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Introdução
Este Memorial foi elaborado como parte integrante do processo de conclusão do curso
de Pedagogia-PROESF-2005. Estão relatadas as minhas recordações, desde a infância, o
desejo de me formar como professora, a necessidade de um ensino superior, as reflexões
geradas após o ingresso no curso de Pedagogia... Enfim, as esperanças, os desejos, as
conquistas, as angústias e a glória, conquistada ao longo de minha formação e através da
jornada de estudos durante o intercâmbio com a minha prática pedagógica e vida acadêmica
no PROESF.

Minha infância:
Memória é coisa recente.
Até ontem, quem lembrava?
A coisa veio antes.
Ou, antes, foi a palavra?
Paulo Leminski.Distraídos venceremos.

Vejo-me diante de um desafio: relatar a trajetória de minha formação acadêmica.
Para tratar de tal assunto é necessário fazer uma volta ao passado, reportar à minha
infância querida; “... é preciso também lembrar que tudo isso, porque é História, são vidas
recriadas e não revividas, e que as biografias valem tanto pelo que contam quanto pelos seus
silêncios e pelas suas lacunas...” (SOARES; MAGDA, 1991, p.13).
Nasci e fui criada até meus 10 anos em uma das maiores regiões metropolitanas do
Brasil: Campinas. Sou a filha do meio entre três meninas, tive como referência escolar minha
irmã maior, mas, não no primeiro momento. Isso porque ela reprovou a tão esperada 1ª série,
nossa... Foi uma desilusão geral para todos da família e também para mim que esperava
sempre poder ser orientada por ela e, devido à repetência tornou-se sinônimo de descartada
perante o modelo de educação da época que valorizava a aprovação de série.
Pensei em me esforçar ao máximo para não ser também a próxima vítima. Prestava
atenção em todo os passos da professora de 1ª série, olhos abertos e boca fechada já eram
ordens na sala dos anos 80, e eu fazia questão de reforçar esse comportamento.
Lembro-me com orgulho de meu capricho, todos os dias verificados por meu pai em meu
Caderno de Classe, os elogios eram constantes. Até em sala de aula era referência aos meus
amigos. Mas, um dia, fiquei muito chateada com minha professora Darci, ela pediu para ir à
lousa e escrever AVIÃO.
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Até aqui tudo bem, só que eu esqueci de acentuar a palavra e fui criticada publicamente.
Lembro-me que havia a mãe de um aluno em sala de aula, e seu olhar para mim foi de pena e
consolo.
Seu tom de voz a partir de então já não era mais o mesmo, seu agir, falar, olhar, suas
considerações aos alunos, enfim; sua postura passou a ser vista com um outro olhar por mim
que perdia o encanto pela minha professora.
Passei a notar que ela gritava (...) atitude, até então, nunca percebida por mim. Deste dia
em diante, comecei a me repreender e evitava ao máximo ter que me expor em uma “platéia”
novamente; com medo de ser ridicularizada frente a outros.
Recordo pouco de minha vida escolar primária: a partir da 2ª série posso dizer até que não
me lembro de nada, mas, recordo de minhas brincadeiras bem típicas da década de 80. Era
uma realidade lúdica muito diferente da infância pós-moderna que presencio hoje com meus
filhos e com meus alunos. Um tijolo e umas latas vazias se tornavam utensílios domésticos
reais para mim durante minha brincadeira de dona-de-casa, por exemplo. Diferente das
escolhidas pelas crianças de hoje que, geralmente optam por Barbies que expressam o estilo
físico estereotipado e em massa: magra, alta, loura, olhos claros; a imagem expressiva de uma
americana; contrária, portanto, à realidade das mulheres brasileiras. Quando não, também o
computador com jogos, programas, vídeos, televisão, cinema, desenhos animados, parques
temáticos que servem de “amigo” e de brinquedo para nossas crianças.
Atualmente a infância pode ser comprada, sem brincadeiras, sem contemplação da
sociedade, é mediada pela tecnologia e pelo consumo e não pelas pessoas. Hoje a criança vive
isolada e se “responsabiliza” pela vida por si só. Perde-se o contato das brincadeiras em
grupo, brincando a sós com o brinquedo. A infância assim está em processo de mudança, mas
mantém-se como categoria social, com características próprias.
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Casimiro de Abreu faz-me lembrar, com saudades, detalhes de minha infância em seu
poema MEUS OITO ANOS, poema este que escrevi em meu diário de 15 anos e na
atualidade rememora em minha vida acadêmica durante a composição de meu Portifólio na
disciplina Temas Transversais do 5º semestre. Tenho certeza que este já está enraizado em
minha história de vida. E neste momento em que inicio meu Memorial de Formação não
poderia deixá-lo de fora:

Meus oito anos
Oh! que saudades que tenho
Da aurora da minha vida,
Da minha infância querida
Que os anos não trazem mais!
Que amor, que sonhos, que flores,
Naquelas tardes fagueiras
À sombra das bananeiras,
Debaixo dos laranjais!
Como são belos os dias
Do despontar da existência!
— Respira a alma inocência
Como perfumes a flor;
O mar é - lago sereno,

O céu - um manto azulado,
O mundo - um sonho dourado,
A vida - um hino d'amor!
Que aurora, que sol, que vida,
Que noites de melodia
Naquela doce alegria,
Naquele ingênuo folgar!
O céu bordado d'estrelas,
A terra de aromas cheia
As ondas beijando a areia
E a lua beijando o mar!
Oh! dias da minha infância!
Oh! meu céu de primavera!
Que doce a vida não era
Nessa risonha manhã!
Em vez das mágoas de agora,
Eu tinha nessas delícias
De minha mãe as carícias
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E beijos de minhã irmã!
Livre filho das montanhas,
Eu ia bem satisfeito,
Da camisa aberta o peito,
- Pés descalços, braços nus Correndo pelas campinas
A roda das cachoeiras,
Atrás das asas ligeiras
Das borboletas azuis!
Naqueles tempos ditosos
Ia colher as pitangas,
Trepava a tirar as mangas,
Brincava à beira do mar;
Rezava às Ave-Marias,
Achava o céu sempre lindo.
Adormecia sorrindo
E despertava a cantar!
................................
Oh! que saudades que tenho
Da aurora da minha vida,
Da minha infância querida
Que os anos não trazem mais!
- Que amor, que sonhos, que flores,
Naquelas tardes fagueiras
A sombra das bananeiras
Debaixo dos laranjais!

(Casimiro de Abreu)
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“As idéias nos ocorrem não quando queremos, mas quando elas querem. As melhores
idéias vêm á nossa mente, na, verdade, da forma como Bhering o descreve: fumando um
charuto no sofá; ou como Helmholtz relata com exatidão científica: quando damos uma volta
numa rua ligeiramente inclinada. (...) Idéias não nos vêm quando nos as esperamos, nem
quando estamos ruminando e procurando em nossas escrivaninhas. Por outro lado, elas
certamente não teriam vindo ás nossas mentes se não tivéssemos ruminando em nossas
escrivaninhas e procurando respostas com devoção aponderada”.
(Max Weber)

O início de um desejo:
Com o passar dos anos a vontade de lecionar um dia tomava conta de meu ser. Todas as
brincadeiras com minhas irmãs, primas e amigas eram de escolinhas, onde é claro, eu era a
professora.
Nos anos de 1987, freqüentando a 7ª série, tomei conhecimento do curso de Magistério,
através de conversa com amigas. Era o fascínio da época, queríamos ser professoras também.
Durante todo esse ano procurei reforçar meus estudos como preparação para o
Vestibulinho do colégio em que pretendia estudar.
No ano seguinte, conversei com meus pais sobre minha intenção. Imaginava que seria uma
ótima notícia para todos, mas não foi. Meu pai me criticou dizendo, em primeiro lugar, que a
competição seria muito grande no ramo profissional e que eu tímida como era, não levava
jeito para tal atividade. Insisti por semanas, sem nenhum retorno significativo; até que um dia
meus pais me chamaram para a minha tão esperada hora. E novamente a resposta foi negativa,
dessa vez com a justificativa financeira, isto porque não havia curso de Magistério próximo a
nossa residência e assim, necessitaria de transporte escolar diário para o colégio. Meu pai
estava desempregado nesta época e minha mãe não trabalhava fora, a prioridade era a
alimentação, saúde, moradia e sobrevivência em nossa família, e não “preocupação com os
estudos” como dizia meu pai.
Nada tirava de seu pensamento que o curso de Magistério, não era superior, e não havia
mensalidades por se tratar de uma escola estadual pública.
6

