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APRESENTAÇÃO

Nunca pensei que seria tão difícil a escrita desse memorial, porque as memórias
horas vinham como uma avalanche e horas como um conta gotas onde a distância de
uma gota a outra parecia imensa e ajuntando à dificuldade de escrever e organizar as
idéias, foram me deixando angustiada e agoniada, além do tempo que era pouco, pois
não consegui escrever uma linha se quer nas férias como havia programado.
Apesar da dúvida de como se escrever um memorial, consegui nessas linhas que
seguem, registrar as minhas memórias da infância e do período escolar, juntamente com
um olhar reflexivo e crítico, respaldado dentro de um conhecimento teórico adquirido
durante os meus estudos no Curso de Pedagogia do Proesf da Universidade Estadual de
Campinas, e que me propiciou a relacionar diversos teóricos com minha prática e
subsidiando a minha concepção de educação e infância enquanto professora de crianças
de zero a cinco anos, nas creches e escolas infantis da Rede Municipal de Campinas.
No decorrer do trabalho vou desenvolvendo como eixo central minha concepção
de infância e a preocupação em como priorizar um dos “direitos” da criança que é o de
“vivenciar a infância”, em tempos que se antecipam cada vez mais à escolarização?
Como proporcionar tempos e espaços pensados para as crianças para seu pleno
desenvolvimento a partir do lúdico, numa educação conteudista?
Foco o meu olhar para a conquista da criança a creches e escolas, enquanto
sujeito de direitos, respaldado pela Constituição, Lei de Diretrizes e Bases e pelo
Estatuto da Criança e do Adolescente. A criança enquanto um ser completo em
desenvolvimento e não inacabado, que tem suas peculiaridades, potencialidades e se
apropria da cultura do adulto e produz sua própria cultura, que se desenvolve de corpo
e mente de forma integrada, enfim um ”ser social”, onde desde de pequena se expressa
com o mundo utilizando-se das mais variadas linguagens. Como manter viva essa
capacidade de se expressar de várias formas que a criança tem, se algumas escolas
priorizam um tipo linguagem e aos poucos acabam por lhe tirar as outras formas de
expressão?
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1. REVIVENDO A INFÂNCIA E O PERÍODO ESCOLAR

“Ai, tenho medo de perdermos a idéia de brinquedo”.
(Drummond, 1967)

Resgatar, trazer a tona momentos, situações vividas durante o meu processo de
formação, me reportam a momentos de muita felicidade e satisfação e ao mesmo tempo
a sentimentos inversos.
Os meus tempos de criança, onde vivi plenamente a minha infância, num lugar
para mim mágico, deslumbrante, onde minha imaginação voava longe sem limites ou
fronteiras, onde o brincar e o descobrir o mundo tinha seu fascínio. AH! As árvores com
suas flores, seus frutos, os mais diversos tipos de pássaros e os cachorros formavam um
grande quadro “O Meu Quintal” onde só de olhá-lo já se tinha muito por descobrir e
aprender. As noites eram encantadas, os pais das crianças vizinhas ficavam na calçada
para poder nos olhar enquanto brincávamos de pega-pega, amarelinha, queimada e
muitas outras brincadeiras. Jamais pensei que toda essa satisfação ia acabar assim de
repente, pois ao completar seis anos de idade tive que ir para tão falada escola, onde iria
aprender coisas importantes como ler e escrever para me tornar alguém no futuro, não
que isso não fosse importante, mas para mim a escola já representava um lugar onde eu
ficaria sentada escutando a professora durante horas e fazendo lição e realmente foi o
que aconteceu ...
Fiz o primário no ano de mil novecentos e sessenta e nove na EEPSG. ”José
Maria Matosinho” em Campinas, que fica no bairro onde minha irmã Célia ou seja,
minha segunda mãe trabalhava. Digo minha segunda mãe, pois criou a mim a caçula de
dois anos de idade e meus seis irmãos juntamente com meu pai, após o falecimento de
nossa mãe. Como dizia, ia com ela para o serviço de manhã e aguardava até o horário
da tarde para poder ir para escola. Ficava a manhã toda longe daquele paraíso em que
morava para ficar sem ter nada por fazer, ou seja: correr, subir nas árvores, estar e se
sentir livre diante de tanta beleza que aquele espaço representava para mim.
Pensando bem, isso não acontecia só até chegar o horário da escola, se estendia
até o termino da mesma, pois, uma sala de aula onde as carteiras eram enfileiradas, onde
eu e meus colegas tínhamos que ficar sentados, olhando para um quadro negro, ou para
as letras do alfabeto com figuras de animais expostas na parede. Um espaço que
representava para mim o fim dos meus sonhos e imaginação, onde o professor não
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estimulava a relação com o outro, e apesar de ter tantas crianças num mesmo espaço o
individualismo era cultivado, sendo o professor detentor do conhecimento e a nossa
experiência, nessa estrutura chamada escola não tinha valor.
A escola claro que não era de toda ruim, tinha o pequeno intervalo do recreio e
as aulas de Educação Física que aconteciam duas vezes por semana, momentos de
prazer de esticar e agitar o corpo, que se sentia estático por ficar muito tempo naquelas
carteiras duras e fixas no chão sem a possibilidade de alterar a sua disposição. Apesar
de que isso não devia ocorrer comigo, pois segundo a queixa da minha professora em
todas as reuniões de pais era: “essa menina tem prego na carteira, pulga, comichão, pois
não consegue ficar sentada”.
Como eu poderia suportar e ficar o tempo todo parada sendo que vinha de uma
história de infância verdadeiramente lúdica, onde o tempo e os espaços eram diferentes
do da escola, e de repente me via fazendo cópia das letras e histórias da cartilha
Caminho Suave, do tipo “O Bebê Baba”, e as suas famílias silábicas. Pior ainda era que
se o comportamento não fosse o desejado pela professora, como castigo fazia a cópia
novamente quantas vezes ela determinasse.
Considero então, que ler e escrever, não eram considerados pela professora
como algo a ser realizado prazerosamente, e sim algo ruim, pois desde quando se dá um
castigo que seja agradável? Neste caso não seria castigo.
Como priorizar então a leitura e a escrita na escola se a própria professora
desconstroi no aluno ou seja na criança a real função dos signos, e o seu valor que vai
além de uma mera cópia ou decoreba?
A escola visa apenas uma forma de linguagem e expressão onde o tempo e o
espaço só é oportuno para o conhecimento que ela considera importante aprender para
que sejamos mais um trabalhador a serviço do capital. Na realidade a escola usa da
linguagem para deixar bem claro o lugar que devemos ocupar dentro dela e da
sociedade, uma educação que nos submete ao controle e dominação.
Uma educação controladora, onde existe uma relação afetiva meramente
mecânica entre professor/aluno. Não me lembro de um gesto de carinho (abraço, beijo),
um interesse por descobrir quem sou, minha história de vida, para a construção de uma
relação realmente afetiva, onde o professor é também uma pessoa amiga, que visa o
desenvolvimento integral do aluno e não fragmentado e essa relação sem dúvida
propiciaria um melhor resultado na aprendizagem.
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Pode se supor que a afetividade se constitui como um fator de grande
importância na determinação da natureza das relações que se estabelecem
entre os sujeitos (alunos) e os diversos objetos do conhecimento (áreas de
conteúdos escolares), bem como na disposição dos alunos diante das
atividades propostas e desenvolvidas. (LEITE E TASSONI, 2002, p.124)

Claro, que mesmo sem essa relação afetiva construída, o contato diário me
levava a ter respeito, carinho e admiração pela minha professora.
São recordações e reflexões, que hoje faço sobre minha infância e os primeiros
momentos de escolarização que com certeza marcaram a minha aprendizagem e
também as dificuldades e contribuíram para que hoje eu enquanto professora volte meu
olhar para a criança, os seus direitos enquanto sujeitos participantes de uma sociedade,
tendo suas especificidades, seus interesses, produzindo sua cultura, enfim escrevendo
também sua história dentro da história da humanidade. Respeitando suas etapas não só
as de aprendizagem mas de vida.
Ariès, nos relata através de seus estudos sobre a sociedade como era antes essa
relação criança e sociedade, onde as etapas de crescimento e suas especificidades não
eram respeitadas, e hoje se tornou importante nas sociedades:

A duração da infância era reduzida a seu período mais frágil, enquanto
o filhote do homem ainda não conseguia bastar-se; a criança então, mal
adquiria algum desembaraço físico, era logo misturada aos adultos, e
partilhava de seus trabalhos e jogos. De criancinha pequena, ela se
transformava imediatamente em homem jovem, sem passar pelas
etapas da juventude, que talvez fossem praticadas antes da idade Média e
que se tornaram aspectos essenciais das sociedades evoluídas de hoje.
(ARIÈS,1978:10)

Sem dúvida que esse novo olhar sobre a criança está sendo um longo processo
de reconstrução da minha prática pedagógica, buscando constantemente uma reflexão
entre teoria e prática, conhecimentos esses adquiridos no decorrer do Curso de
Pedagogia do Proesf, na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Esses
conhecimentos vão estruturando cada vez mais minha concepção de infância, a criança
vista como criança, sujeito de direitos, fazendo o que condiz com esse seu momento de
infância de forma completa.
O Estatuto do Menor e do Adolescente, Artigo 2.o- deixa claro que criança é a
pessoa até doze anos de idade incompletos, o que significa que o ensino Básico (1.o- a
4.o- série) é constituído também por crianças e nos esquecemos disso, deixando-as

10

ainda hoje sentadas e por horas só escrevendo sem estimular outros tipos de linguagem,
tal como aconteceu comigo.
Acredito ser importante destacar que reprovei a primeira e a quarta série do
primário. Imagine se possível como me senti tendo que repetir todo o processo
novamente? Contudo qual foi o motivo de ter ficado retida na primeira série, que
conteúdos, conceitos não consegui aprender, não me lembro... só sei que sabia ler e
escrever pois minha irmã Lourdes havia me ensinado.
Reprovei a quarta série em Matemática, com a professora Irma, uma japonesa
muito simpática e atenciosa. No entanto, apesar disso, não conseguia resolver os
exercícios que ela dava, com certeza por não ter internalizado os conceitos lógicos
matemáticos necessários para poder organizar as idéias e resolver os problemas que
iam surgindo durante os exercícios, e ela, por sua vez não saia de sua rotina de aula
para buscar uma solução diferente par tentar reverter esse processo que se desencadeava
dia a dia. Na verdade essas dificuldades apareceram na terceira série e se arrastaram
pela minha vida escolar toda. A Matemática foi se transformando para mim com o
passar dos anos um verdadeiro “Bicho Papão”.
Prossegui então meus estudos, fazendo o ginásio agora perto de casa na
EEPSG. ”Padre José dos Santos”, foi um período muito gostoso, talvez por já estar bem
acostumada com o tempo e o espaço escolar, e também por gostar de estar na escola e
de desenvolver e adquirir conhecimentos, que por muitas vezes não sabia nem o que
fazer com eles, por serem passados de maneira descontextualizada dos acontecimentos
do mundo, extremamente mecanizados, como numa fábrica, já que nesse período havia
um forte interesse da integração homem/máquina com a forte presença do sistema de
trabalho das linhas de montagem.
Paulo Freire na década de 70 vem nos falar o porque da educação e para que se
educa, segundo ele uma ”educação visa a conscientizar os oprimidos, capacitando-os a
refletir criticamente sobre seu destino, suas responsabilidades e seu papel no processo
de vencer o atraso do país, a miséria e as injustiças sociais”. (FREIRE, 1969 apud
MOREIRA, 1990, p.24) e com certeza essa idéia veio mudando práticas, paradigmas
dentro das escolas.
E eu continuava o meu processo de escolarização até o primeiro ano de
colegial com o sistema educacional do mesmo jeito e as minhas dificuldades em
Matemática também, porém com mais um agravante, agora havia outra disciplina na
área de exatas a Física, o “Bicho Papão” se transformou na Hora do Pesadelo I, II ... e
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reprovei o primeiro colegial, tornando a refazê-lo no ano seguinte até a metade,
desistindo antes de mais uma futura reprovação. Minhas

professoras das duas

disciplinas eram muito bacanas e se propuseram a me dar aulas em horários diferentes
do da escola, a de Física consegui recuperar, mas a de Matemática não.
A decisão de abandonar os estudos, primeiramente foi porque não agüentava
mais não entender, internalizar os conceitos matemáticos, isso me frustrava muito, me
sentindo incapaz e por que não dizer “burra“. Não sentia mais prazer nenhum em
freqüentar a escola, ao contrário, passou a ser uma tortura. Questiono o porque de não
assimilar esses conceitos, se o problema era meu, do professor, ou do próprio sistema
educacional.
Em segundo lugar, o desejo de trabalhar e ganhar meu dinheiro para ter
as coisas que na minha idade achava ser importante ter e meu pai não tinha condições de
dar. O leitor pode até dizer que eu poderia trabalhar e estudar a noite, mas naquele
momento eu sentia náuseas só de pensar em reviver aquele pesadelo que se tornou à
escola para mim, literalmente um lugar de fracasso.
O difícil disso tudo foi dizer para minha irmã e meu pai sobre essa decisão.
Minha irmã e meu pai sem dúvida, se exaltaram preocupados, pois diziam que é através
do estudo que podemos chegar a sermos bem colocados dentro do mercado de trabalho,
ou seja, com mais chances de um futuro promissor.
Retomei os estudos dez anos depois, no ano de mil novecentos e noventa e um,
fazendo então o primeiro colegial. Contava com o apoio e força do meu namorado, hoje
meu esposo, pois sentia vontade de voltar a estudar, mas acreditava não ser capaz depois
de tantos anos afastada, e também porque o medo da Matemática ainda estava ali
presente dentro de mim, aterrorizando... Fui superando o medo e as dificuldades dia a
dia, que antes pareciam sem solução.
Ao pensar sobre esse retorno a escola, chego a conclusão que o estar num
outro momento da vida e mais madura, me facilitou enxergar o que antes parecia
invisível, não que tenha sido fácil, mas o apoio dado para que eu pudesse me sentir
capaz e o fosse, foi muito importante para mais esse processo escolar na minha vida.
Ingressei então no primeiro colegial na EEPSG “José Maria Matosinho”, na
mesma em que fiz o primário, fazendo a opção para o Magistério no segundo ano,
havendo a necessidade de fazer algumas disciplinas do currículo do primeiro ano. O que
me levou a fazer magistério, de primeiro momento foi o de sair da escola com uma
profissão, sendo que já estava com vinte e sete anos de idade; e em segundo, é que logo
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que retornei aos estudos descobri que estava grávida, nascendo meu filho Victor bem no
término do primeiro ano dando uma reviravolta nos objetivos traçados. Acredito nunca
ser tarde para se voltar a estudar, porém com o passar dos anos vamos tendo outras
responsabilidades e funções que tornam as coisas um pouco mais difíceis, mas não
impossíveis como no meu caso que tenho: trabalho, estudo, filho, marido e casa para
cuidar, não tendo só a preocupação com os estudos como era na minha adolescência.
O Magistério significava não só uma profissão, mas sim uma facilidade de
carga horária de trabalho menor, diferente de quando trabalhava no comércio, onde o
horário era bem puxado e o tempo para se dedicar à família era quase zero. Durante o
curso fui tomando gosto pelas disciplinas e pela idéia de ser professora e ao passar do
tempo fui dando conta do quanto isso estava internalizado em mim, pois aos doze anos
de idade fui “professora” na Escola Dominical da Igreja Presbiteriana que freqüentava e
fui lembrando de como sentia prazer em ensinar, só parando de lecionar quando entrei
na fase da juventude, onde os conflitos internos e externos tomaram conta dos meus
pensamentos.
Quando fui para o terceiro ano o meu carro foi roubado, e dependia dele para ir
estudar por dois fatores: saia de casa em cima da hora, pois aguardava a chegada de
meu esposo do trabalho para ficar com o Victor, somado a este, à distância até a escola,
que para chegar de ônibus não dava tempo. Não pude dar continuidade ao curso
retornando somente em mil novecentos e noventa e seis, já com meu filho Victor com
quatro anos completos e o caçula Matheus com onze meses. A aquisição de um carro
também possibilitou este retorno, já que a distância se alterou muito pouco, pois o curso
tinha sido transferido para a EEPSG. “Sebastião Ramos Nogueira”, concluindo assim
em mil novecentos e noventa e sete o Magistério.
Penso às vezes, não ser possível ter me formado diante de tantos empecilhos
que foram aparecendo no decorrer do curso. Passo a acreditar que o meu desejo, mais a
força de vontade, a coragem e o estímulo das pessoas que amo e me cercam
contribuíram para que eu superasse mais facilmente todos os obstáculos.
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2. COLCHA DE RETALHOS: Da formação de Magistério ao Trabalho de
Educador

