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minha mãe Léa, meu pai
Henrique, meu filho Lucas e a
todos os meus familiares e
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profissional da educação.
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“Tudo vale a pena se a alma não é pequena”

Fernando Pessoa
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APRESENTAÇÃO

Todos os momentos do dia de todos da vida eram para aprender e
ensinar e de novo ensinar e aprender, vivendo e brincando, trabalhando e
sendo...

(Carlos Rodrigues Brandão)

Meu memorial é um relato cronologicamente organizado da minha vida como
estudante e profissional da educação, desde a infância até o curso de pedagogia do
Proesf.
Procurei, através da poesia, que sempre foi minha paixão, refletir sobre a
alegria e o prazer da minha vida escolar, como estudante e como professora.
Demonstro no decorrer do texto como cheguei à Faculdade de Educação,
buscando apoio para minhas concepções através da teoria estudada e depois vou
lentamente me desfazendo delas para elaborar minhas próprias conclusões.
Sinto que agora posso caminhar profissionalmente, sem ter deixado para trás
o amor e o respeito ao ser humano, e assim poder estar conscientemente
participando da vida dos cidadãos que fazem a parte da minha vida e da vida do
nosso país.

Mariléa Ap. C. Bonilha
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Capítulo I

A POESIA

1. Parando para pensar

Eu paro de súbito
E penso...

Onde nasce esta paixão,
Esta busca pelo saber,
Este palpitar em conhecer?

Eu paro de súbito
E penso...

Por que nem todos
São amantes
Das palavras do saber?

O que acaba com a alegria
Em buscar o conhecer?

Eu paro de súbito
E penso...

Quadro negro, giz e fila.
Diante da tecnologia
Dos vídeos – games
São produtores de indisciplina?
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Eu paro de súbito
E penso...

As crianças falam mais,
Querem ser ouvidas.
Professores se atropelam
Lutando para resistir?

Eu paro de súbito
E penso...

Por que amo
Estar na escola?

Mariléa Ap. C. Bonilha

1.1. Poesia no saber

Sempre amei estar na escola, sempre amei a poesia. Fiz de uma, minha casa e
da outra, minha vida.
Sempre quis conhecer, sempre quis aprender. Fiz de uma, minha estrada, fiz da
outra, minha profissão.
Tentaram me impedir, tanto familiares como a instituição escola. Porém, fiz de
uma, minha luta e da outra, meu desafio.
Hoje sou universitária e não perdi minhas paixões. Estou realizando um sonho. O
primeiro, do conhecer e o segundo, o de manter o gosto do aprender.

Mariléa Ap. C. Bonilha
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1.2. Autopsicografia

O poeta é um fingidor
Finge tão completamente
Que chega a fingir que é dor
A dor que deveras sente.

E os que lêem o que escreve,
Na dor lida sentem bem,
Não as duas que ele teve,
Mas só a que eles não têm.

E assim nas calhas de roda
Gira, a entreter a razão,
Esse comboio de corda
Que se chama coração.

Fernando Pessoa
Cancioneiro
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Capítulo II

A INFÂNCIA NA ESCOLA

2. Ensino Fundamental

Quando fechei os olhos e procurei me concentrar para decidir por onde daria
início ao meu memorial, senti o cheiro da velha estrada de terra que me levava à escola
do bairro das Areias, onde fiz o primário. Minhas lembranças vieram acompanhadas do
odor de mato, flores do campo, que um pouco antes das sete horas da manhã me
conduziam até a escola.

2.1. Discurso
E aqui estou, cantando.

Um poeta é sempre irmão do vento e da água:
deixa seu ritmo por onde passa.

Venho de longe e vou para longe:
mas procurei pelo chão os sinais do meu caminho
e não vi nada, porque as ervas cresceram e as serpentes
andaram.

Também procurei no céu a indicação de uma trajetória,
mas houve sempre muitas nuvens.
E suicidaram-se os operários de Babel.

Pois aqui estou, cantando.

Se eu nem sei onde estou,
como posso esperar que algum ouvido me escute?
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Ah! Se eu nem sei quem sou,
como posso esperar que venha alguém gostar de mim?
Cecília Meireles

Como minha mãe sempre relata, não importava o tempo: sol, chuva, inverno
rigoroso, com geadas que congelavam até a alma, mas deixavam os campos
iluminados quando os raios de sol batiam no gelo nas manhãs frias. Era tempo de ir
para a escola. Quando me questiono sobre esta fascinação, descubro que já estava
contaminada pelo conhecer. Eu sabia que ali estava a porta para o mundo, que tudo me
encantava, fazendo daquele pedaço de caminho a busca e o encontro com o saber.

2.2. A chuva desce a ladeira

A ÁGUA da chuva desce a ladeira.
É uma água ansiosa.
Faz lagos e rios pequenos, e cheira
A terra a ditosa.
Há muitos que contam a dor e o pranto
De amor os não qu’rer...
Mas eu, que também não os tenho, o que canto
É outra coisa qualquer.
Fernando Pessoa

Localizada na Serra da Mantiqueira, no município de Águas da Prata, SP, a dois
quilômetros de casa estava minha escola. No início da primeira série, meu pai nos
levava e trazia da escola. Depois, fazíamos o trajeto a pé, acompanhados dos primos
mais velhos. Toda a vizinhança era composta por parentes, não havia perigo. Às vezes
encontravamos obstáculos naturais: enchentes, bois bravos, cachorros que corriam
atrás da gente, enxames de abelha, mas já sabíamos lidar com estas situações, pois as
mesmas faziam parte da vida no campo. Quem sofria um pouco para chegar à escola
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eram as professoras. Elas vinham da cidade e muitas vezes ficavam encravadas de
carro ou a pé na lama da estrada. “A identidade não faz apenas referência ao mundo,
porém à forma como vive o ser humano na maneira de idear e de manipular o seu
mundo histórico”.(SIDEKUN, 1997, p.265).

Fiz a primeira série no ano de 1971, em plena Ditadura Militar. Minha professora
chamava-se Maria Alice. Ela era loira, alta, magra e muito jovem. Fui alfabetizada pela
cartilha “Caminho Suave”, fazíamos exercícios de coordenação motora, pois não
havíamos feito pré-escola. Lá para outubro recebemos um livro, teve festa para a sua
entrega, mas não me lembro dele. A professora era carinhosa, dedicada e sempre
muito amiga da minha mãe.

“Cultura é essa diversidade, que se desenvolve em processos históricos
múltiplos, mesmo sendo em grande medida arbitrária e convencional, ela
constitui os diversos núcleos de identidade dos vários agrupamentos
humanos,

ao

mesmo

tempo

em

que

os

diferencia

uns

dos

outros”.(ARANTES, 1990).

Ao meu ver o meu primário foi muito bom, Dona Maria Aparecida Rathol foi
minha professora na segunda e na quarta série. Com ela fazia muitas “composições”.
Não tinha medo de escrever e era sempre elogiada. Também me lembro dos bingos,
onde eu levava bugigangas para casa e minha mãe reclamava que era muita coisa,
acho que só eu ganhava nos bingos de matemática.

