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Apresentação
Inicio este trabalho através de relatos sobre a minha formação, desde as influências
obtidas em minha infância até os dias de hoje, procurando sempre estabelecer
relações entre as várias teorias adquiridas no decorrer da minha vida e suas
aplicações em sala de aula.
Evidencio a importante participação familiar na construção do conhecimento, sem a
qual a instituição escolar torna-se insuficiente e desvinculada com a sociedade em
que está inserida. E o importante papel do educador, diferente de acordo com a
história e o momento social, mas que de qualquer forma, este não deixa de ser um
lutador pela melhoria da qualidade de ensino no Brasil.

2. Momentos de minha formação
2.1 – Sistema Educacional no Brasil de 1967 em diante
Nasci em 1967, época em que o país era governado pelo regime militar, a
opressão imperava, os estudantes deveriam acatar ordens sufocados, sem
manifestações; caso contrário poderiam ser presos, e era justamente o que
acontecia aos “rebeldes”, que reivindicavam melhores condições de ensino
entre outras solicitações.
No Brasil, nos anos de chumbo, a ex – União Nacional dos Estudantes (UNE),
continuou a se manifestar e em 1968, mais precisamente em outubro deste
ano, devido a um congresso realizado no interior do estado de São Paulo, 900
estudantes foram presos e interrogados.
Revoltados, os estudantes reivindicavam com urgência a reforma universitária,
curiosamente, o ano de 1968 é marcado mundialmente pela reforma estudantil
iniciado em Paris.
Nesse mesmo ano em nosso país, é elaborada a Lei 5540/68, que reforma o
ensino superior, trazendo algumas modificações com vistas a responder a um
a necessidade de encontrar maneiras para expandir esse nível com o mínimo
de custo para não prejudicar o atendimento dos níveis anteriores,
considerados como prioritários.
A Lei 5692/71, fixa diretrizes e bases para o ensino de 1º e 2º Graus e dá
outras providências.
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Tais leis, foram impostas autoritariamente por militares e tecnocratas que
imprimiram à educação uma tendência nitidamente tecnicista.
Na medida em que os anos foram se sucedendo, apesar de todas as medidas
agressivas dos governos autoritários não é demais salientar o papel de
pessoas como Anísio Teixeira, natural de Cateté, na Bahia.
Sua linha de pensamento, defende uma escola única extensiva a todos sem
qualquer discriminação. Tal escola deve seguir meta da Pedagogia Nova,
visando antes de tudo, a reconstrução social.
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2.2 A Formação primária
Ingressei na escola, (ensino fundamental) aos 6 anos e meio, de acordo com o
que é previsto em lei, embora no ano anterior, meus pais até tentassem
matricular-me na pré-escola, mas foi impossível devido ao baixo número de
vagas e ao fato de eu ter nascido em junho. Para mim, este acontecimento foi
frustrante, imaginava a pré-escola como sendo um local de brincadeiras e
desenhos. Quando passava ao lado da escola com minha mãe, sempre via as
crianças do pré usando tintas, cantando, sentadas em grupo de 4 ao redor das
mesinhas e isto me despertava vontade de começar mais rápido a estudar,
porque daquele jeito mesmo é que eu sonhava.
No ano seguinte, na 1ª série, logo de início levei o maior susto, nada de
brincadeiras, esperávamos a professora em fila no pátio da escola e
permanecíamos até que a mestra aparecesse e nos desse o sinal para que
organizados e silenciosos entrássemos em sala de aula.
Assim comecei a ler e a escrever sem muita demora, através da Cartilha
“Caminho Suave”, fui assimilando as letras, as sílabas e as palavras. Logo
comecei a ler e escrever coisas que tinham sentido realmente, não precisava
tentar adivinhar mais pelas figuras, agora já as lia e escrevia. Que maravilha!
E assim aconteceu com a aprendizagem de todo o alfabeto, mesmo sem
sentido, de acordo com a minha vivência, aprendi todas as palavras que havia
na cartilha. Através da prática de anos no magistério é que percebi as
mudanças pelas quais o ensino passou e principalmente a de que o aluno
deixou de ser mero ouvinte na construção de sua aprendizagem.
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Aprendi que o silêncio era a voz da sabedoria, geralmente os que falavam
geravam problemas em sala de aula, levando a professora a tomar medidas
drásticas quanto a disciplina. Aprendia-se ou não, continuava quieta, caso
precisasse de alguma ajuda, só falava em casa e lá mesmo é que se revolvia
qualquer dificuldade.
Depois que fui alfabetizada, por vontade própria comecei a ler livros, no caso
os infantis e não parei mais até hoje.
Este mundo de fantasia vivenciado através dos livros infantis contrastava com
a realidade seca da época em que jamais uma professora leria um livro
paradidático em sala de aula.
Relembrando TRINDADE e SANTOS:
“É só ativarmos a nossa memória e encontraremos na nossa vida de
professores e/ou professoras que nos influenciaram, nos tocaram no
mais profundo do nosso coração, nos estimularam. Encontraremos
também aqueles (as) mais insignificantes ou ainda os /as que
simplesmente nos prejudicaram.” (p.13 -2000)

