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RESUMO

Denise de Lourdes Teixeira da Cruz, nascida em Janeiro de 1967 no município
de Itaim Paulista. De família humilde, porém, que incentivou seu crescimento.
Apegada aos exemplos de seus pais e professores, seguiu em frente e decidida a
ser uma profissional da educação. Estudou em escola pública a Educação Básica e,
com muita dificuldade, levou sua vida diária sem perder as esperanças de um dia
retornar para uma instituição onde pudesse terminar sua formação acadêmica e
assim ser uma melhor profissional para servir outros que passarão pela escola com
o intuito de aprender e ser alguém.
Por não desistir de sua meta, enfrentou dificuldades e desemprego, até a perda
de um filho. Nunca desistiu do objetivo fundamental de nunca parar de aprender:
aprende-se como aluno, aprende-se como professor. O dia em que se pensa em
deixar de aprender, já se começa a desaprender.
Utilizar o que se aprendeu na escola de formação superior no dia a dia em sala
de aula é um de seus principais objetivos. Orientar para mudar a realidade. Em
contraste com a educação no período do Militarismo, hoje a educação é libertadora.
Ensina-se um educando a ser crítico, atuante, sociável e um agente transformador e
construtor de sua própria realidade.
Ser professor é sonhar com o futuro que poderá ser modificado se o empenho
para tal for realizado hoje.
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1. INTRODUÇÃO
O presente memorial, além da função de ser parte integrante do conteúdo
exigido para conclusão do Curso de Pedagogia, terá também a função de informar a
todos quantos o lerem, sobre a minha vida escolar e profissional enquanto
estudante. Mostrará alguns dos meus passos e dificuldades para chegar ao final de
um Curso Superior e assim proporcionar uma melhor compreensão da nova visão
que se adquire na busca de informações de um profissional apto para ser atuante na
mudança para um futuro educacional melhor.
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2. MINHA VIDA E MINHA FORMAÇÃO

Cada etapa da vida de um ser humano é composta por experiências que
marcaram de forma positiva ou negativa, que fazem parte da cultura, das raízes, dos
círculos sociais em que se vive...
Quando se é solicitado à descrição dessas etapas da vida, a princípio parece
que será rapidamente relatado em poucas linhas, mas, ao pensar nos detalhes,
começa-se a revê-los passo a passo. Como num filme retornam à mente e nos
possibilitam reviver essas experiências com riqueza de detalhes que livro algum
conteria cada uma delas. Até parece que acabaram de acontecer.
Para conclusão do Curso de Pedagogia, ficou exigido que os formandos
relatassem, em poucas linhas, essas experiências que tanto os marcaram. Ser-me-á
um prazer a realização da construção desse memorial que delineará minha vida
acadêmica. Não será muito fácil, mas tentarei, a cada linha traçada, expressar-me
da melhor forma possível para que os leitores compartilhem comigo dessas
experiências que marcaram a minha vida.
Sou a sexta filha do Sr. João e a Sra. Luzia. Nasci no ano de 1967, mais
precisamente no mês de janeiro.
Levávamos uma vida muito simples no município de Itaim Paulista. Residíamos
no bairro Jd. Camargo Novo.
Por ser a filha caçula, fui tratada com muitos cuidados e mimos, na medida do
possível.
Como a vida não era muito fácil, meu pai só podia comprar roupas e calçados
para a família uma vez por ano.
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Nesta época, meu pai trabalhava no Banco. Ele nos contava que havia vivido
em tempos difíceis, mas que havia vencido as etapas da vida até chegar ao cargo
que ocupava.
O Banco no qual ele trabalhava oferecia, como outras empresas de hoje fazem,
oportunidade de seus funcionários estudarem e planejarem sua carreira de forma
crescente, mudando de cargo dentro da própria empresa.
Foi o que aconteceu com meu pai: do posto de segurança foi sendo promovido
a cada vez que progredia em seus estudos. Apesar de uma vida humilde, graças a
Deus, o meu pai não deixava faltar o essencial para a nossa sobrevivência no lar.
Fui crescendo nessa vida humilde mas feliz.