“Diante dos horizontes próximos, aflige-se o meu coração.
Não sei se é tempo da chegada, ou sempre o da navegação”.
(Cecília Meirelles, 1963, p. 49)

Durante o curso de magistério o que mais aprendíamos, principalmente na
disciplina de didática eram atividades voltadas à alfabetização. Não se falava em usar a
antiga cartilha, mas em se construir a nossa própria, conforme a necessidade e o
cotidiano dos alunos, ou seja dentro da sua realidade social.
Realmente não se mudavam nem o processo de aprendizagem, ou seja, a
aquisição de escrita e leitura, e menos ainda a prática pedagógica do professor que
manteria a cartilha ainda como fonte para o aprendizado do código escrito, além do
estímulo: pergunta e resposta.
Tivemos contato sobre o trabalho do pedagogo alemão Froebel considerado o
Pai da Didática e fundador do primeiro jardim de infância; também a italiana Maria
Montessori, médica que se interessou especialmente por crianças excepcionais e
deficientes físicos; e o francês Freinet, crítico da escola convencional, valorizava o
trabalho manual e a atividade em grupo.
O construtivismo do psicólogo Jean Piaget, cujos estudos no Brasil na década de
70 vinham ganhando destaque entre muitos educadores, trazendo a idéia de que a
aprendizagem ocorre de dentro para fora, ou seja, a interação do sujeito com o objeto do
conhecimento, sendo o papel do professor não de mediador, mas sim, responsável por
criar um ambiente alfabetizador, baseado em atividades espontâneas e de interesse
pessoal do aluno.
E foi na década de 80 que esse pensamento chega ao Brasil, mexendo com a
estrutura de ensino de algumas escolas e de muitos professores gerando alguns conflitos
principalmente em relação à interpretação da correção dos “erros” cometidos pelo
aluno. O construtivismo de Piaget e os estágios de desenvolvimento da criança eram
passados também para nós futuros professores, e por sinal, nossa prática deveria estar
alicerçada nesses estágios, proveniente de novas formas de organização mental da
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criança: período sensório-motor (do nascimento até os 2 anos mais ou menos); o préoperatório (dos 2 aos 7 anos) e o operatório formal (dos 11 aos 15 anos).
Enquanto aluna, na minha cabeça acontecia um emaranhado de idéias confusas,
pensando como seria meu trabalho junto às crianças: trabalhar dentro de uma concepção
mais moderna, o construtivismo de Piaget; na concepção tradicional, ou os dois, um
ensino tradicional /construtivista ou vice e versa, se isso fosse possível. Quem porém,
poderia responder a esta pergunta, sendo que o enfoque dado ao construtivismo, acabou
também por colocar nossos professores frente a uma situação pela qual nem eles
dominavam, sobre como deveria ser realizado nosso trabalho na prática frente a essa
nova concepção.
Estudamos um pouco sobre o sócio-construtivismo, teoria desenvolvida a partir
dos estudos de Vygotsky e seus seguidores sobre a aquisição de linguagem como fator
histórico e social,

que vinham a dizer que a criança se desenvolve interagindo,

aprendendo com o objeto do conhecimento, o desenvolvimento enfim ocorre de fora
para dentro, e o professor é o mediador desse processo, diferente do pensamento de
Piaget. Mas a ênfase no meu curso era no construtivismo que tinha como seguidora
Emília Ferreiro que elaborou a psicogênese da leitura e da escrita.
Muitos questionamentos eram por mim levantados do que realmente deveria ser
priorizado dentro da educação, ou seja qual dessas concepções “eu” enquanto futura
professora deveria seguir, ou se poderia usar um pouco de cada se julgasse necessário.
Minha professora de Didática foi sempre a mesma durante todo o curso, a
chamávamos pelo apelido de Zinha, só de falar o seu nome sua imagem vem a minha
mente, era uma mulher de fibra, muito elegante, bonita, carinhosa e com longos anos de
estrada atuando como professora desta disciplina, tinha uma preocupação muito grande
em nos passar muitos conteúdos que julgava ser importante e por conta disso acabou
deixando muitas coisas pela metade. Ela nos deu apostilas sobre testes para que
pudéssemos ver como se processava as várias avaliações dos alunos: Aplicação e
Avaliação de Lourenço Filho; teste de Inteligência e Técnica de Miss Florença
Goodenough e teste Inteligência pelo Desenho da Casa da professora Heloísa Marinho.
Lembro como se fosse hoje como fiquei horrorizada pelos meios ou processos
avaliativos pelos quais se determinava a inteligência do aluno.
Paulo Freire também era um dos conteúdos importantes, e meu grupo ficou
responsável por apresentar um seminário sobre o uso das palavras geradoras, seu
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método tinha a idéia que ninguém educa ninguém e ninguém se educa sozinho, ou seja
há sempre educadores-educandos e educandos-educadores.
Quando fui fazer o estágio exigido pelo curso na Fundação Municipal de Ensino
Comunitário (FUMEC), tive a oportunidade de fazer na sala de uma professora, que me
deu a liberdade para atuar com uma pequena turma de senhores(as) que estavam se
alfabetizando e utilizar o método Paulo Freire e fiquei maravilhada com o resultado e a
eficácia de utilizar palavras diretamente ligadas ao cotidiano do aluno. O seu método
vem a superar ”a dicotomia teoria e prática, pois o homem descobre, no processo, que
sua prática supõe um saber e que conhecer é, de certa forma, interferir na realidade
conhecida”. (Aranha,1989, p.273)
Não posso dizer no entanto, que o meu curso, de alguma forma, abriu meu olhar
para toda a ideologia política que permeia o ensino e no caso a educação brasileira,
porque isso não ocorreu, pois nas aulas de sociologia não se falou sobre Marx e Engels
que estabelecem as bases do socialismo científico, o conceito de alienação e crítica ao
capitalismo.
A prática da construção de um olhar crítico sobre o contexto histórico que desde
o ensino dos jesuítas até os dias de hoje permeia a educação brasileira esteve longe de
acontecer, os textos foram usados apenas para conhecimento científico, sem abertura
para discussões.
Ao me propor a fazer curso de magistério pensei que teria aulas de Português,
Matemática, História e outras disciplinas que me deixariam realmente preparada para
atuar junto às crianças, foi grande minha decepção nesse sentido. Preparada eu estava
sim para trabalhar com datas comemorativas, com modelinhos prontos (desenhos
mimeografados), a realizar plano de aula de todas as disciplinas, atividades de pergunta
e resposta, cópias de textos e o trabalho com o livro didático.
O curso de Magistério pode não ter atingido em termos de conhecimento tudo o
que pensei, mas com certeza não esquecerei dos professores que dentro de suas
possibilidades me valorizaram enquanto aluna, acreditando na minha capacidade e
vontade. E sei que, se mais não puderam fazer, é porque também tiveram uma educação
opressora e alienante.
Sinto a necessidade de estar relatando sobre o estágio obrigatório a cumprir, o
qual eu tinha idealizado como sendo o momento de sentir na prática como seria ser
professora, não poderia estar mais enganada, pois tirando o estágio da FUMEC que me
enriqueceu muito, os outros ao contrário nada acrescentaram, pois as professoras me
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colocavam para rodar mimeógrafo, recortar, colar máscaras, lembranças e outras
atividades referentes às datas comemorativas, e em algumas vezes, me permitiam
compartilhar de alguma atividade nas mesinhas ou fora da classe junto às crianças em
momentos que era necessário olhá-las.
Hoje, enquanto professora, ouço muitas falas referentes às estagiárias (os) do
tipo: como elas interferem no andamento da sala com as crianças, que as crianças
perdem o referencial “professor”, não gosto de ninguém interferindo no meu trabalho,
elas agitam muito as crianças e até, que elas ficam como estátuas na sala, contudo é
importante dizer que isso vai depender da liberdade de agir que o professor vai dar a
elas. Sei como é difícil agradar a todos, pois já vivi isso e hoje me encontro do outro
lado, sendo assim, penso que se para nós, a presença de uma estagiária, incomoda seja
qual for o motivo, imagine para elas que situação desagradável ter que cumprir essa
tarefa em lugares diferentes e com pessoas desconhecidas. Percebo a necessidade de
uma discussão e alternativa sobre esse fato tão vivido nas escolas, para que tanto
professores e estagiárias (os) não sejam prejudicados na execução do seu trabalho.
Concluí o Magistério no ano de mil novecentos e noventa e sete, segundo meu
Diploma, como Professora de 1.a a 4.a série e Educação Infantil.
O grande momento havia chegado, e agora era só disputar um lugar no mercado
de trabalho, pois o que não faltava era professor em busca de uma escola para ter um
lugar ao sol nesta sociedade capitalista e excludente.
Trabalhei durante dois anos e meio como eventual nas escolas estaduais,
pegando também licenças e chegando a ficar com uma sala de 3.a série durante quase
um ano.
Gostava de trabalhar com crianças dessa idade (7 aos 10 anos), mas comecei a
pensar, indagar se não poderia fazer algo melhor por elas antes de chegarem às séries
iniciais. Esse desejo foi aumentando e na primeira oportunidade, prestei o concurso
público da Prefeitura Municipal de Campinas no ano de dois mil