Era a realidade daquela época, apesar de sempre ter tirado boas notas no
decorrer dos oito anos, para concluir o ensino fundamental, agora percebo
como fez falta os estímulos para melhor desenvoltura no ato de escrever sem
preocupar-me tanto com a gramática mas primeiramente com a criatividade na
escrita.
A correção gramatical era rigorosa, então, para ter menos erros e sair-me
melhor, passei a escrever menos; disso advém a dificuldade de expressar-me

10

livremente através da escrita ou oralmente. que ainda se faz presente hoje em
minha vida profissional e acadêmica.

2.3 – A Formação Secundária
Prosseguindo meus estudos através do magistério, freqüentado por mim em
Campinas na “Escola Estadual de Primeiro e Segundo Graus Carlos Gomes”
(Anexo A), com 14 anos estava entrando em outro mundo.
Como a minha formação para tornar-me uma professora? Desde criança tinha
o sonho de seguir esta profissão e já a praticava há muito tempo com minhas
as bonecas “alunas”, que aprendiam facilmente, eram educadas e não tinham
problemas familiares.
Reportando-me aos anos de magistério, vejo como foram importantes os
mestres que tive e que me conduziram pelas veredas do conhecimento infantil.
Questionávamos problemas em sala de aula, principalmente sobre os rumos
da educação em nossa cidade e país. Sonhava em realizar mudanças para
que o ensino fosse transformador e tivesse sentido para educandos e
educadores. Foi uma árdua caminhada.
Fiz muitas amizades,

muitas das quais preservo até hoje. Realizávamos

pesquisas em escolas, na Biblioteca Municipal e com os professores com os
quais convivíamos..
Apesar do esforço, foi uma época de grandes transformações para a minha
edificação profissional.
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Com o passar dos anos, gostei ainda mais do que estava estudando, muitas
teorias, reflexões e a valorização do aluno em primeiro lugar. Cheia de amor
para investir em minha profissão, formei-me ao final do ano de 1.985,
completarei vinte anos de profissão no final deste ano.
Eu Apenas Queria Que Você Soubesse
(Gonzaguinha)
Eu apenas queria que você soubesse
Que aquela alegria ainda está comigo
E que a minha ternura não ficou na estrada
Não ficou no tempo presa na poeira
Eu apenas queria que você soubesse
Que esta menina hoje é uma mulher
E que esta mulher é uma menina
Que colheu seu fruto flor do seu carinho
Eu apenas queria dizer a todo mundo que me gosta
Que hoje eu me gosto muito mais
Porque me entendo muito mais também
E que a atitude de recomeçar é todo dia toda hora
É se respeitar na sua força e fé
E se olhar bem fundo até o dedão do pé
Eu apenas queira que você soubesse
Que essa criança brinca nesta roda
E não teme o corte de novas feridas