O que eu não consegui contar nesta hora para meu pai, foi que eu já havia feito o
Vestibular em uma Escola Municipal de Sumaré (cidade vizinha) e, em meio a muitos
candidatos consegui a 5ª colocação no curso pretendido.
Somente na semana da matrícula contei á minha mãe que nada pode fazer no momento,
onde a falta de recurso financeiro e a influência patriarcal falaram mais alto.
Sem autonomia, fui cursar o 2 grau (Inciso) em uma escola estadual próximo a nossa
residência. Foi um ano de muito desencanto, nenhuma matéria parecia me trazer
conhecimento útil. Esforcei-me e concluí o primeiro ano.
Em 1992 me casei e, desta vez, foi o meu marido que não concordou que continuasse a
estudar, por que a escola do bairro oferecia o curso somente à noite.
O diálogo e as condições financeiras, neste momento, foram fundamentais para prevalecer
a vontade e a necessidade de uma formação profissional escolar nos tempos atuais.
Em pesquisa de cursos colegiais no período diurno/vespertino descobri haver o mesmo
oferecido em uma escola estadual em Sumaré, assim, em 1993 ingressei no 2º ano do período
diurno. Mas o melhor estava por vir.
Andando pelos corredores da escola percebi uma sala com freqüência máxima de alunas o
que chamou minha atenção.
Indagando alunos, professores e funcionários, descobri para minha alegria que nessa escola
também havia o curso de Magistério!!!
Mais que depressa, procurei me transferir de curso, mas as grades curriculares não eram
compatíveis e assim, necessitava retornar ao 1º ano para poder cursar meu tão esperado curso.
Decide encerrar o Inciso para depois iniciar o Magistério, pois também estava grávida e
temia não conciliar o estado físico natural de uma gestante com horas de estágios semanais.
Para mim não havia problema nenhum, retornar ao primeiro ano, pois seria esta a grande
chance de realizar meu sonho.
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Em 1995 novamente prestei o cursinho, dessa vez com expectativas maiores e, com muita
fé: passei.
O meu sonho estava iniciando. Nesta época pude contar com o auxílio familiar na criação
de minha filha, todos percebiam meu desejo em concluir este curso e, o apoio foi essencial,
principalmente na parte emocional.
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A preparação

Não há esperança na pura espera,
nem tampouco se alcança o que se espera na espera pura
Que vira, assim, espera vã.
Paulo Freire

Estava começando os estudos para a minha formação profissional.
É com muita saudade que recordo desses “anos dourados”. A linguagem usada no curso
era tudo o que esperava, os textos me diziam exatamente o que queria ouvir.
Cada estágio era esperado com muita ansiedade, e a vontade de estar no lugar da
professora efetiva da sala era uma sensação muita provocadora.
Lembro-me de minha primeira Regência. O frio que senti na barriga durante a semana da
aula ainda faz parte de minhas lembranças até hoje (10 anos depois!). A aula, de apenas uma
hora e meia, foi representada por mim infinitas vezes, até em sonho eu apliquei as atividades
sobre Folclore (que era meu tema).
Tinha a intenção de não me preocupar, mas era difícil. Quando a professora Rosana, da
disciplina de Didática entrou na sala com seu caderno nas mãos, anotando cada palavra, cada
gesto, me senti vigiada. Além da própria profª da sala que permanecia durante a Regência, e
os alunos, que sabem tirar proveito desta hora testando o estagiário de todas as maneiras
possíveis como: pedindo a todo o momento para ir ao banheiro, passeando pela sala,
interrompendo várias vezes o planejamento... Quem ia conseguir manter a calma?
Os anos foram passando e a rotina escolar vista durante os estágios acabaram por me
acalmar. Não via a hora de me formar, mas junto com a expectativa da formação veio o receio
da competitividade do mercado de trabalho, principalmente para os recém-formados.
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Novamente, posso dizer que este era meu caminho. Em minha última semana de aula e
durante os preparativos da Colação de Grau saiu o edital de Concurso Público da Prefeitura de
Hortolândia para professores do ensino fundamental e educação infantil.
Prestei o concurso com muita esperança.
Passei o Natal e o Ano Novo somente contando os dias que restava para sair a lista dos
aprovados. Todas manhãs comprava o jornal aguardando o resultado. Até que este dia chegou,
e com muita alegria encontrei meu nome entre os aprovados.
Durante a atribuição de salas, ouvia muitos professores ansiosos para conseguir a sala
desejada.
Eu somente agradecia a todo minuto a oportunidade de estar neste local e nesta situação. É
claro que também possuía preferência: uma sala de alfabetização, mas em qualquer série
também me sentiria bem visto ser o meu primeiro ano de profissão.
Durante a escolha de salas não consegui a série pretendida, mas fiquei feliz com a sala de
Jardim II (crianças de 4 anos), a qual foi representada como um troféu de campeã no
momento de minha vida.
Comecei então a pesquisar sobre esta série: sua faixa etária, seus desenvolvimentos, além
dos conteúdos. Estava me preparando para o início do ano letivo.
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O SONHO TORNA-SE REALIDADE:
(...).
TODA PEDRA NO CAMINHO
VOCÊ PODE RETIRAR
NUMA FLOR QUE TEM ESPINHOS
VOCÊ PODE SE ARRANHAR
SE O BEM E O MAL EXISTEM
VOCÊ PODE ESCOLHER
É PRECISO SABER VIVER!
(...).

