivo; espaços de criação no interior de espaços fragmentados, sem dialogicidade como 

nos diz Freire.  

 Desta forma, a escola inclusiva, para repensar  seu “fazer educativo”, deve, necessariamente, 

considerar esta experiência que as crianças e adolescentes constroem nas suas brincadeiras, 

recriando e repetindo. Pois é a brincadeira a origem de todos os hábitos.  Esse modo como crianças 

e jovens dirigem seu olhar para o mundo é que deve interessar a escola e todos que nela atuam. O 

fundamental é que as crianças sejam criadoras e não naturalizem a cultura burguesa; bloqueando a 

passividade e o consumismo. 

 Contrapondo à pedagogia burguesa à pedagogia das classes populares. Benjamin oferece 

algumas pistas para pensarmos o papel da família, da escola e das instituições em geral, de forma 

mais ampla: 

 A criança proletária nasce dentro de sua classe. Mais exatamente, dentro da  prole 

 de sua classe, e não no seio da família.. 

 Desde o início ela é um elemento dessa prole, e aquilo que ele deve tornar-se não é  

 determinado por nenhuma meta educacional doutrinária, mas sim pela educação de  

 classe [...] Pois  a  família  proletária  não é para a criança  melhor proteção contra  

 uma  compreensão  cortante  da  social do  que seu  puído  casaco de verão contra o 

 cortante  vento invernal (Benjamin, 1984 b.p. 90) 

 Para Benjamin, a educação verdadeira é a que envolve reciprocidade, mesmo (ou talvez 

sobretudo) quando se trata da idade e culturas diferentes. O  distanciamento entre as gerações em 

nossa época faz parte de um processo histórico de empobrecimento da experiência humana, iniciado 

desde a época das manufaturas. 

 A escola inclusiva precisa construir uma nova memória e reconstruir a História dos 

vencidos. 
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 Quando olhamos para muitos profissionais comprometidos e reflexivos na Escola  

Municipal Paulo Freire percebemos a busca bem destruir as barreiras que separam a escola em 

relação à vida. Revendo suas práticas, ou, como diria Benjamin, levar adiante a difícil tarefa de 

escovar a história da educação a contraprelo. É uma tarefa muitas vezes cansativa e conflituosa mas 

é necessária fazê-la. 

 O cotidiano nos oferta pistas para uma escuta sensível e um olhar aguçado quanto a 

construção do caminho de uma escola inclusiva: o diálogo dos pares. É fundamental qua haja o 

encontro com o outro. Diverso de nós mas que por direito pertence a esse espaço.  

  Nas idas da equipe de referência à escola podemos perceber que apesar do imenso universo 

de alunos (as) que lá habitam, eles são conhecidos pelos funcionários, identificados pelos nomes, 

enfim sujeitos pertencentes a um contexto; negando assim estratégias discursivas que produzem 

binarismos geradores de processos de inclusão / exclusão. 

 Digamos que mais existencial (sem ser existencialista) e mais estética (sem ser esteticista), 

seguindo os passos de Jorge Larrosa (2005), podemos pensar a criança e a educação a partir do par 

“experiência” e “sentido”, apostado na necessidade não somente de “raciocinar”, “calcular”, 

“argumentar”, mas sobretudo, de pensar no modo como damos sentido ao que somos e ao que  nos 

acontece. 

 Uma experiência bastante reveladora do perfil dessa escola que busca o caminho da inclusão 

é a reunião semanal do Conselho Escola – Comunidade (CEC), onde pais, funcionários, 

professores, alunos (as) e gestores dialogam sobre os rumos da administração escoar e diretrizes 

pedagógicas para o sucesso dos (as) alunos (as) , como cidadão, a respeito das responsabilidades 

que temos com as crianças, e pois, com a construção de um futuro humano. Este espaço de 

discussão coletiva já era alardeado como fundamental segundo Freire: 

 Tudo que a gente puder fazer no sentido de convencer os que vivem em torno da  

 escola, e dentro da escola, no sentido  de participarem, de  tomarem um pouco o  
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 destino  da  escola  na  mão,  também. Tudo  o  que  a  gente  puder  fazer  nesse  

 sentido é pouco ainda, considerando o trabalho imenso que se põe diante de nós 

 que  é o  de assumir esse país democraticamente. 

 Nesta discussão coletiva a direção da Escola Municipal Paulo Freire apresentou ao CEC a 

necessidade de encontrar um momento no calendário escolar para discutir o projeto político - 

pedagógico da escola já que este deve ser entendido como um processo que inclui as discussões 

sobre a comunidade local, as prioridades e os objetivos de cada escola e os problemas que precisam 

ser superados, por meio da criação de práticas pedagógicas coletivas e da co-responsabilidade de 

todos os membros da comunidade escolar. Esse processo deve ser coordenado e acompanhado pelos 

Conselhos Escolares. 

 No processo de elaboração do projeto político – pedagógico da escola, compete ao Conselho  

Escolar debater e tornar claras os objetivos e os valores a serem coletivamente assumidos, definir 

prioridades, contribuir para organização do currículo escolar e para a criação de um cotidiano de 

reuniões  de estudo  e reflexão contínuas, que inclua, principalmente, a avaliação do trabalho 

escolar. Por meio desse processo, combate-se a improvisação e as práticas cotidianas que se 

mostram incompatíveis com os objetivos e as prioridades definidos e com a qualidade social da 

educação que se pretende alcançar. 

 Sendo assim, o CEC aprovou no calendário um encontro de formação para a discussão do 

projeto político – pedagógico. 

 Desta forma, a equipe de referência tem um papel de co-autora nesta escola em busca da 

inclusão, fazendo juntos nascer as possibilidades  de uma nova experiência, na narrativa, na arte e 

na vida infantil: do mesmo modo como o narrador, ao contar histórias, transporta o leitor para um 

tempo em que “o homem podia acreditar-se em sintonia com a natureza”. 
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