Desta época também me lembro dos recreios, onde brincávamos de pega-pega,
pula varetas, esconde-esconde e das apresentações cívicas, com o hastear da
bandeira e o recitar de poesias pátrias. Nunca vou me esquecer de quando decorei o
nome inteiro de Dom Pedro I para estas cerimônias. Passei anos com isto na memória,
mas depois ,graças a Deus, esqueci. “As identidades sociais são construídas pela história dos
indivíduos, assim como são construtoras da sua história dos indivíduos”.(SCHAFFEL).
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2.3. Influências familiares
Minha mãe sempre foi minha referência e diferença. Ela valorizava o estudo,
participava e acompanhava, sempre contando histórias de meu bisavô, que havia
estudado para ser padre na Itália, mas não se formou porque a sua família veio para o
Brasil. Tudo isto sempre me encantou, pois minha mãe conta que ele sabia um pouco
de tudo: psicologia, medicina, filosofia, e era procurado pela comunidade para resolver
questões de impasse, que envolvessem leis, etc. Também tinha muito orgulho de saber
que meu bisavô (o nono) era quem havia doado o terreno para a construção da nossa
escola. Antigamente, quando a escola começou, as professoras ficavam hospedadas
em sua casa, pois o transporte, que na época era feito a cavalo e trem, não permitia
idas e vindas diárias. Meus avós paternos também hospedavam as professoras e meu
pai conta que ia com elas para a escola e se sentia importante. O meu avô sempre quis
que ele estudasse. Na quinta série colocou-o no Colégio Marista (interno), em Poços de
Caldas, MG. Meu pai tinha um baú com todos os livros, cadernos e até o uniforme que
ele usava. Em 1957, a seleção brasileira de futebol treinou no colégio, e meu pai
conheceu Pelé, no ano anterior à conquista da Copa de 1958. Tanto meu pai, como
minha mãe nos ajudava nas tarefas. Minha mãe fez até a sexta série, em São João da
Boa Vista, SP, na primeira escola pública municipal da cidade, que se chamava Escola
Técnica Municipal e funcionava à noite, sendo conquistada graças ao apelo dos
moradores, através de passeatas e manifestações, uma vez que nesta época só havia
escolas para a elite e que funcionavam durante o dia. Nesta escola municipal os alunos
recebiam ensino técnico para trabalharem em escritórios, fábricas, etc. “Cultura é uma
construção histórica, seja como concepção, seja como dimensão do processo social.
Ou seja, a cultura não é algo natural, não é a decorrência de leis físicas ou biológicas.
Ao contrário, cultura é um produto coletivo da vida humana”. (SANTOS, 1993).

Considero que minha paixão pela escola tenha vindo desta bagagem familiar,
mas também, do meu olhar diferenciado para estas questões, pois ver meu avô
materno sempre rodeado de jornais e livros de romance, e derramando lágrimas diante
dos filmes na televisão era mais do que informação, com certeza o alimento de uma
carga genética que corre em minhas veias.
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“Os sujeitos de cada geração reconstroem as suas identidades sociais
reais a partir das identidades sociais herdadas, das identidades virtuais
adquiridas no decorrer da socialização inicial (primária), e das identidades
possíveis assimiladas durante a socialização secundária”.( DUBAR,
1997).

Como já disse, meu primário foi tranqüilo. Sempre tirei boas notas e gostava de
estudar. Este era o problema. Quando terminei o primário não foi possível continuar os
estudos. A escola mais próxima com ginásio ficava a trinta quilômetros e o ônibus que
levava os alunos passava a dez quilômetros da minha casa.

2.4. No meio do caminho
No meio do caminho tinha uma pedra
tinha uma pedra no meio do caminho
tinha uma pedra
no meio do caminho tinha uma pedra.
Nunca me esquecerei desse acontecimento
na vida de minha retina tão fatigada.
Nunca me esquecerei que no meio do caminho
tinha uma pedra
tinha uma pedra no meio do caminho
no meio do caminho tinha uma pedra

Carlos Drummond de Andrade

2.5. Período de escuridão

O sonho havia acabado. Minha vida se transformou numa escuridão. Uma
profunda névoa cobriu meus olhos e os horizontes se fecharam.
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2.6. Canção

Pus o meu sonho num navio
e o navio em cima do mar;
- depois, abri o mar com as mãos,
para o meu sonho naufragar

Minhas mãos ainda estão molhadas
do azul das ondas entreabertas,
e a cor que escorre de meus dedos
colore as areias desertas.

O vento vem vindo de longe,
a noite se curva de frio;
debaixo da água vai morrendo
meu sonho, dentro de um navio...

Chorarei quanto for preciso,
para fazer com que o mar cresça,
e o meu navio chegue ao fundo
e o meu sonho desapareça.

Depois, tudo estará perfeito;
praia lisa, águas ordenadas,
meus olhos secos como pedras
e as minhas duas mãos quebradas.
Cecília Meireles

Era impossível, principalmente para as mulheres.
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2.7. O meu país

Tô vendo tudo, tô vendo tudo!
Mas fico calado, faz de conta que sou mudo.

Um país que criança é Zé menina
Que não houve o clamor dos esquecidos
Onde nunca os humildes são ouvidos
E uma elite sem Deus é que domina
Que permite um estupro a cada esquina
E a certeza de dúvida infeliz
Onde quem tem razão baixa servis
E massacram-se negros e a mulher.
Pode ser o país de quem quiser
Mas não é com certeza o meu país.

Letra: Alves Livardo, Tejo Orlando e Chaves Gilvan

Um ano depois meu primo foi estudar e eu vi uma esperança surgir, mas ele
pegava carona para chegar até o ônibus e meu pai jamais iria permitir. Minha vida
começou a passar sem sentido. Não conseguia me interessar pelas coisas que minhas
amigas faziam como: curso de corte e costura e namorar para fugir e se casar. Achava
tudo ridículo e enfadonho. Todos os anos esperava por um milagre para poder estudar,
mas mesmo com o ônibus passando mais próximo de casa meu pai dizia que era uma
bagunça e não deixava que estudássemos. Eu e minhas irmãs fomos crescendo e
parando de estudar na quarta série.
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2.8. 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 à frente, não podendo girar a cabeça 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 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
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regressaria à caverna, ficaria desnorteado pela escuridão, contaria aos outros o que viu
e tentaria libertá-los. Que aconteceria nesse retorno? Os demais prisioneiros
zombariam dele, não acreditariam em suas palavras e, se mesmo assim, ele teimasse
em afirmar o que viu e os convidasse a sair da caverna, certamente acabariam por
mata-lo. Mas, quem sabe alguns poderiam ouvi-lo e, contra a vontade dos demais,
também decidissem sair da caverna rumo à realidade.

Capítulo III

A VOLTA AOS ESTUDOS

3. A luz no fim do túnel

No meio deste caminho de pedras descobri o curso ginasial por correspondência
do Instituto Universal Brasileiro. Comecei a estudar por volta dos quinze anos. Era
muito complicado, pois a correspondência não chegava ao sítio e eu dependia do meu
tio para pegar os livros na caixa postal. Eu me tornei uma autodidata. Só não conseguia
ir bem em matemática. Finalmente, quando fiz dezoito anos, realizei as provas
supletivas em Poços de Caldas, MG, que tornaram válido o meu curso.

3.1. Motivo
Eu canto porque o instante existe
e a minha vida está completa.
Não sou alegre nem sou triste:
sou poeta.

Irmão das coisas fugidias,
não sinto gozo nem tormento.
Atravesso noites e dias
no vento.

21

Se desmorono ou se edifico,
se permaneço ou me desfaço,
— não sei, não sei. Não sei se fico
ou passo.