TITÃS_É PRECISO SABER VIVER

Era mês de Fevereiro, e eu estava no terceiro mês de gravidez de meu 2º filho. Tinha
receio quanto a necessidade de me esforçar fisicamente com os alunos, mas, muita vontade
em iniciar meu primeiro dia de trabalho.
Que maravilha era preparar as aulas, como me sentia bem em cada dia letivo...
Este era o ano de 1999, e era o primeiro ano em que as salas de Jardim I e II passariam
para o período parcial com professores direcionando a educação, contando com outros
profissionais da rede já existentes na outra segunda metade do período, pois; até o ano
anterior funcionavam em período integral, contando somente com orientação de
recreacionistas.
A sala de aula não era como eu imaginava, nem como esperava.
Possuía 32 alunos e uma sala-dormitório como espaço físico de trabalho. Também
encontrei barreiras junto as recreacionistas da Rede que sentiam “donas” da sala e dos alunos.
Não aceitavam dividir os alunos, meio período com um professor, nem o armário, muito
menos o trabalho pedagógico. Esse trabalho em equipe poderia ter sido riquíssimo para os
desenvolvimentos cognitivos, afetivos e emocionais das crianças que nesse momento estava
em jogo, pois elas também estavam sentindo essa mudança, visto que boa parcela destas
estavam matriculadas na E.M.E.I. (Escola Municipal de Educação Infantil) desde o berçário
(1ano de idade).
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Inicialmente, minha jornada iniciava em acordar os alunos! Sim, eles estavam dormindo
quando eu chegava à escola às 13:00 horas.
Questionava, por que não encontrá-los já acordados, para assim não perder tempo em
chamá-los um a um, e em silêncio, pois havia alunos do Jardim I, também nesta sala, que
iriam levantar às 14:00 horas porque já haviam freqüentado aula no período da manhã.
Entre: acordá-los, lavar os rostos, trocar de roupa (quando urinavam durante o sono) e
tomar o suco passava-se cerca de 30 minutos. Fazíamos uma roda no pátio, e iniciávamos a
rotina escolar de uma educação infantil. O trabalho pedagógico, de fato, era retomado quando
a sala já estava vazia, devido à saída dos alunos do Jardim I.
Logo após esse trabalho, o problema estava em acomodar os alunos na sala, devido à falta
de carteiras e cadeiras. Esse problema tinha um outro agravante; ele perpassa todo o universo
da realidade educacional porque está atrelado à realidade política; a não organização da
Secretaria da Educação vinha atrasando a compra de materiais permanentes para a escola.
Outros materiais também eram escassos como: sulfite, lápis de cor, lápis de escrever, borracha
e lousa.
Isso causara inquietação dos alunos que percebiam e sentiam essas dificuldades.
Precisei diariamente, utilizar várias técnicas pedagógicas existentes e imagináveis para
conseguir atenção dos alunos. Tentava utilizar as mesas do refeitório, no entanto, o problema
estava nos períodos das refeições (jantar) de cada turma. Quando esta se encontrava vazia já
eram 16:00 horas e estaria iniciando a saída dos alunos, incluindo os meus.
Muitos foram os telefonemas para a Secretaria da Educação, onde eu reivindicava
materiais necessários para que, o ensino-aprendizagem ocorresse de forma mais tranqüila.
As carteiras e cadeiras chegaram após 3 meses letivos mas, não ajudaram como esperado.
Faltava também o espaço físico.
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Era preciso, todos os dias, realizar uma maratona que iniciava no período da manhã: a
profª do Jardim I tinha que, ao sair, empilhar as 8 mesinhas(para grupo de 4 alunos) junto com
as 32 cadeirinhas, para preparar então os colchões para o sono dos alunos. E à mim, sobrava o
contrário: empilhar os colchões para então desempilhar as carteiras e cadeiras, isso tudo com
os alunos correndo o risco de se machucarem durante essa preparação, além de expor riscos à
minha gravidez. Após várias tentativas com a direção, consegui que um funcionário
disponível preparasse a sala enquanto aguardávamos em roda no pátio. Foi uma grande
vitória.
Permaneci nesta unidade por 5 anos, sendo 3 anos com a Pré-escola.Tudo estava tranqüilo,
mas o meu sonho de alfabetização ainda não podia ser alcançado.
A proposta pedagógica municipal de Hortolândia priorizava, o lúdico na educação infantil,
a preparação para a escrita e leitura poderia acontecer, mas, em conjunto com atividades que
despertasse prazer na realização para criança.
Em 2003 foi implantado nas Pré-escolas, o projeto educativo Kidsmart IBM, era uma
contribuição da IBM para as comunidades mais carentes á tecnologia de informática.
Este projeto é composto de software com conteúdos de matemática, ciências, geografia e
português em computadores com aparência de brinquedo.