2.1. A Formação Primária

Quando chegou a época em que eu deveria iniciar a pré-escola, em 1973, não
havia Educação Infantil onde eu morava. Então ingressei na primeira série no ano
seguinte, 1974.
Nunca me esquecerei do meu primeiro dia de aula: minha mãe entregou-me
nas mãos de uma servente que me conduziu escadas acima até chegar à sala em
que eu deveria estudar.
Como acontece com muitas crianças em seu primeiro dia de aula, eu tive
vontade de, a cada degrau que subia, chorar a perda da vida caseira que levava.
Quando me vi dentro da sala de aula, a professora Tereza, estava brincando
com seus alunos de adivinhar o som que ela emitia com alguns objetos que
segurava.

Comecei a sentir-me mais atraída pelo carinho e atenção da professora. A
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partir daí me apaixonei pela escola e pela professora.
Sem que me esqueça, o nome da escola em que eu estudei era Pasquale.
Dona Tereza era muito carinhosa, bondosa e amável com todos os que por ela
passavam. Foi com ela que fui alfabetizada ainda no processo da cartilha.
Quando já na segunda série, um dia a encontrei e ela me disse que quando eu
chegasse à quarta série, ela iria novamente ser a minha professora.
Ao chegar à quarta série tornei a encontrar-me com dona Tereza para cobrarlhe a promessa. Ela cumpriu. Terminei o primário como o comecei: aos pés de dona
Tereza.
Na minha época, a educação fundamental funcionava assim: pré-escola,
primário (1ª à 4ª séries), e ginásio (5ª à 8ª séries).
O período de quinta a oitava série foi o período em que passei a gostar mais de
minha escola.

2.2. A Formação Secundária

Ao chegar à 8ª série, a certeza que eu tinha era de que continuaria meus
estudos até quando pudesse. Fiz o teste de admissão (vestibulinho para ingresso no
Ensino Médio) na Escola Estadual de São Miguel/ SP.
Não poderia deixar de comentar que, na época em que comecei a estudar, o
Brasil era dominado pelo Regime Militar, que reprimia tudo e todos que se
opusessem ao governo.
Qualquer escola que, por algum motivo, se organizasse para inovar sua

pedagogia era considerada oposição e tentativa de revolta. Então, baseada
nisso, a educação era transmitida de forma tradicional, os alunos aceitavam tudo
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sem discutir. Não era ensinado a pensar crítica e criativamente. Todos eram
obrigados a serem iguais: uso obrigatório de uniformes, filas para tudo, não se podia
cantar qualquer música e a TV não podia exibir qualquer programa. Todos deveriam
agir igualmente. Até nas escolas isso chegou a afetar.
Nos conteúdos programáticos para o ginásio (5ª à 8ª séries), tínhamos matérias
que eram obrigatórias e vindas do governo EMC e OSPB (Educação Moral e Cívica
e Organização Social e Política do Brasil).
Em 1982 ingressei no 1º colegial e ao final desse ano letivo precisava optar
entre o Colégio e o magistério.
Desde criança via a figura do professor como uma profissão maravilhosa, e que
tinha a oportunidade de ver passar por suas mãos, todos os demais profissionais de
outras áreas. Decidi, então, optar pelo magistério.
O magistério é um curso apaixonante, gostoso de fazer, ele nos leva de volta à
infância e nos faz recordar cada etapa da vida: desde os materiais para estudo que
deveríamos confeccionar até os estágios que deveríamos fazer. Era teoria na sala
de estudos, oficinas para confecção de materiais pedagógicos, observações de
salas de aulas e por fim as regências.
As primeiras regências como estagiária eram temidas, pois só o fato de pensar
que um professor estaria no fundo da classe te observando era de tremer nas bases.
Pior ainda quando o coordenador ou supervisor deveria assistir a uma aula regida
por mim.
Aos poucos fui me acostumando e descobrindo que isso era tudo o que eu
queria.
Mergulhei com muito empenho nos estudos, vale lembrar que eu dispunha de
mais tempo para dedicar aos estudos: ainda era solteira e não tinha preocupações
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mais sérias.
No último ano do curso de Magistério conheci o meu marido e no ano seguinte
nos casamos.
Por querer dedicar-me mais ao casamento, deixei os estudos para um segundo
plano, mas não esqueci que um dia eu alcançaria a formação superior. Nesse ano
de 1986, tive o meu primeiro filho, que, por nascer prematuramente, veio a falecer.
Agora, com o coração partido pela dor da perda de um filho, precisava
encontrar um meio de superar a tristeza e prosseguir adiante.