Sei que canto. E a canção é tudo.
Tem sangue eterno a asa ritmada.
E um dia sei que estarei mudo:
— mais nada.
Cecília Meireles

Aos vinte anos nos mudamos para um bairro próximo a Poços de Caldas e a
primeira coisa que fiz foi fazer minha matrícula no Colégio Estadual David Campista.
Acho que fiquei sabendo da escola pelo rádio e quando perguntei à secretária se eu
poderia estudar, pois tinha vinte anos, ela sorriu compreendendo a minha ingenuidade.
Eu não conhecia quase nada da vida escolar, mas tinha certeza do que queria.
Também não sei porque fiz a inscrição da minha irmã na quinta série. Ela estava com
quinze anos e sentia vergonha, mas me lembro que fiz a matrícula e disse que era para
ela ir. Minha outra irmã, que estava com dezenove anos, nunca gostou muito de
estudar, e assim relutou um pouco para voltar. Porém, quando percebeu que estava
perdendo tempo, entrou em um curso supletivo e continuou os estudos. A caçula teve
mais sorte. Estava com dez anos e foi fazer a quinta série.
Eu fui a última a fazer a matrícula para a turma do colegial, aliás, a primeira
turma de segundo grau do colégio que até então tinha apenas o primário. Lembro-me
da diretora dizendo que havia aceitado minha matrícula, que era a de número quarenta
e dois, porque observou um brilho nos meus olhos e sabia que eu não iria desistir,
enquanto que outros alunos, com certeza o fariam.
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3.2. Não sei quantas almas tenho

Não sei quantas almas tenho.
Cada momento mudei.
Continuamente me estranho.
Nunca me vi nem acabei.
De tanto ser, só tenho alma.
Quem tem alma não tem calma.
Quem vê é só o que vê,
Quem sente não é quem é,
Atento ao que sou e vejo,
Torno-me eles e não eu.
Cada meu sonho ou desejo
É do que nasce e não meu.
Sou minha própria paisagem;
Assisto à minha passagem,
Diverso, móbil e só,
Não sei sentir-me onde estou.
Por isso, alheio, vou lendo
Como páginas, meu ser.
O que só que não prevendo,
O que passou a esquecer.
Noto à margem do que li
O que julguei que senti.
Releio e digo: “Fui eu ?”
Deus sabe, porque o escreveu.
Fernando Pessoa

Jamais vou me esquecer dos primeiros dias de aula. Eu não encontrava
dificuldade com as matérias. Parecia que eu tinha feito o ginásio. O que me deixava
perturbada eram os macetes da escola, ou seja, o como estudar, como organizar as
matérias, pois até então, eu estudava sozinha e não compreendia que deveria fazer o
que os professores pediam e não o que eu aprendia.
Paulo Freire (1970), mesmo não desenvolvendo uma teoria específica sobre
currículo, fez sua obra com implicações importantes para a teorização curricular,
respondendo questões relacionadas a: O que ensinar? O que significa conhecer?
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O autor centraliza-se no conceito de “revolução” numa análise filosófica. O foco
está na dinâmica própria do processo de dominação e nas críticas sociológicas de
educação com base na estrutura e no funcionamento das instituições nos países
desenvolvidos. Freire critica o currículo como “Educação Bancária” – visão
epistemológica do conhecimento constituído de informações e de fatos a serem
simplesmente transferidos do professor para o aluno.

“O conhecimento é sempre intencional –” Educação Problematizadora “–
conhecer envolve intercomunicação, intersubjetividade, mediado pelos
objetos a serem conhecidos; que Freire concebe como ato” dialógico “–
nesta perspectiva os sujeitos estão ativamente envolvidos como
conhecimento.

Educador

e

educando

criam

dialógicamente,

um

conhecimento do mundo. Na perspectiva de Freire, é a própria
experiência dos educandos que se torna fonte primária para os” temas
significativos “ou” temas geradores “que vão constituir o conteúdo
programático do currículo, que para Freire é uma devolução organizada,
sistematizada e acrescentada ao povo daqueles elementos que este lhe
entregou de forma desestruturada. Destaque a participação dos
educandos na construção desse currículo, em conjunto com o educador
buscando consciência de si mesmo, entendendo a cultura, como
produção humana”.(SILVA, 2002).

Tudo era maravilhoso, principalmente, a professora de português que se
chamava Tereza Walques. Ela havia estudado na UFMG, em Belo Horizonte, MG
adorava literatura e se empolgava lendo poesias e contando histórias sobre suas
viagens para as cidades históricas.
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3.3. Amar e ser amado

Amar e ser amado! Com que anelo
Com quanto ardor este adorado sonho
Acalentei em meu delírio ardente
Por essas doces noites de desvelo!
Ser amado por ti, o teu alento
A bafejar-me a abrasadora frente!
Em teus olhos mirar meu pensamento,
Sentir em mim tu’alma, ter só vida
P’ra tão puro e celeste sentimento:
Ver nossas vidas quais dois mansos rios,
Juntos, juntos perderem-se no oceano —,
Beijar teus dedos em delírio insano
Nossas almas unidas, nosso alento,
Confundido também, amante — amado —
Como um anjo feliz... que pensamento!?
Castro Alves

3.4. A paixão por poesia

Eu fazia questão de estudar tudo o que ela pedia e fui aprendendo rapidamente
a matéria. No primeiro colegial a escola promoveu um concurso de crônicas e poesias.
Algumas de minhas poesias foram selecionadas.
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3.5. Paro de súbito

Eu paro de súbito
E penso...

Num instante de relva,
Que sem ternura se leva.
Como uma pausa
É quebrada a vida.
Segredo leva.

Noites de estranhas lembranças.
Medo de olhares vadios.
Sonhos
Que a todos revelam.

Paro de súbito
E olho,
Por uma estrada de adeus.
Para onde ela está indo?

Campos de longos assombros.
Valsas, delírios marcados.
Toques de mãos,
Que o silêncio
Abalam.

Paro de súbito
E choro.
Sem saber porque amei.
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Tenho saudades
De nada.

Reencontros com este mundo,
Ás vezes me fazem infeliz.
Saudades de instantes
Lúcidos.

Paro de súbito
E morro.

Mariléa Ap. C. Bonilha

Tereza achou que eu não deveria ler a poesia no sarau, pois era muito tímida.
Então, minha colega Ísis fez a leitura e eu fiquei com o primeiro lugar. Como prêmio
ganhei um livro de Carlos Drummond de Andrade e a alegria de viver este momento.

3.6. O constante diálogo
Há muitos diálogos
O diálogo com o ser amado
O semelhante
O diferente
O indiferente
O oposto
O adversário
O surdo-mudo
O possesso
O irracional
O vegetal
O mineral
O inanimado.
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O diálogo contigo mesmo
Com a noite
Os astros
Os mortos
As idéias
O sonho
O passado
O futuro.
Escolha teu diálogo
E
Tua melhor palavra
Ou
Teu melhor silêncio.
Mesmo no silêncio e com o silêncio
Dialogamos.

Carlos Drummond de Andrade

3.7. Em matemática...

A professora tinha um metro e oitenta, era arrogante e eu não conseguia
acompanhar a matéria. Fazia o suficiente para tirar média. Minhas notas eram
discrepantes. Em português, história, geografia, ciências e química eu tirava excelentes
notas, mas em matemática e física cheguei a perder média. Foi então que a diretora,
Dona Elvira Chagas, fez uma reunião para entender o que estava acontecendo e ficou
muito brava com as professoras por elas não terem percebido o problema do meu caso,
que era diferente dos demais. Elas sugeriram que eu estudasse com colegas e assim
foi feito. Um amigo me ensinava matemática e em troca eu o ajudava no português.