É, também parceiro desse projeto o instituto AVISA LÁ, que tem como missão melhorar a
qualidade da educação por meio do desenvolvimento profissional e pessoal de educadores e
do fortalecimento do potencial educativo das escolas e centros educacionais.
O método de trabalho e as intenções educativas na Educação Infantil passariam a objetivar
a proposta de cantos de atividades diversificadas.
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Considerando que a construção do conhecimento é um processo ativo que a criança realiza,
envolvendo sua atuação direta sobre a realidade e elaboração de interpretação sobre os
aspectos que deseja conhecer; significava a organização da sala de aula de modo que
oferecesse à criança uma grande variedade de situações em que ela pudesse explorar,
manipular, experimentar e descobrir por si mesma as propriedades de cada objeto.
A proposta era que a criança pudesse escolher a partir de várias opções oferecidas e
organizadas qual canto mais lhe atraía.
Eram algumas sugestões de Cantinhos:
•

Colagem e mosaico

•

Pintura

•

Modelagem

•

Supermercado

•

Lojinha

•

Fantoches

•

Salão de beleza

•

Computador

Havia necessidade de reformulações na organização da sala de aula, era preciso que os
espaços estivessem dispostos em função das necessidades das crianças, tornando possível,
junto à sua atividade autônoma, ação compartilhada em grupo; além da reorganização da
rotina para aproveitar melhor o tempo, pois, os cantinhos seriam atividades permanentes nas
pré-escolas.
O projeto iniciou no mês de Maio e nós, o grupo de professores, deveríamos dar conta de
conhecer o projeto e aplicá-lo ao mesmo tempo, além de confeccionar os jogos e montar o
acervo durante a assimilação da nova proposta de ministrar os conteúdos.
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Portanto, não havia material disponível para se trabalhar com os cantinhos de forma
realmente organizada, esta ausência causava indisciplina e agitação entre os alunos que,
insistiam em permanecerem somente no computador, por ser um objeto diferente dos já
conhecidos por eles, o que não era possível, porque tal proposta exigia a troca de cantos em
tempos estipulados em grupo anteriormente.
Esforcei-me novamente, para conseguir conciliar conteúdo nos diversos cantos,
abrangendo diversas áreas de conhecimento, cada qual em sua categoria, mas que não
ficassem tão distantes em nível de “atração”.
Pude contar com a colaboração dos Pais na doação de materiais necessários para
determinada proposta de cantos, e do auxílio da professora orientadora do projeto; Sirlene;
visto que eu possuía uma sala Piloto na Rede e, minhas dúvidas, receios e frustrações eram
refletidas, analisadas e juntas encontrávamos uma proposta para ser aplicada.
Através dos cantinhos, mesmo com todos os imprevistos, constatei que as crianças podiam
vivenciar diferentes situações de aprendizagem, exercitando a autonomia e compreendendo
sua própria necessidade, preferência e desejos ligados á construção do conhecimento e
relacionamento com os pares.
Novamente aqui me recordo de um outro poema essencial neste momento de minha vida
onde, a união e colaboração no grupo, fizeram a diferença:
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GRUPO É...
A cada encontro imprevisível.
A cada interrupção da rotina: algo inusitado.
A cada elemento novo: surpresas.
A cada elemento já parecidamente conhecido: aspectos desconhecidos.
A cada encontro: um desafio, mesmo que supostamente já vivido.
A cada tempo: novo parto, novo compromisso fazendo história.
A cada conflito: rompimento estabelecido para a construção da mudança.
A cada emoção: faceta insuspeitável.
A cada encontro: descobrimento de terras ainda não desbravadas.
Grupo é Grupo.

Madalena Freire in “A paixão de aprender”
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O DESEJO DE UMA FORMAÇÃO ACADÊMICA:

Nesses 3 anos de trabalho na rede, tinha um outro desejo: a complementação de meus
estudos, ou seja, formação acadêmica. Procurava me informar sobre cursos de Graduação
existentes na região.
No ano de 2000 engravidei de meu 3º filho, e conseqüentemente não foi só o financeiro
que não permitia meu ingresso na faculdade, mas, a responsabilidade e a necessidade
constante da presença da mãe, me impedia de seguir temporariamente meu objetivo.
Mas foi no ano de 2002 a minha surpresa.
Após muito mistério por parte da secretaria da Educação, perante a criação de um possível
curso de Pedagogia voltada para professores em exercício, e a ansiedade entre os
profissionais, soube que foi confirmado o acordo com as Prefeituras da Região Metropolitana
de Campinas e a UNICAMP.
Era o PROESF-Curso de Pedagogia para Professores em Exercício na Educação Infantil e
Primeiras Séries do Ensino Fundamental da Rede Municipal e dos Municípios da Região
Metropolitana de Campinas. Haveria então o processo seletivo para preenchimento das vagas.
Nova tensão, novos estudos. E o meu conflito: 3 filhos pequenos que não teriam minha
companhia e atenção por cerca de 9 horas por dia; contando a carga horária de sala de aula
mais o período noturno da faculdade.
Por outro lado um curso na UNICAMP e o que era também vital: sem mensalidades!
Não tinha como perder.
Arrisquei prestar o vestibular e resolvi pensar depois. Tinha muitas esperanças e muitas
inseguranças frente a um vestibular deste nível. No dia 02 de Agosto de 2002 sairia o
resultado e só restava esperar.
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Pois qual não foi a minha alegria em encontrar meu querido nome na lista dos convocados.
Senti-me realmente abençoada.
Minha vida daria uma guinada porque, uma semana após seria a data da matrícula e
sobrava pouco tempo para me organizar.
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UNICAMP:

“Somos responsáveis pelo que falamos e pelo que calamos...”.
Castoriades

Com muita alegria iniciei o Proesf, onde tudo era novo para mim, a começar pela própria
Universidade que eu nunca havia conhecido; somente pelo nome, que por sinal é famosíssima.
Durante dias me senti perdida em suas ruas, tudo aqui parecia dar no mesmo lugar, até
perceber que possuía estrutura circular!
As aulas eram um encanto, como por exemplo, as de História da Educação, com a
professora Sônia. Parecia que me transportava para determinado momento histórico, tão
grande era seu envolvimento e paixão durante a explicação. Perissé explica bem essa
sensação:

Interpretando o papel do professor, o professor pode exercer sua profissão sem que
o seu “eu” cotidiano seja uma barreira ao desempenho da arte de educar . Como
professor-ator, o professor pode, paradoxalmente, dar o máximo de si (incluindo
nesse máximo o seu “eu” cotidiano, transfigurado pela arte), encarnando o
conhecimento, surpreendendo os alunos, despertando-os para a alegria do estudo,
mobilizando-os para a dinâmica do aprendizado.(PERISSÉ, 2004, pg.54).

Para mim que sempre tive receio em estudar história, via-me diante de um tema gostoso e
prazeroso do modo como estava sendo tratado.
Suas aulas conseguiram me mostrar que, desde o inicio da nossa colonização, a educação
nunca foi tratada como prioridade, exemplo disso é que até a vinda da família real para o
Brasil em 1807, a educação básica era oferecida pelos Jesuítas e somente a partir da década
seguinte se inaugura o primeiro curso superior no Brasil, porém o curso primário continuava
como um nível de instrumentalização técnica para ensinar a ler e escrever, o secundário não
conseguia dar uma formação humanista e preocupava-se principalmente em ser um
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preparatório para o ingresso no ensino superior; em sua maioria, para os filhos das famílias
nobres.
Desde essa época muitas reformas foram feitas, mas nenhuma deu prioridade à educação
pública, que continuava a atender de forma deficiente; com poucas escolas secundárias e
superiores. Além de conviver com uma grande massa de analfabetos devido ao baixo número
de vagas oferecidos frente ao número existentes de crianças de 7 à 12 anos.
Um momento significativo na história da Educação aparece com o otimismo pedagógico,
caracterizado pelas crenças nas virtudes de novos modelos aos já existentes. Esse entusiasmo
se realiza com movimentos reformistas, a forma mais acabada deste aparece a partir de 1927,
quando se processa a introdução sistemática da Escola Nova, surge disputa entre os modelos
da “escola tradicional” e da “escola nova”.
Havia pressões no sentido de ampliar as responsabilidades do Estado em matéria
educacional, lutando contra o descaso dos poderes públicos nesta área.
Tanto que em 1932 um grupo de intelectuais se reúne e lança o "Manifesto dos Pioneiros
da Educação Nova", que propunha uma educação pública, gratuita, obrigatória, laica e única.
Esse movimento demonstrava a insatisfação com a educação que vinha sendo oferecida.
Diziam no texto do manifesto, que as reformas econômicas e educacionais estavam
dissociadas e que era indispensável entrelaçá-las para o mesmo sentido, criando um sistema
de educação escolar à altura das necessidades do país.
Os 26 liberais que assinaram o documento relatavam que a escola tradicional estava
instalada para uma concepção burguesa; e propunha a educação nova para servir não aos
interesses de classes, mas aos interesses do indivíduo, e que deveriam se unir no princípio
com o meio social.
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Durante as diversas oportunidades de reflexões na disciplina de História avaliei a
importância de possuir o conhecimento da sociedade em cada época, além de constatar a
posição que a escola representa na diversidade e pluralidade social.
Muitos temas só puderam ser assimilados criticamente graças ao valioso trabalho
pedagógico, como já citado, pela professora da disciplina.