12

3. Minha atuação profissional
3.1 Meu primeiro emprego
Pretendia prosseguir meus estudos, mas antes precisava ingressar no
mercado de trabalho. Como recém-formada, as chances pareciam poucas,
mas mesmo assim no final do ano em que me formei, passei pela minha
primeira experiência em uma escola de educação infantil, que atendia a faixa
etária de 0 a 6 anos. Eu dei aula em uma classe com crianças de 4 a 6 anos,
para mim foi uma grande experiência, rapidamente “meu castelo” foi
desmoronando, pois só enxergava problemas em minha frente, bem diferente
das expectativas formadas na época do magistério. Crianças desinteressadas,
autoritárias, reflexo da família que geralmente quando paga, vê o ensino como
um produto a ser adquirido. A maioria das atividades proposta perdia o sentido
quando estavam na metade, pois aparecia outro centro de interesse que
repentinamente os motivava.
De acordo com Jean Piaget :
“A criança está no período pré-operatório, centrada no seu próprio
ponto de vista, não se coloca no lugar do outro nem avalia seu
próprio pensamento.” (1973 p. 22)

Sendo assim, o trabalho de cuidar que o professor tem se sobrepõe a todos os
conceitos sobre o papel do professor em sala de aula. Tive que deixar de lado
minhas concepções estudadas e deter-me em ter atenção para que não se
machucassem, ajudá-los a amarrar os tênis, trocar-lhes as roupas se
necessário fosse e outras coisas mais.
13

Fiz o que pude para cumprir minha missão nesta escola e depois ingressei
através de concurso público, na Prefeitura Municipal de Campinas.

3.2 Outras experiências na profissão
Foi realizada a escolha de escolas e classes, acabei optando por uma creche
que atendia crianças de 0 a 6 anos. Fiquei com a faixa etária de 2 anos,
maternal, inicialmente não me sentia preparada para atuar com crianças desta
idade, para mim foi um ensino-aprendizagem. Procurei conhecê-los, fazer
amizades, obter a sua confiança para depois iniciar um trabalho pedagógico. O
trabalho lúdico nesta faixa etária foi de fundamental importância, através de
jogos, das mais variadas brincadeiras, da hora do faz-de-conta, das cantigas
de roda, as crianças vivenciaram situações-problemas e tiveram que resolvêlas também ludicamente.
Após a observação que havia muita desigualdade social e por conseqüência
histórias de vida dramáticas, percebi a importância da família para a formação
da criança. Ela carregará sua base, seu alicerce para toda a vida.
Depende do investimento familiar, o sucesso de uma criança em uma
instituição escolar.
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Pois conforme Pierre Bourdieu:
“Cada família transmite a seus filhos, mais por vias indiretas que
diretas, um certo capital cultural, e um certo ethos, sistema de
valores implícitos e profundamente interiorizados, que contribuem
para definir, entre coisas, as atitudes face ao capital cultural e a
instituição escolar. A herança cultural que difere, sob aspectos
segundo as classes sociais, é a responsável pela diferença inicial
das crianças diante da experiência escolar, e conseqüentemente,
pelas taxas de êxito.” (1975 p. 44)

Paralelamente ao meu trabalho na creche, também ingressei em uma escola
do ensino fundamental da rede particular.
Constatei que na rede particular há mais participação e preocupação dos pais
quanto ao desempenho dos filhos com referência aos aspectos emocionais e
educacionais.
Diversas vezes, fui levada a escrever bilhetes relatando fatos ocorridos para
que a família tivesse ciência e colaborasse para a melhoria da criança em
geral. Sempre achei importante o retorno enviado à escola pela criança, sinal
de um compromisso contínuo dos pais. Isto deveria ocorrer em todos os níveis
sociais.
Escola e família, sejam de qual nível social for, devem caminhar juntas e
batalharem, principalmente no ensino público por melhores condições de
ensino viabilizado pelo Estado. De acordo com TRINDADE e SANTOS:
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“Ou o Estado se obriga a ter compromisso com o território e com as
amplas frações da população, ou então, o número de excluídos
aumentará. Ainda há uma baixa rentabilidade dos investimentos
educacionais.” (2000 p. 30)

Durante todos esses anos que atuo no magistério percebi que a cada ano uma
nova turma é um novo desafio. Novas descobertas são feitas, metodologias
diferenciadas são utilizadas na medida do possível para que os alunos sintamse motivados a aprender, como se fossem preparar e apreciar um verdadeiro
“banquete” . Mas para que haja esta sintonia, muitos bichos peçonhentos
precisam ser eliminados, até que se consiga uma harmonia entre classe e
professor.