“Estudos apontam a existência de um” tripé avaliativo “, com forte visão
punitiva, constituída pelas avaliações instrucional, disciplinar e de valores,
que mantêm relações altamente integradas. É sobre este tripé que se
ergue o poder do professor no interior da sala de aula e se dá sustentação
interna à atual organização do trabalho pedagógico da escola”.(FREITAS, 1995)
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Capítulo IV
A ESCOLHA DA PROFISSÃO

4. O magistério chegou

Quando estava no segundo colegial recebemos a notícia de que a escola
passaria a oferecer o magistério. Fui para casa toda entusiasmada e perguntei o que
minha mãe achava. As palavras dela representaram a visão de uma época.
Ela disse que seria melhor eu sair com uma profissão, para poder trabalhar.
Então voltei para o segundo ano de magistério e comecei a me apaixonar pela
profissão. Quando os professores perguntaram porque nós havíamos escolhido o
magistério e minhas colegas respondiam que era porque gostavam de crianças, eu
fiquei preocupada. Nunca gostei de ficar com crianças no colo, nem de brincar muito
com elas. Pensei no que iria responder e acabei dizendo que gostava do ambiente
escolar, ou seja, de aprender e conseqüentemente ensinar.

4.1. Profissão Professora

“O mundo do poder econômico utiliza a educação para firmar e manter
seus

interesses.

São

modelos

de

educação

para

países

em

desenvolvimento, onde a generalização ofusca as diferenças culturais,
geográficas e sociais. Para os autores, projetos realizados em países
desenvolvidos e que não foram bem sucedidos são trazidos para os
países em desenvolvimento, e aqui são colocados arbitrariamente,
desrespeitando a opinião dos professores e as características regionais
de um país reconhecidamente rico em sua diversidade cultural”.( Candau,
Moraes e Torres).
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“O discurso neoliberal, através do Banco Mundial, prega mudanças com
as

mesmas

palavras

de

ordem:

descentralização,

qualidade,

competitividade, equidade, reforma curricular, transversalidade, novas
tecnologias, etc. Porém, as novas propostas não são prioridades, mas sim
o estudo das condições educacionais e a situação dos professores neste
contexto. A utilização dos textos didáticos precisam ser refletidos, e isso
não pode ser feito por educadores sem uma formação crítica, que não
saibam selecionar e adequar o aparato didático oferecido pelo BM que
está

em

busca

de

interesses

econômicos

aparentemente

bem

intencionados”.(CANDAU, 1999).

“O BM tem urgência na reforma educacional e prioriza a educação básica,
escolar, conteudista, baseada no conhecimento dos livros didáticos. Há
um total desrespeito com a educação dos adultos, com as desigualdades,
qualidade de ensino e com a formação e salários dos professores. Os
pacotes são implantados sem o conhecimento prévio por parte de
diretores e professores. O BM quer generalizar tirando a responsabilidade
do Estado, colocando a comunidade para participar num contexto já
programado. A concepção de educação apresentada está fundamentada
em visões tradicionais de educação, onde mudança curricular significa
alteração no conteúdo. A pedagogia e os métodos de ensino são
ignorados e manipulados a partir de pesquisas realizadas em países
desenvolvidos e que deram errado. A formação do professor é a saída do
‘beco sem saída’”.(TORRES, 2000).

Podemos observar em nossa cidade – Paulínia – “mega projetos” que visam o
período integral na educação básica, com oficinas, alimentação, transporte, etc. No
entanto, em nenhum momento os professores, diretores e funcionários foram
consultados a respeito da construção dessa operação. Como propostas de reformas
educativas podem ser bem sucedidas sem uma elaboração curricular consciente e
conquistada através da formação profissional dos seus executores?
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Para o BM a formação dos professores e seu salário não são prioridades. As
prioridades estão na infra-estrutura, nas reformas educacionais e na provisão de textos
escolares. Com certeza tudo isso é visível no setor educacional. Os livros didáticos
estão chegando cada vez mais nas escolas. Quando se fala em formação pensa-se em
algo à distância, onde os professores aprenderiam a manusear “bons textos”. Porém,
para melhorar a qualidade na educação é preciso vencer um círculo vicioso, onde
professores acabam ensinando como aprenderam. Sem uma formação reflexiva os
professores

não

conseguirão

quebrar

propostas

curriculares

generalizadas

e

simbólicas, para assim melhorar a educação que conseqüentemente melhorará a
educação e a formação dos futuros educadores. “O aumento do tempo da criança na
escola não significa uma qualidade melhor na educação, se não houver mudanças
curriculares, metodológicas e nos estilos de ensino”.(TORRES, 2000).
A intenção do BM mundial é economizar, porém as economias nunca são
revertidas para a educação. No papel as propostas apresentadas parecem adequadas
e justas. A criança é que deverá se adaptar à escola, o professor é tratado com
negligência, muitas das propostas apresentadas não são cumpridas diante de
interesses econômicos, ou seja, fica bonito apenas no papel.
Com certeza as mudanças educacionais qualitativas só ocorrerão se a escola e o
professor forem o centro das propostas, partindo-se deles e não para eles.
“Os educadores são como atores diante de um palco que foi totalmente
modificado no desenrolar do espetáculo, sem um aviso prévio. Ou seja,
somos”

meros

espectadores

“do

nosso

trabalho.

Os

interesses

econômicos colocam o Banco Mundial em cena e os professores
transformam-se em ‘marionetes’. O docente só poderá realmente

assumir sua identidade quando seu papel e suas funções estiverem
bem definidos”.(VIEIRA, 2002).
Como professora do ensino fundamental há doze anos, entendo que tenho
condições de contribuir para a construção de uma proposta curricular mais afinada com
as necessidades da minha realidade de trabalho, para assim encontrar soluções para
os problemas educacionais.
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Com uma formação crítica e consciente, remuneração digna, direitos e melhores
condições de trabalho, direito de participar das “reformas educativas”, de opinar, discutir
e ser feliz, somos uma ameaça aos interesses políticos e econômicos. O desafio vale a
pena.

No magistério comecei a entender como se ensina e como eu havia aprendido.
Tudo parecia claro diante dos meus olhos. Eu ficava alucinada com a psicologia,
filosofia, sociologia e todos os dias quando chegava em casa dava aula durante o
almoço para minha mãe e irmãs. Eu não conseguia guardar só para mim as
descobertas feitas nas aulas.
Foi durante este curso que compreendi a matemática e descobri que eu não
consegui estudá-la por correspondência, porque não entendia as abstrações, sendo
necessário uma compreensão mais concreta e sem interrupções das atividades.

“Não há um único momento na vida em que não se cria matemática,
mesmo quando não temos consciência deste fato. É a educação
conceitual matemática – e só ela – que leva os homens a superarem este
abismo existente entre a prática mecânica e o pensar. Este movimento de
aprendizagem se inicia com a linguagem emocional-afetiva; a partir dela e
no seu interior é desencadeada a aprendizagem de linguagem sensitiva; a
dinâmica interna desta se desenvolve até o salto qualitativo que inicia o
processo de aprendizagem das palavras; é no interior desta última, mas
ao mesmo tempo dela se destacando como um campo autônomo que se
inicia e se desenvolve a linguagem das quantidades e das formas –
linguagem matemática”.(LUCIANO, 2001).

Apesar de ir bem nas matérias, não conseguia tirar notas altas nas
disciplinas que exigiam a “decoreba”. Preferia fazer relações, reflexões, dar opiniões,
mas a maioria das avaliações era através de questionários para decorar.
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4.2. A riqueza do conhecimento

“Minha filha me fez uma pergunta: ‘O que é pensar?’ Disse-me que esta era uma
pergunta que o professor de filosofia havia proposto à classe. Pelo que lhe dou os
parabéns.
Primeiro por ter ido diretamente à questão essencial. Segundo, por ter tido a
sabedoria de fazer perguntas, sem dar a resposta. (...) Não existe nada mais fatal para
o pensamento do que o ensino das respostas certas. Para isso existem as escolas: não
para ensinar as respostas, mas para ensinar as perguntas. As respostas nos permitem
andar sobre a terra firme. Mas somente as perguntas nos permitem entrar pelo mar
desconhecido”.