O latim é amargo.Não é o mel que as abelhas produzem e consomem. O professor
precisa produzir o mel que alimenta e dá prazer, que atrai, que mantém os alunos
atentos.Dar aulas de latim é possível, mas não só com métodos distantes,com
exigências abstratas. O latim torna-se fascinante, por exemplo, quando os alunos
percebem no seu próprio falar a presença viva de uma língua que dizem estar
morta.(PERISSÉ, 2004, pg.30).

O mesmo ocorreu em Políticas Públicas onde questões como, por exemplo: Banco
Mundial nunca me chamaram atenção por estar tão distante de minha realidade, passaram a
me tocar despertando minha atenção para algo que não estava tão distante, pelo contrário,
justifica o tempo todo o nosso sistema escolar.
O Banco Mundial “assessora tecnicamente” países em desenvolvimento, não financia a
educação na íntegra; apenas oferece a elaboração de políticas, ideologias e estratégias para
melhorar a qualidade educativa.
Entretanto, atualmente, o financiamento não é sua função principal. Apenas 0,5%
das despesas totais dos países de ‘renda baixa e média’, de acordo com a expressão
utilizada por esse organismo, são por ele financiados. Daí podermos perguntar qual
é o papel que essa entidade desempenha atualmente na área educativa.(CANDAU,
2000, p.35).

O Banco Mundial, como afirma ainda Candau (2000) recomenda investimentos como:
aumento do ano escolar, reforço e lição de casa, bibliotecas, experiência profissional,
laboratório, e o mais ilusório de todos, o livro didático, não como necessário e merecido do
aluno, mas como compensador do baixo nível de formação dos professores, recusando aceitálos como fruto dos baixos salários por ironia ou não, também citado para uma melhoria na
qualidade de educação...Sendo que o salário do professor consta na penúltima colocação dos
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fatores considerados determinantes da aprendizagem, segundo estudos e pesquisas analisados
e promovidos pelo banco; só não perdendo para o 9º e último item: número de alunos por
turma.
Pude refletir que as políticas públicas para educação não são pensadas de forma a se buscar
uma transformação real e verdadeira, prova disso é que muitas delas são sugeridas pelo Banco
Mundial, pensadas por técnicos que nada tem a ver com a educação, visam sim objetivos
econômicos, o que segundo Paro (2001), é um fato compreensivo. Não podemos esperar que
quem esteja no poder queira nos oferecer condições para questionar tal.
Cabe a nós educador a difícil tarefa de buscar meios para mudar e, a tomada de
consciência é o primeiro passo. Precisamos, enquanto grupo, compreender que fazemos parte
da camada trabalhadora e que somente juntos, unindo nossas forças poderemos iniciar
qualquer mudança. Claro que esse processo não é fácil, principalmente porque vivemos numa
sociedade individualista onde cada um quer olhar apenas por seus interesses e muitos não
vêem razão para entrar numa briga de tamanha proporção. Porém, se pensarmos qual o
sentido da educação: perpetuar as condições sociais vigentes ou quem sabe promover
mudanças, então nos vemos na obrigação de entrar nessa luta, pois com a união da escola e
comunidade é possível conseguir mudanças, tímidas no início, mas depois, confiantes com a
união; essa mudança certamente será possível.
Sinto saudades de minhas aulas de Tecnologia, uma disciplina bem diferente das
mencionadas. Não entendia nada de computação e tecnologia, era uma analfabeta digital.
Perdia-me ao montar o meu Diário de Bordo, uma espécie de “caderno digital”, me confundi
em abrir o meu email; os meus textos quando eram digitados saiam sem nenhuma
formatação...Hoje vejo o quanto avancei nesta área, pois a necessidade durante as atividades
de Cantinhos no projeto Kidsmart juntamente com a disciplina, me fizeram procurar e
conhecer esta área até então nova e misteriosa para mim.
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Vejo-me diferente de anos atrás, meu olhar, meu ouvir e minhas palavras estão mais
reflexivos, passei a “olhar” o que antes eu só “via”.
Debatemos em nosso grupo de estudo que, o visível é o império dos sentidos, captado pelo
olhar e dominado pela subjetividade; e o inteligível, ou o olhar; como citado acima, é o reino
da inteligência percebido pela razão, voltado pela objetividade.
Em Filosofia da Educação analisamos o texto de Platão: O mito da caverna, que me fez
pensar primeiramente nesta questão do olhar. O mito ilustra os nossos tempos, onde as
pressões e as tendências iludem nossa capacidade de ver, e que, em cada época da
humanidade desenvolvemos uma visão de verdade a partir do que conhecemos como
realidade no grupo que estamos inseridos.