para atuar na

educação infantil, passando, mas não numa classificação que me efetivasse. Trabalhei
durante três anos direto, conseguindo a cada ano ficar com uma sala até o último dia
letivo. Somente no ano de dois mil e quatro trabalhei como professora contínua, ou seja
atendia a falta do professor de mais de uma escola.
A experiência de ser professora contínua não me agradava, me sentia como um
tapa buraco, ora aqui e ali, sem poder realizar um trabalho mais completo com as
crianças.
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Desde dois mil e cinco, já tendo caducado o concurso de dois mil, segue-se uma
lista de classificação conforme alguns critérios estabelecidos pela Prefeitura de
Campinas, na qual estou inserida. Todo início de ano é uma espera angustiante se vai
haver sala: livre, licença saúde e gestante ou para professora continua quando, pela
ordem, chegar na minha classificação.
Tenho superado a cada ano essa expectativa, aguardando por um novo concurso
aqui mesmo em Campinas, local onde nasci, cresci e gostaria de trabalhar, mas sem
dúvida buscando

frentes de trabalho em outras cidades, se possível na educação

infantil, mas, como a necessidade do trabalho existe e a concorrência também, sem
dúvida que estarei abraçando as oportunidades relacionadas à área da educação que
surgirem, sendo o que amo fazer.

“Somos crianças ao Sol, a aprender a viver e sonhar,
e o sonho é belo, pois, tudo ainda faremos
nada está no lugar, tudo está por pensar
tudo está por criar”.
(Milton Nascimento)

Durante os primeiros momentos que estive trabalhando na educação infantil fui
percebendo que literalmente não estava de forma alguma preparada para trabalhar com
os pequeninos, pois o que vi sobre Froebel e os parques infantis era muito pouco para
exercitar na prática, e o pensar nas crianças como florzinhas que dependiam de nós
professoras, as jardineiras para cuidar delas, regá-las para crescerem bem, me parecia
um tanto quanto estranho, isso me incomodava e não sabia o porque.
O que fazer então dentro da sala com aquelas crianças? Fui então buscando com
minhas colegas professoras de trabalho mais idéias. Estas idéias já vinham com
modelinhos de atividades de escrita das letras, alfabeto, palavras, todas acompanhadas
de desenhos referentes à escrita, em outras palavras: cópias.
Os conceitos de numeral e quantidade estavam relacionados a atividades de
ligar, pintar, copiar e preencher os espaços; a psicomotricidade era exercitada através de
exercícios como levar o patinho até a mamãe pata ou fazer bolinhas com a mão; enfim,
as atividades relacionadas à lateralidade, noções de formas, tudo isso sempre
relacionados e realizados em folhas de sulfite mimeografados juntamente com os
famosos desenhos das datas comemorativas os quais eu conhecia bem, acrescentando
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ainda as confecções de lembranças, máscaras, que tínhamos de recortar, colar e se
preciso melhorar a pintura do aluno.
Usei e abusei dessas idéias que me auxiliaram muito. Mas dentro de mim existia
uma aflição latente em relação a essa forma com que eu disponibilizava a relação da
criança com o objeto de conhecimento e se essas atividades prontas despertavam nela
algum conhecimento, e esses pensamentos me reportavam aos poucos do que sabia
sobre os ensinamentos de Vygotsky, na busca de uma ajuda teórica.
Ao longo do tempo, fui então confeccionando uma colcha de retalhos (idéias)
dos mais variados e nesse processo de construção fui refletindo e percebendo que
reproduzia na educação infantil o mesmo das séries iniciais, preocupada com a
alfabetização, privilegiava apenas uma forma de conhecimento e um tipo de linguagem.
Essas reflexões começaram a construir em mim um novo olhar sobre a criança, esse
momento de imaginação, magia, fantasia, criação, das múltiplas relações que produzem
conhecimentos e permeiam o mundo infantil.
Eu me encontrava com um emaranhado de idéias na cabeça sem saber como
organizá-las e colocá-las em prática, com medo também de como essa minha mudança
de conceitos e paradigmas iria repercutir frente as minhas colegas professoras que
tinham anos de experiência trabalhando dentro dos moldes por mim citados.

Dizem que mais difícil do que adquirir novos conhecimentos é conseguir
desprender-se dos velhos. Abandonar uma idéia supõe renunciar a uma parte
de nosso pensamento – daquele que consideramos verdade durante muito
tempo – e deixar-se fascinar pelo insólito. É nesta capacidade de fascinação
que reside o gérmen do progresso. (MORENO,1999 apud ARAÚJO, 2003,
p.5)

Tive a oportunidade de nesse período de transição trabalhar com duas
professoras, Joseane Búfalo e Rosana Ceccon que tinham esse novo olhar sobre a
criança, privilegiando o viver a infância, porém com uma diferença, elas possuíam o
embasamento teórico que lhes davam sustentação para a realização do trabalho e para
dialogarem e questionarem determinadas práticas e concepções, um olhar voltado
também para as políticas públicas frente à educação infantil enquanto direito das
crianças,ou seja, vistas como sujeitos de direitos com suas especificidades próprias.
A convivência com elas, as trocas de experiências, as dicas de leituras para que
também me respaldasse, não ficando somente no senso comum, muito contribuíram
para o meu dia a dia com as crianças e a questionar mais todo o processo pelos quais
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elas estão inseridas dentro da educação infantil. Claro que todo esse novo olhar foi e é
uma construção intermitente, de erros e acertos, pois romper com os conceitos que nos
foi colocado durante anos como “verdade”, leva tempo para se desconstruir, o
importante é não esmorecer para vencer os obstáculos.
Enfim, a convivência com essas duas colegas durante um ano, propiciou na
minha colcha um grande arranque, onde os retalhos passaram a compor uma harmonia,
dando sem dúvida um toque a mais. No ano seguinte fui para outra escola e esse contato
com elas continuou só que mais esporadicamente por conta das dificuldades de horários.
Estava novamente sozinha frente a essa nova proposta, que privilegia a infância e o
brincar, devendo nortear as nossas práticas dentro da educação infantil, mas as
professoras ali, ainda viam a criança como um adulto em miniatura, tendo como único
enfoque a alfabetização, e o de prepará-las para o futuro... mas qual futuro, o qual nos é
imposto? Ou prepará-las para a mudança desse futuro, para que independente de sua
classe social possa vir a ser um futuro dirigente e não apenas mais um trabalhador a
serviço da elite (classe dominante)?