(Rubem Alves) Texto utilizado na aula de
Pensamento Filosófico da Educação, 2003.

No magistério eu me encantava com as aulas da Icléa, professora de didática e
psicologia. Ela havia vindo de Belo Horizonte, após a morte do marido e já trabalhava
com concepções que vim a reencontrar aqui na Unicamp. Suas aulas eram práticas,
relacionadas com nossas experiências de estudante e fundamentadas em autores
renomados. Nunca vou me esquecer do último dia de aula, quando ela nos colocou em
círculo na sala e conversou com a turma desejando sorte. Ela nos disse que se
precisássemos de ajuda era para pedir a Jesus, pois Ele foi o mestre dos mestres.
Realmente, nos momentos mais difíceis da minha vida profissional, quando parecia não
saber mais o que fazer, procurava ajuda na maneira em como Jesus ensinou,
respeitando o próximo e se aproximando da sua realidade para ensiná-lo. “A
inteligência dos alunos não é um vaso que se tem de encher; mas é uma fogueira que é
preciso manter acesa”.(SOARES,1996)

Também me lembro com carinho da Regina, professora de Filosofia. Ela era
agitada, maluca mesmo, mas muito competente. Fazia de tudo pela escola. Sabia tocar
piano e formou um coral com a nossa turma para a semana da normalista. Todos os
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meus professores foram muito bons. Considero que fiz um excelente curso de
magistério.
No início de 1987 quando voltamos para a escola recebemos a notícia que nossa
professora de português, Tereza Walques estava com leucemia, ou seja, no dia cinco
de fevereiro ela veio a falecer com apenas trinta e sete anos. Foi um dos momentos
mais tristes da minha vida. Tive que terminar aquele ano e me formar professora sem
ouvir mais Tereza declamar poesias. Uma parte dos meus sonhos desmoronou. Porém,
passei a acreditar que realmente os professores não morrem, pois eles escrevem na
alma, e por isso jamais serão esquecidos. Um educador que faz seu trabalho com amor
e sabedoria não morre nunca.
Na nossa formatura eu fui convidada a escrever a homenagem a Tereza, e desta
vez fiz a leitura diante de todos. Minha timidez já havia passado, e os olhos se
encheram de lágrimas diante da saudade.

4.3. A Faculdade de Letras

No ano de 1988 prestei vestibular para Letras, devido a minha paixão por
literatura, na Autarquia Municipal de Poços de Caldas. Logo no início me decepcionei
com o curso. A professora de literatura não declamava os poemas, mas lia apostilas
enormes, encostada em uma cadeira, como se fosse um robô. Acabei me interessando
por gramática, por causa da professora Vânia, que era muito exigente e
competentíssima. O curso não foi o que esperava. Além de gramática e literatura, havia
aula de Latim, Filosofia e Inglês. Aliás, eu também sempre tive problema com inglês.
Ainda mais com um professor que “pegava no pé”. Sempre me lembro dele quando
estou alfabetizando. Como é horrível sermos obrigados a ler algo que não sabemos,
ainda mais em público. Em meados de 1989 eu abandonei o curso de letras. Estava
prestes a me casar e mudaria de cidade. Como já não estava gostando do curso,
resolvi parar para continuar em Campinas onde iria morar.
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Capítulo V

PROFISSÃO PROFESSORA

5. O início

Em 1988, quando havia terminado o magistério fiz meu primeiro concurso público
em Poços de Caldas. Aliás, um dos mais exigentes que já fiz. Eles selecionaram
apenas vinte e cinco pessoas, doze eram da minha turma, mas eu não consegui a
média exigida em matemática. Foi uma situação terrível, mas resolvi que iria fazer
inscrição para substituir no estado de São Paulo, em Águas da Prata. Como morava
próximo à zona rural deste município, mas de difícil acesso para outras professoras, era
chamada constantemente para trabalhar. As crianças eram tranqüilas, muitas meus
parentes e amigos. Eu viajava de moto pelas estradas de terra para chegar às fazendas
mais afastadas. Trabalhei nas salas multiseriadas, em escolas improvisadas, etc.

5.1. Voltando às raízes
Jamais esquecerei quando fui dar aula na mesma escola onde havia estudado. O
prédio estava diferente, com mais salas, mas o número de crianças era menor. Na
minha época de estudante existiam todas as séries. Agora as turmas eram
multiseriadas, primeira e terceira séries à tarde e segunda e quarta séries de manhã.
Fui contratada para uma licença de seis meses de uma professora que estava doente.
Quando cheguei à escola, notei que não havia um horário a ser seguido como nas
outras. Tudo acontecia, como a professora tinha organizado. A merendeira foi quem me
informou. Lembro-me que tentava conversar com as crianças, mas elas não me ouviam,
simplesmente, abriam um livro velho de português e começavam a copiar. Foi difícil
fazer com que eles parassem de agir assim. Aos poucos fui mudando esta rotina,
começando a aula mais cedo, diminuindo o recreio. Era interessante observar que
aquelas crianças não queriam fazer lição depois do recreio e diziam que já era para ir
embora. Constatei então que nestas escolas, o compromisso do professor com seu
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papel de educador se faz ainda mais necessário, uma vez ser de sua responsabilidade
todo o andamento da escola. Agradeci a Deus as minhas professoras primárias, que
além da competência profissional, tinham um compromisso ético e moral com a
educação.

“As dificuldades para trabalhar com o conhecimento que se constrói no
processo são muito grandes. Elas exigem intuição e criatividade por parte
do

professor/pesquisador.

individuais,

com

Este

reconstrução

tem
de

de

trabalhar

acontecimentos

com

vivências

significativos

e

transmissão de experiências adquiridas, para depois inseri-las no coletivo,
sem perder as intenções iniciais dos sujeitos”.(CAMARGO, 1995).

Neste contexto percebi que os alunos, que também eram meus primos, estavam
defasados. Então, levantei as prioridades das séries e resolvi trabalhar a partir do que
eles conheciam, e eu também, que era a agricultura e a vida no campo. Através de
pesquisas sobre as condições do rio que corta a região, as plantações, a pecuária, a
população, costumes, festas e histórias dos moradores, começamos a fazer relação
com as disciplinas, e assim produzir pesquisas, relatórios, cartas, textos coletivos, e
fazer cartazes sobre os prejuízos causados pelo excesso de lixo nas estradas, pelos
prejuízos causados pelos agrotóxicos na terra e no rio. Também utilizamos os dados
em matemática, elaborando gráficos, e percebendo a relação do próprio corpo com a
construção dos conceitos matemáticos embutidos no dia a dia das crianças e adultos.
Com o passar do tempo as crianças não reclamavam mais do tempo que ficavam na
escola, ao contrário, ela passou a fazer parte de suas vidas.
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5.2. A Rede Estadual de Ensino