2.3. A Formação Superior

No ano de 2002, o município de Artur Nogueira assinou um convênio com a
UNICAMP para que os professores ativos tivessem uma chance de ingressar e
concluir o Ensino Superior.
Fiquei, confesso, muito apreensiva e com muito medo de não conseguir passar
no processo seletivo (vestibular), mas ao mesmo tempo acreditando que Deus
poderia estar abrindo mais essa porta para mim, como de fato, estava.
Quando descobri que havia passado no vestibular da UNICAMP, para mim foi
uma festa, um presente de Deus. Fiquei como uma criança quando ganha um
presente muito desejado. Não via a hora de começar as aulas.

Cheguei à UNICAMP cheia de expectativas e com muito medo de não dar
conta do recado, pois só pelo nome da instituição já me dava um friozinho na
barriga.
Fiquei sabendo de muitas conversas desagradáveis de que alguns alunos
deram nomes pejorativos para nós, professores estudantes e que até o curso de
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Pedagogia ‘normal’ nos via com outros olhos. Não dei muita importância para isso,
pois para mim o que importava mesmo é que eu estava realizando meu grande
sonho.
No primeiro semestre, confesso sentir-me insegura quanto a algumas
disciplinas como: Pensamento Histórico e Educação e Tecnologia. Nas aulas de
História, por achar que a professora seguia uma linha de pensamento que conseguia
acompanhar com dificuldade: ela iniciava suas aulas como uma vitrola falante. Ela
falava do início da aula até o seu término. Já a disciplina de Tecnologia me
desafiava a me relacionar com mais intimidade com o computador.
Essa experiência me deu uma sacudida para a vida, me fez entender que o
mundo, a sociedade, está aí para isso mesmo, nos desafiar e a partir daí perceber
que somos capazes de muitas coisas quando nos conscientizamos e nos dispomos
para tal.
Depois de seis meses de adaptação, começa a aceitação e o gostar foi
exatamente o que aconteceu. Comecei a interessar-me mais por estar identificandome e adquirindo afinidades com algumas matérias.
Na carreira estudantil funciona mais ou menos assim: quando necessitamos
concluir um curso, precisamos encontrar pontos (certos conteúdos) em que mais nos
identificamos para nos proporcionarem essa motivação que nos dará forças para
dedicar-nos a outros pontos de que não nos agradamos mas que se fazem
necessários.
Então, identifiquei-me com algumas disciplinas, Pensamento Filosófico e
Educação e apreciei a maneira de como a professora Heloísa conduzia a sua
disciplina: Produção em Matemática.
Quando o professor vem preparado para as suas aulas, o aluno percebe que
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ele não está brincando em serviço e assim, procura prestar mais atenção nas aulas
e, motivado pela didática do professor, aprende mais.
Isso serviu de grande exemplo para mim. Penso de forma mais modificada do
que antes do inicio do curso. Já busco pontos, em minha aula, que atrairão os
alunos e motivá-los-ão a aprender mais.
A disciplina de Produção em Matemática me ajudou a pensar o que fazer para
tornar as aulas de Matemática o mais interessante possível para que os alunos
possam melhor aprender, já que uma minoria tende a gostar dessa disciplina.
Já no terceiro semestre do Curso de Pedagogia, por não ter saído muito bem
no primeiro semestre, julguei-me não ter bom aproveitamento na disciplina de Teoria
Pedagógica e Produção em História. Enganei-me! Gostei do conteúdo e da forma
como era ministrado.
Aprender mais sobre a história de como a Educação chegou até nós, nos faz
refletir sobre o que faremos para mudarmos a nossa prática a cada dia.
Gostei muito dos encontros de Teoria Pedagógica e Produção em Arte. Percebi
que por não haver tido muito dom para Artes, poderia estar refletindo isso em minha
prática e mudando minha postura, incentivando assim a criatividade dos meus
alunos.