Mas a tendência democrática, intrinsecamente, não pode consistir apenas em
que um operário manual se torne qualificado, mas em que cada “cidadão”
possa se tornar “governante”, e que a sociedade o coloque, ainda que
“abstratamente” nas condições gerais de fazê-lo...
(Gramsci, apud Garcia, 2002, p.11)

É necessário que para atingir essa mudança colocada por Gramsci desde a préescola, privilegie o universo em que a criança vive, sendo valorizada e capacitada
enquanto sujeito, e o ambiente alfabetizador, não seja o de decodificador de símbolos,
mas que expresse sua real função de interagir na realidade da criança através de leituras
do mundo, para que se reporte a mudanças e não ao ”sentimento de menos-valia”
(Garcia, 2002, p.61) e mantendo assim, uma sociedade excludente.
Direcionar o olhar dos professores para que se conscientizem que a criança não é
um ser vazio, ao contrário trás consigo para a escola suas experiências e que a partir
delas ela tem muito por aprender, por fazer, pensar e criar e que nada está no lugar e
tudo por transformar, seria dar um grande passo à frente do fazer da nossa prática
pedagógica dentro da educação infantil, como também no ensino de forma geral, pois
damos a elas um mundo já pronto, uma única forma de fazer e pensar, podando sua
criatividade, impedindo que criem o seu próprio modo de ver e construir o mundo.
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Vou percebendo, cada vez mais como conseguiram durante os anos de
escolaridade, vendar nossos olhos para o real propósito da educação dos pequeninos até
os jovens e adultos, e como essa ideologia está viva e que chega a exalar através de
nossas atitudes, falas e principalmente na nossa prática, por isso acredito ser necessário
cada vez mais buscar subsídios para desvendar nosso olhar para a mudança, subsidiados
pelo embasamento teórico. E foi em busca desse embasamento, e por acreditar que o
professor deve estar sempre estudando, pois o mundo está em constante movimento e
assim ocorrem mudanças do contexto histórico, da política e das questões sociais que
afetam diretamente a educação, fui então atrás de continuar os estudos e

fazer

pedagogia.
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3. A TEIA: Tecendo a Teoria à Prática Pedagógica

“Saberíamos muito mais das complexidades da vida
se nos aplicássemos a estudar com afinco as suas contradições
em vez de perdermos tanto tempo com as identidades e as coerências,
que essas têm obrigação de explicar por si mesmas”.
(José Saramago, A Caverna)

As dificuldades quanto a dar continuidade aos estudos, eram sem dúvida pela
questão financeira, sendo a faculdade particular cara demais para se ajustar ao meu
orçamento familiar, e a escola pública também representava gastos, pois para poder
passar no vestibular seria necessário fazer um cursinho, já que o curso de Magistério
não me deu base em muitas disciplinas que só estavam presentes no currículo do
primeiro ano (ensino médio) e eram importantes para esse momento de vestibular. Fui
então adiando, mas não abandonando essa idéia, até que surgiu a oportunidade de
prestar para o curso de pedagogia oferecido pela Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp), para os Professores em Exercício na Rede Municipal (Proesf) no ano de
dois mil e três.
Sem dúvida mais do que depressa fui atrás do edital para saber de tudo o que era
preciso para prestar esse vestibular e vendo ser possível, tratei de fazer minha inscrição
na data marcada. Fiquei aflita, pois me lembro que tinha trinta e seis vagas para
Campinas e muitos concorrentes por vaga e não havia conseguido estudar nada.
Chegou o grande dia da prova, eram dezesseis questões dissertativas referentes a
diferentes disciplinas, só não me lembro com certeza se eram três questões por
disciplina, não podendo zerar em nenhuma. Estava tão nervosa que ao olhar para o meu
relógio vi que faltavam quinze minutos para acabar a prova e não tinha realizado duas
questões que estavam muito difíceis para mim, mas diante do tempo as respondi
rapidamente sem pensar muito e entreguei a prova toda esbaforida e só aí dei conta que
o pessoal ainda realizava a prova . Resolvi então perguntar para o fiscal de prova quanto
tempo ainda restavam para a entrega da prova e descobri que me desesperei à toa, ainda
restavam trinta minutos.
Nesses momentos, acredito que tudo tem um propósito, pois se todo esse
equívoco do horário não tivesse acontecido, talvez, eu não tivesse dado conta de
responder estas questões e acertá-las como pude verificar depois, pois por insegurança,
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a toda hora eu escrevia e apagava a resposta e num desses momentos o tempo realmente
poderia se esgotar.
Como estava em férias e iria viajar, pedi para minha sobrinha verificar na data
prevista se eu havia passado na prova, e que ligaria para saber o resultado. A felicidade
foi tanta com o resultado positivo que fiquei paralisada, sem voz do outro lado da linha.
Finalmente iria poder cursar pedagogia e não era em qualquer Universidade não... e sim
na Unicamp.
Fazer um curso na Unicamp já é sabido que é privilégio de poucos, pois ela
apesar de ser pública é excludente. O nosso curso mesmo de Pedagogia do Proesf , foi
muito criticado pelos alunos da Pedagogia Regular e também por muitos professores
Doutores que disseram que entramos pela porta dos fundos da faculdade.
No início do semestre, essas conversas todas deixavam a mim e minhas colegas
de curso chateadas, magoadas, mas no decorrer das disciplinas e no contato com alguns
coordenadores (professores doutores) que apóiam o curso e também com a fala de
alguns “de que o importante não é como se entra na Universidade mas sim como se sai
dela”, e que nós estávamos “derrubando uma muralha imensa dentro dela, e isso a
assusta por sermos uma clientela diferenciada, pois o ensino superior sempre foi
elitizado”, fez com que nos sentíssemos melhor.
Pouco a pouco fomos demonstrando nossas capacidades e ocupando nosso
espaço enquanto alunas da Faculdade de Educação, e eu fui valorizando mais do que
nunca a minha práxis que me levou a interagir com a teoria aprendida, traçando
caminhos a se percorrer.
O Curso de Pedagogia me possibilitou a escrita desse Memorial de formação
onde num movimento reflexivo e crítico me reporto para o passado e o presente das
minhas vivências de infância e formação, tendo me dado o embasamento teórico tão
importante para alicerçar toda a minha prática dentro de um contexto histórico, político
econômico e social.
No primeiro semestre, a disciplina de História da Educação reportou aos tempos
dos jesuítas no Brasil até os dias de hoje, fazendo com que pudesse me situar do que foi
e do que tem sido a educação no Brasil e a quem ela tem favorecido desde de então.
Esse estudo inicial proporcionou entender as outras disciplinas que se seguiram como
Multiculturalismo que apresentava a diversidade racial, cultural, social, religiosa que
temos aqui no nosso país, e como devemos tratar destas questões no âmbito
educacional.
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No decorrer dos semestres seguintes outras disciplinas foram se interligando
como a Sociologia, que determinou uma mudança no meu olhar a partir das reflexões
de dois grandes sociólogos: Max e Engels, que através dos ideais socialistas do século
XIX