Em 1990, quando já morava em Campinas, prestei o concurso do Estado, e fui
aprovada, apesar de estar trabalhando em outra área. Nesta época pensei em me
afastar da profissão, mas em 1992 escolhi classe e comecei a lecionar na EEPG Prof.
Carlos Araújo Pimentel, na Vila Miguel Vicente Cury, periferia de Campinas.
A diretora Maria Rita me atribuiu uma quarta série e como havia um trabalho por
área eu trabalhava português com três turmas. As salas estavam divididas em A, B e C.
A turma C era formada pelos melhores alunos, tanto cognitivamente, como em
comportamento. A turma B tinha alunos terríveis em disciplina, mas com bom
desempenho na aprendizagem. A turma A tinha problemas de defasagem na
aprendizagem e também disciplinares. A princípio me arrependi de ter aceito este tipo
de trabalho, pois a minha sala era a C. Porém, eu e minhas colegas formamos um
excelente grupo de trabalho e depois de algum tempo estava apaixonada pelas três
turmas. Só não tivemos força na época para fazer mudanças nestas classes
homogêneas. Mas conseguimos com que todas evoluíssem e caminhassem sem
preconceitos e rótulos. O trabalho não foi fácil, eu não estava acostumada com os
problemas de disciplina da cidade grande. Meus alunos do espaço rural me
respeitavam, não brigavam entre si, havia mais amor e solidariedade. Durante vários
dias eu chorava quando voltava para casa e pensava em desistir, principalmente, por
causa de um menino chamado José, que tinha o rosto todo coberto de sardas e era o
terror da escola. Então me lembrei do que minha professora do magistério nos disse.
Caso precisássemos de ajuda não era a ela que deveríamos buscar, mas nos exemplos
de Jesus.
Resolvi então que iria começar as aulas fazendo uma oração que havia
aprendido e que não se remetia a nenhuma religião especificamente.
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5.3. Oração

Bom dia, meu Deus querido.
As aulas vão começar.
Nós queremos que o senhor,
Venha conosco ficar.

Aqui estamos juntinhos
E vamos já trabalhar.
Abençoe a nossa escola,
Nossa classe e nosso lar.

Muito obrigado, meu Deus!
Muito obrigado, senhor!
Não há riqueza maior,
Do que possuir seu amor!

Além disso, tive uma conversa com este aluno sobre a minha necessidade
financeira em continuar trabalhando e que isto não seria possível, sem a colaboração
dele. Descobri então que a mãe do menino era costureira, e trabalhava muito para
sustentar a casa. Disse que precisava fazer um vestido, fui até a casa dele, aproximeime de sua família, e a partir de então ele passou a respeitar as aulas e defendia-me
quando outros alunos aprontavam. Percebi então, que o José, além de muito
inteligente, não gostava das diferenças sociais e econômicas que dividem as pessoas.
Na sua meninice ele se rebelava contra a reprodução deste sistema pela escola.
Durante o ano de 1992 fiz vários cursos que o Estado ofereceu (Car), e que na
minha opinião foram excelentes. Apesar de terem acabado logo, eles vieram ao
encontro das minhas concepções e provocaram mudanças em meu trabalho. Quando
iniciei o trabalho com as quartas séries procurei acompanhar uma organização que já
havia na escola e utilizei um livro didático que fora adotado anteriormente. Era até um
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livro interessante, que se chamava Texto e Contexto, mas que na metade do ano não
havia dado conta dos problemas de escrita dos alunos com dificuldade. Nesta época fiz
um curso com a professora da PUC, Maria Helena Novaes, sobre a construção da
escrita – Emília Ferreiro – e resolvi abandonar o livro didático. Foi uma atitude radical e
corajosa, mas eu tinha certeza do que estava fazendo. Passei a trabalhar em grupos,
fazer construções e correções coletivas de textos e para entusiasmar as turmas fazia
leituras de poesias em todas as aulas.

5.4. Ensinando com poesia

Caixa mágica de surpresa

Um livro
É uma beleza,
É caixa mágica
Só de surpresa.

Um livro
Parece mudo,
Mas nele a gente
Descobre tudo.

Um livro
Tem asas
Longas e leves
Que, de repente.
Levam a gente
Longe, longe.

Um livro
39

É parque de diversões
Cheio de sonhos coloridos,
Cheio de doces sortidos,
Cheio de luzes e balões.

Um livro
É uma floresta
Com folhas e flores
E bichos e cores.
É mesmo uma festa,
Um baú de feiticeiro,
Um navio pirata no mar,
Um foguete perdido no ar,
É amigo e companheiro.

Elias José

Meus alunos se apaixonaram por poesia, pediam para eu ler, traziam poesias de
casa e os textos foram evoluindo. No final do ano era maravilhoso ver as crianças
produzindo bons textos, fazendo interpretações críticas e se entusiasmando com a
poesia. “Professor com capacidade amorosa, de se dar, do amor em ensinar, da
humildade, que aceita a diferença, busca melhorar e tem coerência entre discurso e
prática”. (Paulo Freire)
Estes cursos do Estado, juntamente com as concepções que já trazia do
magistério, passaram a nortear meu trabalho. Descobri que minha função na escola era
mais que preparar os alunos para decifrar códigos. Era fazer uma transformação social,
e os futuros cidadãos estavam ali, na minha frente. Neste mesmo ano trabalhei na
mesma escola, mas em outro período, com terceiras séries. Como o trabalho também
era por área, fiquei responsável por história e geografia. Fazia todo o trabalho através
de pesquisas em classe, nos grupos. Fazíamos debates, teatro, maquetes, etc. Ainda
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não conseguia nessa época relacionar o trabalho com a comunidade e a realidade dos
alunos, fazendo ligações mais concretas. “É preciso retirar as disciplinas científicas de
suas torres de marfim e deixa-las impregnar-se de vida cotidiana”. (Moreno, 1997).
Em 1993 iniciei meu trabalho com alfabetização, e graças a um grupo de
professoras da escola, que já vinha estudando novas teorias neste contexto e o curso
com a Maria Helena Novaes, eu me apaixonei pelo trabalho de construção da escrita,
ou seja, do letramento. Como nunca havia alfabetizado pelo método tradicional, apenas
utilizei dele o que havia aprendido e considerava necessário, ou seja, uma organização,
que muitos professores abandonaram como se tudo pudesse acontecer ao acaso. Não
era isso, tudo podia acontecer de forma mais criativa, crítica, participativa, mas com
muito conhecimento do processo por parte do professor. As interferências eram
importantíssimas e cada aula não era um jogar de folhas mimeografadas, mas um
elaborar de pensamentos, relações e associações que mereciam atenção e consciência
de que o errar leva a descoberta do saber.
Meu trabalho com alfabetização também foi ampliado com as descobertas dos
AMS, livros de subsídio para o ensino de matemática, do governo do Estado de São
Paulo, que fazem um trabalho de desenvolvimento do raciocínio lógico matemático
através da elaboração de conceitos, como vimos em nossa disciplina de matemática do
Proesf. Graças a estas pesquisas e estudos tive oportunidade de trabalhar em escolas
particulares, mas me senti presa a livros didáticos e não gostei da experiência.
Para Ulisses F. Araújo, o conhecimento deve ser tratado de outra forma, com
novos métodos, em concepções democráticas.