16

4. A Formação Superior
4.1 Contribuições Teóricas para a Prática
No ano de 2002, atendendo as minhas expectativas surgiu a oportunidade
para que eu passasse pelo processo seletivo e ingressasse no curso de
pedagogia para a formação de professores em exercício; denominado
PROESF. Assim ocorrendo, estava ansiosa quanto ao curso e sua intervenção
em minha prática educacional, por descobertas e teorias diferenciadas que me
levassem a refletir sobre o meu papel como educadora na sociedade brasileira;
e como o curso poderia contribuir para minimizar alguns problemas sofridos e
vivenciados em sala de aula, no ambiente escolar, durante os anos em que
atuo como educadora. Voltando à sala de aula, não fazendo todos os dias
como professora, mas como aluna-professora. Repleta de idéias, dentre várias
indagações existentes em quais relações humanas devem fixar-se o trabalho
pedagógico? Por tanto, qual seria o papel do professor?
De acordo com o contexto histórico, a sociedade em que estivermos inseridos
teremos o ponto de partida do processo educacional e a intenção dos
educadores. Se somente transmitir conhecimentos, provavelmente o educador
será desafiado em sua autoridade o tempo todo, pois hoje em dia, não existem
mais crianças passivas e reprimidas. Cada vez mais, devido à estrutura
familiar e social, o professor vivencia momentos críticos de comunicação. O
diálogo e a afetividade ainda são os melhores remédios para a construção do
conhecimento.
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Uma visão histórica da educação, nos mostra como esta sempre esteve
preocupada em formar determinado tipo de homem. Os tipos de pessoas
variam de acordo com as exigências das diferentes épocas. Mas a
preocupação com o homem e a sua promoção é uma constante, e para que
esta se efetive realmente os objetivos para a educação brasileira devem ser:
educação para subsistência, para a libertação, para a comunicação e para a
transformação.
Dentro deste contexto, o processo ensino-aprendizagem é organizado
intencionalmente de modo a se atingir eficientemente a ascensão do homem.
Por isso as ciências não podem deixar de interessar aos educadores e estão
presentes no currículo pedagógico.
Quando elaborei um projeto solicitado em Teoria Pedagógica e Produção em
Geografia sobre o estudo do meio, foi organizado um trabalho tendo em vista a
preocupação com a participação do aluno em primeiro lugar. Pesquisamos
como era o local a ser visitado, como e quando iríamos, a distância entre a
escola e o local que seria o Zoológico de São Paulo e tudo o que poderíamos
ver e ouvir.
Na data marcada, houve o imprevisto do dia amanhecer chuvoso, tivemos que
remarcar o passeio. Imprevistos acontecem, mas todo educador deve contar
com eles e também tirar proveito da situação deixando atrelados conceitos
observáveis como: o ciclo da água na natureza, a valorização da água pelos
seres vivos e a preocupação ambiental.
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A interdisciplinaridade deve ser constante no trabalho que realizamos a fim de
desenvolvermos no educando o maior número de conceitos possíveis através
da vivência, que na faixa etária dos 7 aos 10 anos é essencial para o
desenvolvimento cognitivo dos mesmos. Através deste trabalho, pude concluir
a importância entre a teoria e sua prática, sem a qual de nada adiantaria tê-la,
uma relação mais próxima entre professora e alunos, já que estes no decorrer
de todo o projeto foram demonstrando seus interesses de acordo com o que
estavam vivenciando, a participação fundamental da família que apoiou e
valorizou todo o trabalho realizado.
Em Pedagogia de Educação Infantil e Educação para Crianças de 0 a 6 anos,
de acordo com Joe L. Kincheloe:
“Os últimos trinta anos assistiram a uma mudança na estrutura
familiar que tem de ser levada a sério por pais, educadores e
provedores da cultura de toda espécie. O estresse proveniente das
mudanças econômicas dos últimos anos tem minado a estabilidade
da família”. (2001 p.61).