procuram

meios para superar as injustiças sociais provenientes do sistema

capitalista de produção. Marx vem a criticar o modo de produção capitalista e descobrir
a mais-valia, ou seja, o valor que o operário cria além de sua força de trabalho, pois o
trabalhador é contratado para trabalhar durante um determinado número de horas para
alcançar uma produção porém se acabar antes ele passa a produzir mais do que o
combinado, não ganhando mais por isso, fazendo com que se aumente mais o capital.
A disciplina de Gestão Escolar através dos textos e filmes vem a mostrar
como se processou esse modo de produção, advindo com o Fordismo, uma nova
concepção de trabalho com produção em massa, onde as condições de trabalho eram
duras e penosas. Com a crise do Fordismo chega o Toyotismo, ou seja, a flexibilidade
do capital, cadeia de produção, tercerização, precarização do trabalho dentro da lógica
do quanto menos gente eu puder empregar melhor será.
Mas o que todo esse processo tem haver com a educação? Muito, pois é o
capital que infelizmente dita as regras para a educação, ou seja os conteúdos escolares
atendem as necessidades do capital, e não em proporcionar conhecimentos ao aluno que
vão além das exigências do mercado, para que possam refletir, questionar e lutar por
mudanças e posturas governamentais, que até hoje só atendem a uma classe social, a
elite.
Esses conhecimentos foram me incomodando, e transformando aos poucos a
minha postura, meu olhar, e os conceitos estabelecidos socialmente, e foi se tecendo, se
ligando a minha prática, e fui levantando questionamentos que não me permitiam mais
aceitar sem refletir e questionar as imposições do sistema capitalista e da própria gestão
escolar. E para completar tal reflexão, o texto Experiência e Educação do filósofo
Dewey, que veio deixar claro a necessidade de retornar à filosofia para repensar e
rever os princípios que norteiam a educação. Então pensar em educação é pensar
filosoficamente, ou seja, com sabedoria e conhecimento.
Ele acreditava em uma educação com base na experiência do aluno (educação
progressiva), a fim de romper com os conceitos da escola tradicional, e lutar pelos ideais
democráticos. Durante a leitura de seu texto pude perceber a presença de sua teoria da
experiência na minha prática, ao estar realizando um planejamento flexível partindo das
vivências que as crianças trazem para a escola e também a fundamentação teórica que
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tivemos durante o curso, o quanto foi essencial para compreender o processo
educacional. Dewey dizia que as crianças têm as suas experiências ainda muito
próximas, latentes (andar, falar, etc.) então é mais fácil de se trabalhar dentro dessa
proposta, favorecendo experiências futuras, sendo este um ensinamento muito relevante
para mim que trabalho com os pequeninos.
E falando de crianças, Rousseau no século XVIII, não era educador mas
escreveu muitas idéias pedagógicas. Criticava a educação elitista e já chamava a atenção
para que devemos propiciar felicidade a criança, e que ela deve ser criança e se educar
em liberdade, fato também tão atual e muito discutido hoje, propósito esse que dentro
do meu trabalho com as crianças venho a cada dia priorizar, a partir de uma constante
quebra de conceitos por mim internalizados para propiciar que a criança viva a infância
(felicidade) e seja autônoma (liberdade).
Pestalozzi, século XVIII, pedagogo foi considerado um dos defensores da escola
popular e tinha como conceito uma educação baseada no amor, acreditava na função
social da escola, considerava o homem como um todo, onde suas partes deviam ser
cultivadas e valorizava a família como base para a educação posterior. Há uma
discussão e preocupação neste século XXI, sobre a importância dessa relação afetiva
entre professor e aluno, e como essa relação vem colaborar positivamente com o
autoconceito do aluno e o seu desenvolvimento de forma completa.
Através dos estudos dos clássicos, fui percebendo que apesar de cada um estar
situado num tempo e espaço diferente, eles partem de um ponto comum que é à busca
de uma educação melhor, que privilegie o aluno, e que ainda hoje, buscamos esse tipo
de educação, percebendo assim como não é fácil se alcançar objetivos tão nobres.
O curso de pedagogia realizado na Unicamp, me fez avaliar criticamente todo o
processo que permeia e permeou a educação no Brasil desde a época dos Jesuítas, uma
educação que excluía, discriminava as mulheres, negros e índios sendo esse último
catequizado para tornar os “corpos dóceis” para o trabalho, enquanto os filhos dos
donos de terras aprendiam a ler e escrever, e também a grande influência jesuítica na
formação da burguesia e das classes dirigentes do nosso país.
Ao tomar conhecimento dos muitos fatos que ocorreram a partir do século XVII,
que foram interferindo no ensino daquela época como: o monopólio das escolas pela
Companhia de Jesus espalhados pelo mundo; a crescente luta pela institucionalização
da escola; os anseios liberais frente ao absolutismo; o crescimento das manufaturas
alterando a concepção de trabalho, passando a existir o salário; as transformações
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científicas; o ideal de tolerância que se contrapõe às lutas religiosas e a ascensão da
burguesia que provocou um novo sentimento de família e infância.
As políticas públicas realizadas visando a organização do modelo escolar
durante o período agrário, industrial, e chegando até os dias de hoje (século XXI) com
as políticas neoliberais no Brasil, e a ideologia que compõe todo o processo educacional
que visa em especial preparar para o trabalho, a fim de atender ao sistema capitalista,
ou seja atender os anseios de apenas uma classe social, a elite.
As diferentes tendências filosóficas com o racionalismo do século XVII por
Descartes, o empirismo por Locke, o idealismo de Kant. O positivismo no século XIX
iniciado por Comte, revolucionar o mundo pela tecnologia e o conhecimento científico
e o idealismo com Hegel que desenvolve a filosofia do devir (movimento, do vir a ser).
As ciências humanas com o sociólogo Durkheim que sai de uma abordagem
antes intelectualista para o exame dos fatos reais da educação sobre os quais aplica seu
método científico. Para ele: “a educação satisfaz, antes de tudo, as necessidades sociais”
e “toda educação consiste num esforço contínuo para impor à criança maneiras de ver,
de sentir e de agir às quais a criança não teria espontaneamente chegado”. (Durkheim,
1965 apud Aranha,1989, p.223). sua contribuição foi muito importante ao destacar o
caráter social da educação, ficando clara, a concepção determinista na qual a sociedade
impõe os modelos de comportamento.
Marx com sua teoria da mais-valia, as críticas significativas e importantes ao
sistema do capital. A magnitude das obras de Weber com a teoria das relações sociais e
a teoria política, construídas na prática enquanto cientista e político.
Froebel com a educação da primeira infância, privilegiava o lúdico por perceber
como o jogo era significativo para o desenvolvimento sensório motor, ele acreditava
que a alegria do jogo faria com que a criança aceitasse o trabalho mais calmamente, no
entanto sua teoria é objeto de críticas.
As principais tendências pedagógicas do século XX, com o americano John
Dewey e a escola progressiva, que pelo ideal de democracia, estimula a iniciativa e a
independência que leva a autonomia e ao autogoverno. Para ele a escola não poderia ser
vista como a preparação para a vida mais sim a própria vida, e cabe a escola dar
condições para que o aluno resolva por si só os problemas referentes a sua experiência,
ele criticou a escola tradicional, quanto ao intelectualismo e memorização.
No Brasil, em mil novecentos e trinta e dois é publicado o Manifesto dos
Pioneiros da Educação Nova que reivindicava uma escola básica única. Esse Manifesto
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foi encabeçado por Fernando Azevedo, cujo pensamento foi influenciado por Durkeim e
participou de movimentos para a reforma da educação com Anísio Teixeira, responsável
pelo fim das idéias pragmáticas no país, cujo pensamento era influenciado por Dewey.
Tanto Azevedo como Teixeira tinham consciência do caráter social da escola e do dever
do Estado na construção de uma escola para todos.
Temos também Florestan Fernandez que lutava pela destinação das verbas
públicas para as escolas públicas, e a contribuição de seus estudos sobre a cultura dos
Grupos Infantis (As “Trocinhas” do Bom Retiro). Paulo Freire grande pedagogo, com
sua técnica de alfabetização com as “palavras geradoras”, a palavra é ação e reflexão,
tem então duas dimensões.
Sem dúvida não esquecendo da contribuição de Maria Montessori (médica) que
atuou inicialmente junto às crianças excepcionais e deficientes mentais, com o método
ativo onde a criança cuida da sua higiene, organização e limpeza da sala, ela destaca a
necessidade de se respeitar o ritmo de cada criança. Decroly, médico voltado para a
educação de crianças excepcionais, trabalhou com os centros de interesses da criança,
utilizava-se de frases inteiras e não apenas de letras isoladas para o ensino da leitura.
Freinet, também envolvido com a escola nova, valorizava o trabalho manual e a
atividade em grupo que estimulam a cooperação, a iniciativa e a participação, pois
acreditava que ”a verdadeira fraternidade era a fraternidade do trabalho.” (Aranha,
1989, p.206)
A contribuição da psicologia com Piaget e sua concepção sobre os estágios de
desenvolvimento da criança, ou seja aquilo que a criança pode ou não aprender vai
depender do desenvolvimento de suas estruturas cognitivas. Vygotsky, com a zona de
desenvolvimento proximal, o que a criança pode fazer com sua ajuda hoje, poderá fazer
sozinha amanhã; Wallon e a importância da afetividade