5.5. A Rede Municipal de Ensino

Desde 1997 com a municipalização do ensino fundamental, estou na rede
municipal de Paulínia. Foi uma mudança importante em minha vida, pois passei a ver a
educação como realmente é; um importante instrumento de manutenção do poder
político e econômico da classe dominante.
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Como estava acostumada com o Estado, e não me sentia ameaçada por este
sistema, pois ele nos era apresentado através das propostas já elaboradas – pacotes
prontos – que pareciam, a princípio, buscarem o bem da população, fiquei revoltada
com as mesquinharias de um município pequeno (mas de grande poder econômico),
onde todos se conhecem e querem manter “bons relacionamentos” para galgarem
degraus mais altos.
Trabalhando em Paulínia compreendi a importância da educação, tanto para o
poder político como para a comunidade com a qual estamos trabalhando. Quando
cheguei, percebi uma educação assistencialista, onde todo o material escolar e
uniforme era doado. A merenda era um verdadeiro “banquete”, estoques de material
pedagógico, muitos funcionários, bons salários, excelentes profissionais para nos
orientar, mas uma grande preocupação em obedecer e seguir as ordens da prefeitura.
Havia um receio muito grande em não desagradar à população, que por sua vez não
valorizava tudo o que recebia, ou seja, as crianças jogavam pela rua os objetos que
ganhavam como: estojos, réguas, lápis de cor, dizendo que eram de má qualidade, não
gostavam de usar as mochilas por serem todas iguais. Eu fiquei assustada, pois vinha
de uma realidade onde os pais compravam todo o material e tudo era muito valorizado.
Isto acontecia, principalmente, com as pessoas que estavam na cidade há pouco tempo
e cujos pais haviam vindo atrás de trabalho. Os moradores mais antigos de Paulínia e
que lutaram para conquistar estes benefícios tinham outro comportamento, ou seja, de
valorização e consciência do processo.
Trabalhando em Paulínia comecei a participar do ENEP . Este encontro de
educação é realizado todos os anos, em julho e tem um excelente nível. Os
palestrantes convidados são os mais renomados do país, e os mini-cursos e oficinas
são organizados pelos próprios educadores da rede que com competência e
experiência apresentam projetos desenvolvidos nas escolas da rede.
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5.6. Ministrando cursos

Em 1998, quando estava na EMEF Yolanda Tiziane Pazetti, fui convidada a dar
uma oficina sobre material dourado. Eu já trabalhava com este jogo há algum tempo e
muitos professores não conheciam. Fiquei feliz com o convite, mas não sabia como
organizar a oficina. Então, convidei minha amiga Claudinéia Wisk, que estava
terminando o curso de pedagogia na Unicamp, e que também conhecia o material, para
uma parceria na oficina.

5.7. Refletindo sobre a formação

Nesta época comecei a descobrir o que era a pesquisa. Pensei que nós iríamos
conversar e ensinar o jogo. Não foi tão simples assim. A Claudinéia passou na Unicamp
e pegou vários livros sobre jogos. Ela dizia que nós teríamos que nos fundamentar para
as possíveis perguntas das professoras que fariam o curso. Estudamos muito, e só
então descobri que eu sabia pouco a respeito do jogo. Nós montamos uma apostila,
com referências bibliográficas sobre jogos e atividades. Pensamos em cada parte da
oficina, calculamos tempo, espaço, número de pessoas, jogos e outros materiais a
serem utilizados. Foi uma experiência marcante. Hoje, terminando meu curso sei que
sou capaz de montar sozinha uma oficina como aquela, e como podemos aprender
cada vez mais. Fico triste quando ainda vejo colegas que não fizeram faculdade,
fazendo o seu trabalho com senso comum, ou seja, superficialmente, sem ter noção do
contexto político, econômico e social que envolve todo o ato de educar. Nós não somos
máquinas de passar lição e fazer folhinhas copiadas de livros, que as crianças fazem
como “robôs”. Temos a obrigação de sabermos muito mais sobre a realidade que
envolve nossos alunos e assim oferecer-lhes condições de compreensão do sistema
que os dirige, dos direitos e deveres que os cercam. Porém, sem conhecimento de
gestão, currículo, história, filosofia, diversidade cultural, arte, etc, sem compreendermos
nossa própria formação, fica difícil termos uma visão geral da sociedade e da
comunidade na qual trabalhamos.

Como poderemos respeitar a auxiliar os futuros

cidadãos do nosso país?
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5.8. A EMEF Prof.ª Flora Aparecida Toledo Lima

Em 1999 fui para a escola em que estou até hoje. A EMEF Prof.ª Flora Aparecida
Toledo Lima. Apesar de não ter a formação teórica que tenho hoje, sempre estive
preocupada com as questões políticas e sociais. Nesta escola, da periferia de Paulínia,
encontrei orientadora, diretora e colegas que também tinham esta preocupação, ou
seja, nosso objetivo era ensinar a criança a pensar, desenvolver o senso crítico e a
cidadania. Juntos, lutamos e conseguimos fazer mudanças significativas nos
planejamentos. Desenvolvemos projetos que envolviam as séries e a escola como um
todo. A comunidade sempre estava presente, participando e contribuindo. Nós
conseguimos para a escola uma sala de jogos, aonde as crianças vão uma vez por
semana, e as atividades são organizadas por uma professora de educação física.
Também temos a biblioteca, que fica no espaço mais privilegiando da escola – uma
sala enorme, com um acervo maravilhoso e professoras bibliotecárias, que elaboram
projetos de leitura e cuidam dos empréstimos que as crianças fazem uma vez por
semana, quando vão para a aula de leitura. Esta aula de leitura tem a duração de
cinqüenta minutos, onde os alunos ficam livres para manusear os livros, acomodados
em tapetes e almofadas espalhadas pelo chão. Também, montamos na escola uma
sala de informática. Vários computadores doados foram instalados e as crianças tinham
acesso uma vez por semana, em pequenos grupos, para desenvolverem projetos das
professoras de classe ou da responsável pela informática. Na primeira série nós
trabalhávamos o nome, atividades com o alfabeto, jogos, etc. Infelizmente este trabalho
acabou se perdendo quando a professora responsável se afastou por motivo de saúde.
Hoje os computadores estão amontoados em um canto e a sala está sendo usada para
atendimento da educação especial, que é feito por duas professoras psicopedagogas.
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Capítulo VI
O REENCONTRO COM OS ESTUDOS

6. A volta para a faculdade

No ano de 2001 prestei o vestibular para o Pefopex, mas não consegui passar.
No mesmo ano, em agosto, iniciei o curso de pedagogia na Universidade São Marcos,
em Paulínia. Foi muito bom voltar a estudar, depois de nove anos. No início eu
demorava a ler os textos e conseguir fazer os trabalhos. Porém, fui melhorando e como
sempre, adorando estudar. No entanto, estava achando o curso muito parecido com o
meu magistério. Confesso que fiquei um tanto quanto frustrada e já estava até
desanimando, quando em julho de 2002 soube da inscrição para o Proesf. Quando
passei no vestibular não tive dúvida em perder um ano que já havia feito na São
Marcos, pois iria realizar um sonho de estudar na Unicamp e sabia que iria gostar e
aprender muito mais.

6.1. Ou isto ou aquilo

Ou se tem chuva e não se tem sol
Ou se tem sol e não se tem chuva!

Ou se calça a luva e não se põe o anel,
Ou se põe o anel e não se calça a luva!

Quem sobe nos ares não fica no chão,
Quem fica no chão não sobe nos ares.

É uma grande pena que não se possa
Estar ao mesmo tempo nos dois lugares!
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Ou guardo dinheiro e não compro o doce,
Ou compro o doce e gasto o dinheiro.

Ou isto ou aquilo: ou isto ou aquilo...
E vivo escolhendo o dia inteiro!

Não sei se brinco ou se estudo
Se saio correndo ou fico tranqüilo.

Mas não consegui entender ainda
Qual é melhor: se isto ou aquilo.