Nem todos os alunos gostam de colorir, desenhar, esculpir, confeccionar
origames, maquetes e outros tipos de arte. Cada um tem a sua aptidão, sua
habilidade, seu interesse voltado para um lado. Devo respeitar a todos e aproveitar a
motivação deles em suas áreas de aptidão para promover projetos que venham a
valorizá-los e desenvolver-lhes a auto-estima. Tudo é Arte. Basta olhar com bons
olhos para reconhecer que a Arte nasce com cada um.
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Tivemos a oportunidade de estudar a disciplina de Avaliação, assunto que
causa polêmica entre os professores. Com uma infinidade de textos que tínhamos
que ler, foi uma experiência desgastante. Gostaria de haver tido mais tempo para
dedicar-me aos estudos.
Aprendi que o processo avaliativo não é tão complexo como se fala por aí. O
professor precisa, desde o planejamento dos exercícios em sala, estabelecer
objetivos que deverão ser alcançados ou retomados até serem atingidos. Tudo o
que se constrói em sala de aula é um ponto a ser avaliado. O professor não precisa
chegar até ao final do bimestre para aplicar uma prova com todo o conteúdo
bimestral. Fica até mais fácil para o professor avaliar seus alunos de forma contínua
e cumulativa, predominando o aspecto qualitativo sobre o aspecto quantitativo.
Na hora de atribuir uma nota ou conceito, é necessário verificar o rendimento
durante todo o bimestre. Por isso que a avaliação contínua se faz necessária. Ela
permite ver o rendimento, o crescimento. Permite ver até aonde o aluno chegou,
onde parou de alcançar os seus objetivos e por que o fez.
A avaliação não serve só para mensurar os objetivos que os alunos
alcançaram, mas também para avaliar o preparo do professor e a qualidade do
ensino brasileiro.

Nunca se falou tanto em qualidade como atualmente. Muitas pessoas não
gostam de comparar a escola como sendo uma empresa, mas, no que se refere à
qualidade, devemos sim compará-la, pois a escola, assim como uma empresa,
precisa obter uma qualidade, o que, de certa forma, é um grande desafio para a
educação brasileira.
Para que a escola alcance qualidade, os professores devem ser pessoas
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motivadas para o trabalho, manter um bom relacionamento com os colegas de
trabalho, estar envolvidos no processo educativo, precisam ter liberdade dentro do
seu ambiente de trabalho e participar de cursos de aperfeiçoamento. A qualidade na
educação só será possível se os professores a alcançarem primeiro, pois os
professores de hoje têm em suas mãos a grande responsabilidade de formar os
cidadãos de amanhã. Visto que a escola não é um simples negócio, pois ela possui
características que a diferencia de qualquer outra indústria e comércio, assim como
de outros serviços, a qualidade na educação pode ser avaliada em seu produto final:
o aluno pronto para a vida.
Cada vez que se faz necessário avaliar, devemos pensar sobre como, quando
e no quê vamos aplicar a avaliação e ter em vista que está em jogo a qualidade do
ensino brasileiro.
No quarto semestre, gostei muito de todas as disciplinas: Política Educação e
Reformas educativas, Educação da criança de 0 a 6 anos, Teoria Pedagógica e
Produção em Geografia, Teoria Pedagógica e Produção em Ciências e Meio
Ambiente. Todas elas fizeram-me mudar algumas posturas pessoais e profissionais.
Fizeram-me ter um outro olhar em relação a tudo o que nos cerca: política,
economia, profissão ou seja, fizeram-me ter um olhar e postura mais crítica.