para desenvolvimento e

aprendizagem da criança.
Esse apanhado histórico de tendências, idéias que constituem todos os
movimentos que influenciaram e influenciam até hoje a educação, serviram para que eu
enquanto professora, pudesse primeiramente entender esses movimentos, para depois
poder entender minha própria prática pedagógica, no sentido de saber no que se embasa,
em que linha ideológica, sociológica, filosófica ela está inserida, pois isso determinará:
para que? para quem? e o porque da educação, na minha concepção. Dentro dessa
construção, usar então de coerência entre teoria e prática, para que não se efetivem as
contradições entre o saber e o fazer.
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As disciplinas de Educação da Criança e Pedagogia da Educação Infantil (0 a
10), fundamentaram não só através dos textos o conceito de infância, os seus direitos
como também as leis instituídas: a Constituição, a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação, os Subsídios para o Credenciamento e Funcionamento de Instituições de
Educação Infantil, o Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil e o Estatuto
do Menor e do Adolescente.
E como os espaços da creche e educação infantil devem ser, e o que priorizar,
para melhor atender as crianças tanto fisicamente quanto emocionalmente, respeitando
suas especificidades e necessidades, onde o cuidar e o educar se fundem, “possibilitar e
dar condições para que elas efetuem o devir-criança” (ABRAMOWICZ, 2004,19), ou
seja ,o jeito que elas tem de inventar o mundo.
Há necessidade de se usar com as crianças, primeiro de uma Pedagogia da
Diferença a partir das relações de gênero, de etnias e de faixas etárias, superando as
práticas de exclusão; segundo de uma Pedagogia da Escuta, a partir das culturas infantis
que as crianças trazem consigo; terceiro a Pedagogia das Relações onde se efetivem as
relações criança/criança, adulto/criança, adulto/adulto dentro da unidade e adulto/adulto
nas relações interior-família/bairro, e finalmente uma Pedagogia Macunaímica onde se
prioriza o espaço e o tempo na organização do trabalho pedagógico, a observação e
registro, planejamento e avaliação, documentação, tudo sem separar a cabeça do corpo:
o imaginário e o lúdico.

A criança
é feita de cem.
A criança tem cem mãos
Cem pensamentos
Cem modos de pensar
de jogar e de falar
Cem sempre cem
modos de escutar
de maravilhar e de amar
Cem alegrias
para cantar e compreender
Cem mundos
para descobrir
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Cem mundos
para inventar
Cem mundos
para sonhar.
( Loris Malaguzzi, trechos da poesia “Ao Contrário, As Cem Existem”)

O curso me deu estrutura teórica quanto à educação das crianças de 0 a 10 anos,
sendo que privilegio o brincar, o lúdico em todas as suas dimensões, dentro da
perspectiva que a criança pensa com todo o corpo e interage com esse corpo se
apropriando de múltiplas linguagens, e que essa criança antes de tudo é um sujeito de
direitos, que tem sua especificidade e traz para escola suas vivências, cultura tanto
familiar como construída socialmente, não sendo um sujeito vazio.
Na década de 70 com o movimento feminista, as mulheres passam a trabalhar
fora de casa, tornando-se necessário um espaço para os seus filhos (as) ficarem
durante o tempo que estivesse fora. Com o passar do tempo, vão surgindo instituições e
escolas para atender essas crianças, porém só passam a adquirir o direito legal à
educação na Constituição de 1988, tornando-se efetivamente sujeitos de direitos. As
creches e as escolas tornaram um direito da criança, todas poderiam ter acesso a ela,
independente da mãe trabalhar ou não. Mas, apesar da legalidade do fato, devido à falta
de vagas principalmente nas creches, usa-se do critério que a vaga é da criança que a
mãe trabalha, caso contrário à criança fica fora da creche, sendo a criança assim lesada
de um direito seu.
Dentro dessa concepção da criança enquanto sujeito de direitos é necessário
que dentro da escola o seu direito de vivenciar a infância seja respeitado. Sinto no
entanto, que cada dia é um desafio, pois essa mudança de “olhar”, e passar a “ver” a
criança, é uma construção e ao mesmo tempo um processo de desconstrução da maneira
de olhar que me foi imposta, a qual eu estou aprendendo e buscando meios para que a
criança possa ser contemplada a experimentar e vivenciar através do brincar sozinho, na
relação com o outro, e no coletivo, com pequenos e grandes grupos produzindo sua
própria cultura e também usando da cultura do adulto e transformando-a, dentro de
vários espaços internos ou externos, que sejam instigadores e prazerosos.“Brincar com
criança não é perder tempo, é ganhá-lo; se é triste ver meninos sem escola, mais triste
ainda é vê-los sentados enfileirados, em salas sem, ar com exercícios estéreis, sem valor
para a formação do homem”. (DRUMMOND, apud FARIA, 2005, p.85).
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Os textos e livros voltados à educação da criança apresentados e lidos durante o
curso foram me dando uma direção e sem dúvida o embasamento teórico para ir
enriquecendo o meu posicionamento frente a essa concepção de infância, me sentindo
mais preparada e amadurecida quanto a minha forma de trabalhar e “ver” a criança,
para poder também dialogar com os pais que muitas vezes não entendem quando você
diz que a criança se desenvolve brincando, eles logo dizem: “mais só brincando, para
isso ele não precisa vir para a escola”, “eles não vão aprender a escrever?” Eles se
esquecem das relações sociais que existem dentro da escola e a troca de conhecimentos
e aprendizagem relevantes à escrita que se realizam entre a criança/criança,
criança/adulto e adulto/criança, eles, como a escola em sua maioria só prioriza um tipo
de conhecimento.

...ensinar a escrita nos anos pré-escolares impõe necessariamente que a
escrita seja relevante à vida (...) que as letras se tornem elementos da vida das
crianças, da mesma maneira como, por exemplo, a fala. Da mesma forma que
as crianças aprendem a falar, elas podem muito bem aprender a ler e a
escrever. ( VYGOTSKY, 1989 apud GARCIA, 2001, p.61)