Cecília Meireles

6.2. Proesf – uma visão de mundo

Em agosto de 2002 as aulas começaram e minha vida profissional passou a ter
mais sentido. Não que tudo o que eu iria aprender fosse novidade, mas eu iria descobrir
a razão, os princípios, a história, a causa e o efeito do conhecer. Na Universidade
Estadual de Campinas eu tive a oportunidade que todos os cidadãos deveriam ter. Eu
fui levada a fazer relações entre conhecimento, prática e construção do saber, ou seja,
percebi que nós fazemos nossa história a da nossa família, da comunidade e do nosso
país.
Os textos trabalhados, as abordagens dos professores, as discussões com os
colegas serviram para enriquecer minha visão sobre meu próprio trabalho. Não que o
que eu fizesse estivesse errado, mas eu não compreendia plenamente o que estava
fazendo, para quem estava trabalhando, se para a classe dominante ou para o povo
que passava pelas “minhas mãos”. Na verdade sempre desenvolvi projetos
interessantes, mas não tinha esta noção. Logo no primeiro semestre tive a matéria de
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multiculturalismo, que abriu meus olhos para a importância do currículo e sua influência
na vida das crianças, também fizemos um seminário para História de Educação onde
compreendi toda a minha formação durante o regime militar e o que ainda passava para
os meus alunos deste período. Fiquei feliz com a disciplina de Língua Portuguesa
porque percebi que, como professora alfabetizadora, estava no caminho certo com
meus alunos. Para completar, apesar de ter computador em casa, já há alguns anos,
mas não usá-lo como devia, depois da disciplina de Tecnologia da Educação, perdi o
medo do desenvolvimento tecnológico e passei utilizá-lo a meu favor, não como
substituto, mas como um aliado. Não vou me esquecer das palavras da Ieda,
professora de Língua Portuguesa – “Seu trabalho está muito bom, mas tente escrever
com suas palavras e se livrar do texto”. Era exatamente o que eu queria e sentia que
poderia fazer agora, ler um texto, me afastar olhando-o de fora, e através de outras
teorias e experiências do dia a dia formular meu próprio texto, e melhor com minha
opinião a respeito. Não uma opinião de “achismo”, mas um relato com fundamentação
teórica e prática.
No segundo semestre, já no ano de 2003 minha paixão foi estudar a disciplina de
matemática. Penso que porque sempre tive dificuldade com esta matéria e agora viria a
compreendê-la como parte do ser humano. Apesar de já tê-la desmistificado muito no
magistério e de fazer um bom trabalho com meus alunos, mais uma vez conheci as
razões do que fazia, e isto dá segurança e certeza de estar no caminho certo. No
segundo semestre do 2003 nos deparamos com a disciplina de Avaliação, este “nó” na
cabeça e no trabalho do professor, mais uma vez podemos perceber os caminhos que o
processo de avaliar pode percorrer. Necessária ou não, a avaliação está presente e
pode se transformar em uma arma contra ou a favor dos nossos alunos e do futuro da
nossa nação. Devemos encará-la de frente, para não sermos atropelados por um
sistema que sendo utilizado em prol da classe dominante, pode manter a pobreza, o
preconceito e a desigualdade social.
Já em 2004 mais uma vez vamos compreender nosso papel como educador
através da disciplina de Política Educacional e Reformas Educativas. A matéria de 0 a 6
anos, também deste semestre, para mim veio preencher uma lacuna, pois quando fiz
magistério

não

tive

essa

formação,

sendo

assim

não

compreendia

muitos
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acontecimentos que precedem a vida da criança antes da sua chegada ao ensino
fundamental.
No segundo semestre de 2004 as matérias de Gestão e de Temas Transversais
enriqueceram nosso trabalho, uma pela visão crítica que nos passou da administração
escola e a outra pela capacidade de trabalho com a formação do pensamento reflexivo,
através do conhecimento e visão do todo, em relação a interesses e adaptações a
realidade de cada um.

6.3. Fazendo poesia no Proesf
A falta que faz

Vida quer chegar
Na pobreza, nos sonhos,
Sem atenção e respeito.

Vida quer chegar
Mas não sabem ampará-la.

Os homens de branco,
Correm, batem portas.
E atestam o desconhecido.

Mães buscam a vida,
Fracas, pobres, mas mães.

A verdade é sufocada,
Milhares de mulheres enterradas
Fetos perdidos.

Pobreza, ignorância ou.
Falta de amor e consciência?
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Mariléa A. C. Bonilha

Poesia elaborada a partir do texto da revista época “A falta que faz – mortalidade
de mulheres grávidas” (Cristiane Segato), na disciplina de Temas Transversais.

6.4. Meu papel como educadora

Em 2005 entramos na reta final, com disciplinas inovadoras que tratam da
inclusão e da educação Não Formal. Mais uma vez o currículo veio para esclarecer as
dúvidas e nos desnudar para uma nova ou consciente roupagem.
As atividades culturais que estiveram presentes no decorrer do curso, além de
nos colocarem em contato com os professores da Unicamp, se transformaram em
maravilhosas experiências de entusiasmo, tirando-se raras exceções, observamos
estes profissionais vendo finalmente suas aulas fazendo sentido, ou seja, agora eles
estavam falando para o público certo, sem privilégios para quem realmente pode fazer a
diferença, porque está em contato com a maioria e real sociedade brasileira.
A população brasileira que teve acesso à educação até a década de 60 era uma
elite que não representava a maioria. Quando o povo começou a ter acesso à escola foi
para o trabalho operário. Por isso até hoje não sabemos atender a esta comunidade,
pois pensamos que eles precisam do mínimo e que não se adaptam à escola.
Na verdade a educação não deu conta desta população que continua chegando
as escolas, assim, a evasão se torna culpa do aluno, pois a classe dominante não
aceita cabeças pensantes, mas quer continuar fabricando imitadores e repetidores.
O papel do professor na quebra deste sistema é fundamental. Porém, quando
não conhecemos o passado político, econômico e social do nosso país, e não
compreendemos nosso presente, estamos contribuindo para a manutenção deste
processo.
Durante os doze anos que tenho de profissão, estive muitos deles com
alfabetização. Sempre procurei levar meus alunos a pensar a construção da escrita e a
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se apaixonar pela leitura. Penso que venho fazendo meu papel, ou não seria uma
apaixonada pelo que faço. Porém, agora tenho consciência, do meu amor e das
responsabilidades que ele me traz.
Fico feliz por ser aluna do Proesf e caminhando pela mesma estrada de terra que
me levava ao início da minha vida de estudante, sentir o cheiro de mato, de flores do
campo e ao mesmo tempo perceber que o tempo passou, que eu estou mais
experiente, mais consciente, mas que, principalmente, a paixão pelo conhecer ainda
corre em minhas veias.

“O processo de transformação para Marx não está em transformar o outro, mas
em transformar a nós mesmos e assim, a sociedade”.

Para que a escrita seja legível,
É preciso dispor os instrumentos,
Exercitar a mão,
Conhecer todos os caracteres.
Mas para começar a dizer alguma
Alguma coisa que valha a pena,
É preciso conhecer todos os sentidos,
De todos os caracteres,
E ter experimentado em si próprio
Todos os sentidos,
E ter observado no mundo
E no transmundo
Todos os resultados, todas as experiências.

Cecília Meireles
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6.5. CULTURA E SABEDORIA
Cultura
é ensinar ao menino a ler e a escrever palavras
Sabedoria
é ensinar-lhe a vivenciar sentidos
Cultura
é ensinar-lhe sobre as coisas da natureza
Sabedoria
é ensinar-lhe sobre a natureza das coisas

Cultura
é ensinar ao menino a ver as horas
Sabedoria
é ensinar-lhe a aproveitar seu tempo
Cultura
é ensinar-lhe os atalhos do poder
Sabedoria
é ensinar-lhe os longos caminhos da liberdade

Cultura
é ensinar ao menino a somar riquezas e a diminuir custos
Sabedoria
é ensinar-lhe a multiplicação das virtudes e a divisão por amor
Cultura
é ensinar-lhe a trabalhar o corpo
Sabedoria
é ensinar-lhe a salvar a alma.

Moacyr Sacramento, o Moa
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