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Resumo

A educação,  de uma perspectiva  filosófica,  desde  os  gregos,  é  compreendida  como 
elemento libertador, ainda que sempre passível de ser colonizada por uma racionalidade 
puramente instrumental. No entanto, ao longo do fortalecimento dos estados nacionais, 
a  educação  assumiu  valor  político  estratégico,  tanto  no  sentido  de  imposição  e 
disseminação  da  língua  e  da  cultura  do  poder  central,  quanto  na  perspectiva  de 
construção  da  cidadania  política  mais  ampla.  A  modernidade  e  a  consolidação  do 
Estado-nação,  com  a  disseminação  das  grandes  redes  escolares  e  da  educação 
massificada, colocaram o trabalho docente sob um intenso campo de conflito. Por um 
lado, no interior da sala de aula, a ação do professor atinge alto grau de autonomia, que 
oscila entre a liberdade criativa e pedagógica e a sensação de abandono e impotência. 
Por outro lado, a lógica burocrática do Estado e do mercado exerce um poder contínuo 
de enquadramento do fazer pedagógico, seja através da organização do tempo escolar, 
seja  através  dos  sistemas  massivos  de  avaliação  do  aprendizado  e  de  cobrança  de 
resultados  quantificáveis.  Neste  contexto  complexo  e  contraditório,  que  mistura 
opressão burocrática e sistêmica, solidão e oportunidades criativas e autônomas, como 
os professores transformam as suas experiências individuais em manifestação coletiva 
de desejos que explicitam uma nova sociedade? O presente trabalho investiga as faixas 
e  cartazes  de  professores,  que  foram  utilizadas  na  última  grande  manifestação  da 
categoria, que tomou as ruas de Lisboa no último dia 26 de janeiro, tentando desvelar a 
explicitação pública de um desejo coletivo.
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