É difícil fazer os pais entenderem como se processa a relação da criança com a
escrita dentro da educação infantil, sem necessariamente se fazer uso dela, pois para
eles uma boa escola é aquela que introduz a criança o mais cedo possível no mundo da
escrita. Por isso, já na primeira reunião de pais deixo claro que não tenho como
propósito à alfabetização, e sim propiciar a interação da criança com os mais variados
tipos de linguagens, para que a escrita venha como uma conseqüência das realizações e
vivências, que acabam por si só a levarem a sentir a necessidade de se apropriar dela, e
não apenas um simples copiar letras ou palavras. Acredito que realizando um trabalho
que não privilegia atividades prontas, mas projetos realizados dentro das vivências das
crianças onde se possibilita a produção individual, em pequenos e grandes grupos,
utilizando-se de vários tipos de expressões e linguagens, onde os conceitos necessários
para o seu desenvolvimento estarão presentes sim, porém de forma muito mais
prazerosa e lúdica, e a escrita será a conseqüência dessas relações e vivências.
Não quero dizer que a criança não deva ter contato com a escrita e leitura na
pré-escola, mas que isso ocorra de forma natural e que ela saiba o que a escrita
representa e como se utilizar dela para se comunicar e que o aprender a ler é mais que
decodificar esses símbolos da escrita, compreendendo o que se lê, para fazer a sua
própria leitura de mundo, sendo sujeitos críticos e reflexivos, pois, enquanto professora,
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devo ter consciência de que essa apropriação da escrita pela criança é um processo
histórico tanto no individual como coletivo.
Muitas escolas e professores de educação infantil ainda vêem a criança de forma
fragmentada, ao separar a razão da imaginação, as relações afetivas das cognitivas,
dentro da lógica que, conhecendo as partes conhecemos o todo. A criança utiliza todos
os sentidos para conhecer um objeto e esse sentir a faz interagir, se relacionar com o
mundo. “A escola e a sociedade agem de forma a “engessar” os sentidos, apresentando
moldes que permitem à criança ver, ouvir, tocar, degustar, cheirar etc. dentro dos limites
impostos pelos padrões dominantes.” É preciso aprender a “ver com os olhos livres”.
(GOMES, 2001, p .130).
Outro ponto muito importante, é que nós professores muitas vezes acabamos por
negar à criança o lúdico, quando não asseguramos a eles o tempo e o espaço da
educação infantil sendo eles organizados conforme o olhar do adulto.”Por tudo isso, é
fundamental que se assegure à criança o tempo e o espaço para que o lúdico seja
vivenciado com intensidade capaz de formar a base sólida da criatividade e da
participação cultural e, sobretudo, para o exercício do prazer de viver”. (Marcellino,
1997, p. 72).
Pensar em tempo neste caso, significa não se utilizar dele, deixando assim de
existir a hora de brincar e a hora do aprender, pois o brincar e o aprender estão
intrínsecos, contudo é o professor que acaba por determinar esse momento, fazendo a
separação do lúdico em relação à aprendizagem. Igualmente os espaços na maioria das
escolas não são pensados nas crianças, principalmente dentro da sala, onde acabam por
atender mais as necessidades do adulto do que da criança.
A escola vê na atividade lúdica apenas um adjetivo ”educativo”, então trabalha
sempre com o brincar dirigido para que se possa atingir algum conceito com a criança.
Segundo Benjamim, a aprendizagem direcionada para a ”aquisição”,
para o domínio de uma matéria determinada pode ser adequada apenas
se os adultos participam do processo, não para a criança, para quem o
aprendizado faz parte de uma vida encarada como uma grande
aventura. Abrindo suas portas para a conquista de um saber
estabelecido como meta, pelo adulto todo poderoso, a escola estaria
fechando as portas do verdadeiro saber para a criança.
( MARCELLINO, 1997, p. 82)

O jogo também e um fator muito importante da vivência do lúdico e é visto
como recreação e não como forma de desenvolver o pensamento abstrato e a
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imaginação. Através dos estudos sobre alguns autores fui podendo perceber os efeitos,
a dimensão do crescimento intelectual social da criança, pois com o jogo ela vai
construindo novas experiências que a levam a novas projeções lúdicas podendo abrir
mil possibilidades de interação entre o hoje , o amanhã e o por vir, propiciando
escolhas ou não.
Florestam Fernandes a partir de suas observações sobre grupos de crianças do
Bom Retiro (S.P) que se encontravam para brincar, descreve sobre as mais diferentes
relações, trocas de conhecimentos, experiências, socialização e produção de cultura que
emergem desses grupos.
Temos de ter em mente que a criança tem uma característica marcante que é a
sua capacidade de sentir prazer, de sonhar, de ter alegria, dizendo não aos critérios de
produção estabelecidos, “É preciso que ao intervir, o adulto respeite os direitos da
criança. Deixe, por exemplo, que elas lhe “ensinem sonhos”.(Marcellino,1997, p.79).
O lúdico, como eixo central na minha prática pedagógica na educação das
crianças de 0 a 5 anos, não significa deixar a criança sem orientações, diretrizes mas sim
intervir em momentos realmente necessários e se mantendo atenta, observando como se
processam as relações com os mais variados objetos de conhecimento dentro de uma
Pedagogia Macunaímica, com seriedade, registrando e avaliando todo o processo de
desenvolvimento integral, pois a criança não é horas mente, horas corpo e sim sempre
corpo e mente.
Nesse sentido me reporto à disciplina de Educação Física, que diz tão bem sobre
essa relação de corpo inteiro necessária para que a criança possa interagir com seu corpo
e mente, e por isso a necessidade de perceber que a educação física, não está
desvinculada das outras disciplinas escolares como normalmente acontece, numa visão
errada de que ela só trabalha o corpo. Na infância as fantasias e os movimentos
corporais ocupam quase todo o tempo das crianças, então devemos deixá-las explorar ao
máximo as suas potencialidades corporais e seus limites, atuando sempre que houver
necessidade de intervenção, e não se esquecendo que esta também é uma forma de
linguagem.
A tarefa de estar cada vez mais garantindo os direitos das crianças, representa
para mim uma luta constante, quando se têm políticas públicas que não priorizam a
infância e sim prepará-las para o futuro, como o que aconteceu com as crianças de 6
anos de idade neste ano de 2006, que foram obrigados a deixarem os espaços de
educação infantil, para um espaço que ainda não atende as suas necessidades, chamada
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Escola dos Primeiros Passos que visa a alfabetização das nossas crianças com idade préescolar, que poderiam usufruir ainda desse momento único e mágico que é a infância.
“...o ato de conhecer é tão vital como comer ou dormir, e eu não posso comer ou dormir
por alguém.[...] assim, a busca do conhecimento não é a preparação para nada, e sim
Vida, aqui e agora” ( FREIRE,1984, p.15).
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A crianças tem
cem linguagens
(e depois cem cem cem)
mas roubaram-lhe noventa e nove.
A escola e a cultura
Lhe separam a cabeça do corpo.
Dizem-lhe:
de pensar sem as mãos
de fazer sem a cabeça
de escutar e não falar
de compreender sem alegrias
de amar e de maravilhar-se
só na Páscoa e no Natal.
Dizem-lhe:
de descobrir um mundo que já existe
E de cem roubaram-lhe noventa e nove.
Dizem-lhe:
De descobrir um mundo que já existe
E de cem roubaram-lhe noventa e nove.
Dizem-lhe:
Que o jogo e o trabalho
A realidade e a fantasia
A ciência e a imaginação
O céu e a terra
A razão e o sonho
São coisas
Que não estão juntas.
Dizem-lhe enfim:
Que as cem não existem.
A criança diz:
ao contrário as cem existem.
(Malaguzzi, trechos do poema: Ao contrário “As Cem Existem”)
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A criança ao meu “ver” é um ser essencialmente lúdico, e é a partir dessa sua
potencialidade, acredito, deva ser permeado o meu trabalho com as crianças, explorando
e deixando-as explorar todas as linguagens que constituem o mundo infantil,
disponibilizando espaço e tempo para se relacionarem com essas linguagens, dentro de
uma relação afetiva adulto/criança, criança/criança, se sentido parte de todo o processo
educacional e não à parte dele, assim privilegiando as suas vivências, conhecimentos,
valorizando sua cultura e enfim respeitando-a enquanto criança, sujeito de direitos
dentro dessa sociedade que descrimina o “diferente” fisicamente, culturalmente,
etnicamente e socialmente, afim de que possam construir o seu próprio mundo e não
este que queremos lhe dar quando lhe negamos o lúdico, a imaginação e os seus
porquês.
O professor deve estar no meu entender buscando a cada dia

pesquisar e

conhecer os movimentos educacionais que vão se processando durante a história. E o
curso de Pedagogia do Proesf desempenhou esse papel, veio não a ser apenas a
aquisição de um diploma, mas sim a enriquecer o meu trabalho pedagógico me
fornecendo conhecimentos, mas também muitas reflexões críticas e também
construtivas sobre ele, para que eu me posicione frente a um modelo de educação que
oportunize a troca de conhecimentos, privilegiando a cultura da criança ou do aluno
independente de sua raça, classe social, credo, buscando uma escola mais igualitária e
justa que possibilite o aluno entender e compreender o mundo em que vive para que
possa não se submeter a ele, mas abrindo possibilidades de transformá-lo.
Poder ter a sensibilidade para que criança use das suas “Cem Linguagens” e a
humildade de aprender com “Elas”.
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