Paulo Freire, por exemplo, fala de uma política educacional libertadora, onde o
aluno é o agente modificador. Segundo ele, o professor deverá ensiná-lo a andar por
si só e ser um ser crítico e pensante. Precisa ter autonomia e nunca aceitar
pensamentos prontos.
Não há professor sem aluno, mas muitas vezes o docente se esquece do
discente, trazendo para a sala de aula conteúdos que não condizem com a realidade
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do aluno. Dessa forma, não existe democracia na educação. Paulo Freire (1997), em
seu livro Pedagogia da Autonomia na página 33, 50 e 51, pergunta:

Por que não aproveitar a experiência que tem os alunos de
viver em áreas da cidade descuidadas pelo poder público,
para discutir, por exemplo, a poluição dos riachos e dos
córregos e os baixos níveis de bem-estar das populações, os
lixões e os riscos que oferecem à saúde das gentes. Por que
não há lixões no coração dos bairros ricos e mesmo
puramente remediados dos centros urbanos?
O que importa, na formação do docente, não é a repetição
mecânica do gesto, este ou aquele, mas a compreensão do
valor dos sentimentos, das emoções, dos desejos, da
insegurança a ser superada pela segurança, do medo que, ao
se “educado” vai gerar coragem.
O importante, não resta dúvida, é não pararmos satisfeitos ao
nível das instituições, mas submete-las à análise metódica e
rigorosa de nossa curiosidade epistemológica.

Piaget destaca em seus estudos as etapas do desenvolvimento da criança e
como deve ser respeitada cada uma delas, para que, sem atropelar o
desenvolvimento natural, ela, a criança, possa construir deu saber da forma mais
coerente possível com o meio em que vive. Célia Silva Guimarães Barros (1997),
comenta que:
Piaget propôs antes de mais nada que o desenvolvimento
cognitivo se realiza em estágios. Isso significa que a natureza
e a caracterização da inteligência muda significativamente co o
passar do tempo.
Em linhas gerais, Piaget esquematiza o desenvolvimento
intelectual em estágios: sensório-motor (0-2 anos), préoperacional (2-6 anos), operações concretas (7-11 anos) e
operações formais (12anos em diante).
As idades atribuídas aos aparecimentos dos estágios não são
rígidas, havendo grande variação individual.

O quinto semestre para mim foi o mais difícil em termos de disposição de
tempo, pois comecei a trabalhar período dobrado. Mesmo assim gostei de todas as
disciplinas. Cada uma delas foram pertinentes à minha prática. Quantas coisas
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aprendi nesse semestre. Desde a História da Infância a qual desconhecia, me fez
refletir as formas e posturas do gestor escolar em relação aos profissionais. Já o
portifólio de Temas Transversais, para mim, no início do encontro, parecia algo
complexo que aos poucos fui assimilando com a explicação da professora Roseli
Barradas.
Nesse percurso me vêm a memória alguns temas polêmicos como: progressão
continuada, que só dá certo se os professores de 1ª a 4ª séries estiverem dispostos
a arregaçar as mangas e motivar o aluno a aprender o que na série anterior não
conseguiram; o FUNDEF, que é um direito da educação e nem sempre é repassado
como a lei manda; o construtivismo que parece simples, mas pode ser uma faca de
dois gumes se não for aplicado de forma a valorizar o aluno em sua individualidade;
os sentimentos da infância, entre outros.
Ainda no sexto semestre, uma disciplina que estou com muitas expectativas é
Educação Especial, pois existem muitas dúvidas e conflitos que fazem parte do
nosso dia a dia escolar - em questão – a inclusão de alunos deficientes em nossas escolas
e o processo de aceitação e respeito dos demais alunos para com um diferente deles.

Estou descobrindo que não se trata de um assunto tão novo e que vem de
longas datas a luta para essa aceitação. Uma frase que me marcou muito na Aula
Magna sobre o assunto foi que “a deficiência é um fenômeno socialmente
construído”.
Eu acredito no discurso de que a escola deve estar aberta para todos, mas
acredito também que deve estar preparada para receber esses alunos especiais.
O desafio da inclusão vive um momento histórico amparado nas leis. Esse
processo de inclusão requer uma transformação da escola e da sociedade, não só
do ponto de vista arquitetônico, organizacional e estrutural, mas principalmente do
ponto de vista conceitual: atitudes valores crenças e expectativas.
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3. PRIMEIRAS ATUAÇÕES COMO PROFESSOR