Devido às dificuldades financeiras e as exigências da sociedade, o pai
necessita hoje em dia trabalhar mais, paralelamente, as mães em sua maioria
lançaram-se ao mercado de trabalho. Há uma conflitante relação entre o
trabalho e a escola no capitalismo contemporâneo.
Após a Segunda Guerra Mundial, a América Corporativa buscou uma
variedade de tendências às políticas que punham em perigo arranjos da família
tradicional. Hoje em dia muitas mães assumem a responsabilidade da família
devido à ausência e irresponsabilidade do pai. E as crianças? Acabam
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assumindo responsabilidades de adultos cada vez mais cedo, muitas delas,
sozinhas em casa voltam-se para a Tv a fim de preencher o tempo ocioso.
A cultura popular via Tv, promete a nossos filhos uma família feliz, diferente
dos lares isolados e alienados que há na sociedade. A mídia tornou-se
manipuladora de sentimentos, levando a criança a revoltar-se e à agressão
quando em contato com os outros. Este processo é lento e muitas vezes
quando os pais percebem como estão os filhos há um abismo entre eles. Já
não conseguem dialogar e a única maneira de repreender tentando consertar a
situação é através da agressão física. E na escola?
Em sala de aula, tenho trinta alunos diferentes uns dos outros, cada um com
sua realidade social e familiar. Geralmente são focos de mais atenção e
investigação familiar aqueles que apresentam dificuldades de aprendizagem,
problemas comportamentais e os totalmente passivos. Em uma pesquisa em
sala, conversei sobre os diferentes tipos de família e tentei fazer com que
relatassem um pouco sobre a vida pessoal. Muitos falaram e os que não se
expressaram oralmente o fizeram através de desenhos que representassem o
que realmente iriam dizer. Pude observar e constatar as diferenças familiares
quanto às pessoas que a formam e situação econômicas das mesmas. A
maioria dos alunos que apresentam algum tipo de disfunção advém de famílias
psicologicamente desestruturadas, chegando até à rejeição da criança e de
lares carentes. Para mim, como educadora, dar o primeiro passo através da
descoberta da raíz dos problemas foi importante mas mais do que isso o que
realmente faz sentido é à medida que podemos intervir na sociedade. Se cada
um de nós der uma gota de contribuição para alguma mudança estaremos
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colaborando para a construção de um futuro onde haja crianças mais felizes. A
educação que vise a humanização e valores que fazem sentido aos alunos
deve ser realizada naturalmente e constantemente pelos educadores sem
tornar-se algo penoso e pesado; mas para dar frutos.
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4.2 Conclusão
Durante este percurso de três anos, muitos conceitos foram incorporados por
mim fazendo-me refletir constantemente sobre minha prática profissional e
acima de tudo, lutar por mudanças que se fazem urgentes no atual sistema de
ensino. Terminar não significa o fim. Foram plantadas as sementes das mais
variadas plantas e minha missão acredito ser de cultivá-las com todo carinho
na esperança de vê-las brotar para a vida.
Meus sinceros agradecimentos a todos os educadores que participaram dessa
jornada incrível do PROESF.
CANÇÃO AMIGA
(Carlos Drummond de Andrade)
Eu preparo uma canção
em que minha mãe se reconheça,

No jeito mais naturalmente dois carinhos se
procuram.

todas as mães se reconheçam,
e que fale como dois olhos.

Minha vida, nossas vidas
formam um só diamante.

Caminho por uma rua
que passa em muitos países.

Aprendi novas palavras
e tornei outras mais belas.

Se não me vêem, eu vejo
e saúdo velhos amigos.

Eu preparo uma canção
que faça acordar os homens

Eu distribuo um segredo

e adormecer as crianças.

como quem ama ou sorri.
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6. ANEXO A
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