O MITO DA CAVERNA

Imaginemos uma caverna subterrânea onde, desde a infância, geração após geração, seres humanos estão
aprisionados. Suas pernas e seus pescoços estão algemados de tal modo que são forçados a permanecer sempre
no mesmo lugar e a olhar apenas a frente, não podendo girar a cabaça nem para trás nem para os lados. A entrada
da caverna permite que alguma luz exterior ali penetre, de modo que se possa, na semi-obscuridade, enxergar o
que se passa no interior.
A luz que ali entra provém de uma imensa a alta fogueira externa. Entre ele e os prisioneiros – no exterior,
portanto – há um caminho ascendente ao longo do qual foi erguida uma mureta, como se fosse a parte fronteira
de um palco de marionetes. Ao longo dessa mureta-palco, homens transportam estatuetas de todo tipo, com
figuras de seres humanos, animais e todas as coisas.
Por causa da luz da fogueira e da posição ocupada por ela os prisioneiros enxergam na parede no fundo da
caverna as sombras das estatuetas transportadas, mas sem poderem ver as próprias estatuetas, nem os homens
que as transportam.
Como jamais viram outras coisas, os prisioneiros imaginavam que as sombras vistas são as próprias coisas.
Ou seja, não podem saber que são sombras, nem podem saber que são imagens (estatuetas de coisas), nem que
há outros seres humanos reais fora da caverna. Também não podem saber que enxergam porque há a fogueira e a
luz no exterior e imaginam que toda a luminosidade possível é a que reina na caverna.
Que aconteceria, indaga Platão, se alguém libertasse os prisioneiros? Que faria um prisioneiro libertado? Em
primeiro lugar, olharia toda a caverna, veria os outros seres humanos, a mureta, as estatuetas e a fogueira.
Embora dolorido pelos anos de imobilidade, começaria a caminhar, dirigindo-se à entrada da caverna e,
deparando com o caminho ascendente, nele adentraria.
Num primeiro momento ficaria completamente cego, pois a fogueira na verdade é a luz do sol e ele ficaria
inteiramente ofuscado por ela. Depois, acostumando-se com a claridade, veria os homens que transportam as
estatuetas e, prosseguindo no caminho, enxergaria as próprias coisas, descobrindo que, durante toda a sua vida,
não vira senão sombra de imagens (as sombras das estatuetas projetadas no fundo da caverna) e que somente
agora está contemplando a própria realidade.
Libertado e conhecedor do mundo, o prisioneiro regressaria à caverna, ficaria desnorteado pela escuridão,
contaria aos outros os que viram e tentaria libertá-los.
Que lhe aconteceria nesse retorno? Os demais prisioneiros zombariam dele, não acreditariam em suas
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palavras e, se não conseguissem silenciá-lo com suas caçoadas, tentariam fazê-lo espancando-o e, se mesmo
assim, ele teimasse em afirmar o que viu e os convidasse a sair da caverna, certamente acabariam por matá-lo.
Mas, quem sabe alguns poderiam ouvi-lo e, contra a vontade dos demais, também decidissem sair da caverna
rumo à realidade.
O que é a caverna? O mundo em que vivemos.
Que são as sombras das estatuetas? As coisas materiais e sensoriais que percebemos.
Quem é o prisioneiro que se liberta e sai da caverna? O filósofo.
O que é a luz exterior do sol? A luz da verdade.
O que é o mundo exterior? O mundo das idéias verdadeiras ou da verdadeira realidade.
Por que os prisioneiros zombam, espancam e matam o filósofo (Platão está se referindo à condenação de
Sócrates à morte pela assembléia ateniense)? Porque imaginam que o mundo sensível é o mundo real e o único
verdadeiro.

Compreendi através de toda reflexão crítica durante o curso que, a educação deve ser
entendida como prática libertadora, conscientizando e mostrando esta necessidade;
comparando a nossa realidade com a outra que nos é passada como ideal.
Muitos e muitos foram os conhecimentos que pude alcançar e/ou aprimorar. Também
houve outros que quase nada acrescentaram devido já ser conquistado com a experiência em
sala de aula ou estudos durante toda minha jornada escolar e profissional.
Estou orgulhosa de minha graduação e com anseio de continuar essa caminhada, que para
mim, não se encerra aqui.
Afinal os sonhos é que nos impulsionam para a glória a ser conquistada.
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Vida e Sonhos

Eu quero a vida com sonhos,
eu quero os sonhos com vida.
Não quero a vida sem sonhos,
não quero os sonhos sem vida.

Nos dias de grande lida,
os instantes mais risonhos
são sempre cheios de vida,
são sempre cheios de sonhos.

Esta vontade mantida
com muita vida, com sonhos,
é porque os sonhos têm vida
e porque a vida tem sonhos.

Que viva a vida com sonhos,
que vivam sonhos com vida,
e morra a vida sem sonhos,
e morram sonhos sem vida.

Bráulio de Abreu
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