No final do ano de 1986, comecei a trabalhar como professora eventual . Não é
fácil a vida de professor eventual. Tem que estar preparado para substituir qualquer
série em qualquer momento em que lhe pedirem. Para um professor iniciante é
ainda pior.
Por estar grávida em 1987 e por questão de saúde e um percentual de medo
de ter mais um filho prematuramente, parei com as aulas eventuais. Dediquei-me
então ao filho que estava por vir.
Nasce em setembro de 1987 meu segundo filho. Tempo depois tentei voltar a

dar aulas, precisaria de um padrinho que me indicasse e isso eu não
conseguia. Tive que esperar mais tempo.
Três anos e meio mais tarde, nasce meu terceiro filho ou melhor, filha. A
situação do país passava por várias crises. Cheguei até a trabalhar como
recepcionista, mas percebi que São Paulo não era mais o lugar de minha família,
pois as expectativas profissionais eram ínfimas.
No ano de 1994 nos mudamos para o município de Artur Nogueira. Confesso
que me senti um pouco perdida e insegura quando chegamos ali, mas Deus nos deu
ânimo. Apesar de deixar para trás parentes: mãe, pai, irmãos, contei com o apoio de
uma cunhada que já residia na cidade há oito anos.
Passamos por várias dificuldades, pois o meu esposo, apesar de ter várias
expectativas profissionais, viu-se desempregado. Eu, com o diploma do magistério
na mão, passei a procurar em várias escolas, uma oportunidade como professora
eventual.
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Enquanto a vaga não aparecia, precisei trabalhar como diarista por dois meses.
Nesse período, meu esposo, começa a realizar seu sonho de trabalhar como
autônomo, pois sua profissão é de fabricar e reformar sofás, confeccionar cortinas e
estofamentos de automóveis, ou seja, tapeceiro.
Em junho de 1994 comecei a trabalhar como professora eventual numa Escola
Estadual no Bairro do Itamarati-Artur Nogueira- e em novembro desse mesmo ano
consegui uma sala de aula livre, passando a ser professora admitida em caráter
temporário (ACT); a partir daí não parei mais de lecionar.
Nessa época meu filho tinha seis anos e freqüentava a 1ª série e a minha filha
foi para a creche. Ao mesmo tempo em que estava feliz por lecionar, ficava triste por
precisar, muitas vezes, deixá-los sozinhos em casa.
Em 1995 as coisas começaram a tomar um rumo. Eu já tinha a possibilidade de
deixá-los com alguém responsável para fazer-lhes companhia enquanto ia trabalhar.
Ainda tinha dentro de mim um sonho a realizar: queria ingressar no Ensino
Superior. Digo sonho, pois para mim poderia ser algo muito distante de acontecer.
Até que no ano de 1998 ingressei no curso de História na Faculdade de Amparo.
Em 1999, minha vida deu uma reviravolta, as escolas estavam passando pelo
processo de municipalização e então me vi desempregada e sem condições de dar
continuidade aos estudos.
Em março de 1999 fui chamada para trabalhar como professora auxiliar,
ganhando a metade do que ganhava antes. Fiquei neste trabalho exatamente dois
meses, até que me efetivei como professora na Educação Infantil, me apaixonei
mais ainda pela profissão.
No ano de 2002, o município de Artur Nogueira assinou um convênio com a
UNICAMP para que os professores ativos tivessem uma chance de ingressar e

19

concluir o Ensino Superior.
Agora estou me dedicando até as últimas etapas dessa oportunidade que me
foi oferecida.

3.1.Trabalhando com a Tecnologia

Pelas perspectivas do mundo atual, não é de se esperar que o educador
estacione-se e deixe de crescer.
Também esta é a minha visão para o futuro. Pretendo aperfeiçoar-me a cada
dia mais e andar de acordo com o desenvolvimento da educação, principalmente no
que diz respeito aos avanços tecnológicos que aumentam a cada dia,pois o
professor precisa entender melhor dos meios de comunicação de massa com que os
alunos mais entram em contato para que possa utilizar-se deles para um melhor
rendimento de seu trabalho como educador de futuros cidadãos brasileiros.

4. O QUE ESPERO COMO PROFESSOR

Espero que, exercendo a minha prática pedagógica, possa lembrar-me de tudo
o que eu aprendi e ter sempre em mente que o professor é um eterno aprendiz e
que, às vezes, seu aluno lhe ensinará muito.
Espero também ser um agente de mudança para o futuro da Educação do meu
país: Brasil.
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