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APRESENTAÇÃO

Este trabalho tem por finalidade apresentar de forma discursiva, circunstanciada e numa
perspectiva histórica, uma análise critica das atividades acadêmicas que venho
desenvolvendo ao longo do período de formação e na atuação profissional.
Descrevo como o processo de formação reverteu-se numa tomada de consciência,
acerca de meu papel como educadora e as mudanças que essa prática provoca em meu
dia- a- dia com as crianças e na escola. Estabelecendo também relações entre as teorias
estudadas no curso de pedagogia e a prática pedagógica em sala de aula.
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Eu

Se sonho acordada
Por favor, não me perturbe
Pois por certo estou sendo
Princesa ou rainha.

Já fui moça já fui criança
Já usei fraldas já usei tranças
Se sonho acordada
Por favor, não me perturbe:
Pois por certo estou sendo
Princesa ou rainha

Olha moço eu sou o que quis ser
Se sonho acordada, mas de alma lavada
Eu sou simplesmente, no que quis ser.

Não me queixo da vida
Se fui pobre ou ferida.
Pois ferida curada
Não deve ser chorada
Mas apenas lembrada.

Hoje acordada
Continuo a sonhar
Sou apenas o que sempre quis ser
Simplesmente Eu. (Ezequiel)
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1 - Minha Infância

Sexta filha em uma família de nove filhos, fui criada na mais rígida disciplina de uma
família evangélica.
Meu pai um mineiro de pequena estatura, era homem trabalhador, contudo pouco
amigo dos filhos, isto é, de pouco diálogo. Embora ao seu modo acredito que nos
amasse.
Da infância pouco tenho para falar, porém das brincadeiras ainda me lembro bem,
brincadeira de roda, banho no riacho, pega-pega, construção de cabanas na mata, tudo
era muito divertido.
Recordo-me também dos domingos e as idas á igreja, o que para mim na época era
muito maçante, contudo íamos, pois era a única vez que saíamos do sítio. Apesar dos
momentos acima descritos de diversão, minha infância foi um tanto quanto controlada
dada a nossa formação religiosa ter sido bastante rígida, ditada por conceitos do isso é
pecado, isso não é coisa de menina, então as maiorias dessas brincadeiras eram às
escondidas.
Ao completar doze anos de idade, tive minha infância brutalmente interrompida, pois
iniciei minha fase de trabalhos, comecei como babá, depois, doméstica e, pasmem, com
quinze anos incompletos me casei, desse casamento vieram três filhos; o primeiro aos
desesseis anos e, os dois seguintes bem próximos um do outro.
Minha libertação ocorreu, posso assim falar, no ano de 1991, quando iniciei o curso
supletivo de quinta a oitava série, pois percebi que havia outros mundos.
O segundo passo decisivo dei quando iniciei o curso de magistério
na Escola Estadual Dom Jayme Barros Câmara e após a conclusão desse curso, veio a
maratona de concursos, no qual me levariam a mais sublime das vocações o magistério.
Aprovada em concurso publico da cidade de Hortolândia, iniciei minha atividade como
educadora. Todavia não me sentia preparada, sonhava com a formação superior.
Em agosto de 2003, após ser aprovada em vestibular dava inicio a parte mais
importe de minha vida 'Pedagogia curso de formação de professores da Unicamp''.
Aproveito esse trabalho para deixar meu pedido, em nome de pessoas que como eu
dificilmente chegariam a uma Universidade, não destrua o sonho de liberdade de
centenas de meninas pobres e sonhadoras, Obrigada UNICAMP.
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2 - PRIMEIRA ESCOLA

Escola Rural
1968, foi um ano muito importante para mim, pois foi quando iniciei minha vida
escolar em plena ditadura militar em meios a tumultos, mudança política e social, lá
estava eu indo para o meu primeiro dia de aula, feliz e orgulhosa com um único caderno
um lápis e uma borracha, de um embornal de retalhos feito pela minha mãe. As
lembranças ainda estão bem vivas em minha memória. A escola era construída com
madeiras. Apenas duas salas de aula, uma para a primeira e segunda séries e outra para a
terceira e quarta séries, onde crianças das mais variadas idades se ajuntavam movidas
por interesses diversos; o corpo docente era composto por duas moças que ainda
cursavam a escola normal, mas se esforçavam para nos transmitir os conhecimentos que
haviam adquirido. Os conteúdos não eram bem definidos, mas me lembro que
seguíamos à risca a cartilha "Caminho Suave", folha por folha, somente seria
promovido para a segunda série quem conseguisse terminar a leitura da cartilha sem
gaguejar. Para mim era interessante e prazerosa, mesmo sendo uma cartilha. Os
professores faziam com que memorizássemos as combinações (relação, letra/fonema,
famílias silábicas,etc). Não havia a necessária relação com o conteúdo.
A cartilha era prazerosa porque cada sílaba que aprendia a ler era algo
recompensador, era mais uma descoberta, para mim havia um significado, o que
aprendia ali na escola, conseguia identificar em minha realidade.
A crítica mais contundente e comum é de que a cartilha não contém linguagem
escrita, privilegia o código, utiliza textos que na verdade, não são textos, mas arremedos
da forma escrita de linguagem. Constitui nesse sentido, uma linguagem artificial, de tal
forma que a escola acaba por instituir uma verdadeira língua escolar, cuja existência só
se verifica no interior da escola.
A credito que naquela época, essa era uma maneira de ensinar muito boa,
aprendíamos, tornávamo-nos capazes de redigir corretamente no que se refere ao padrão
ortográfico. A compreensão social da escrita era um fato real, em face da freqüência de
atos significativos de escrita no universo da maioria das crianças que freqüentavam a
escola. Dada a essa aprendizagem a escola era facultada a possibilidade de restringir-se
ao estudo do código tal metodologia não constitui em nenhum absurdo, sendo
perfeitamente suficiente e adequada naquela circunstância. Hoje, passa a ser necessário
um outro enfoque no processo de alfabetização.
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A crítica dos pesquisadores é à forma como a escola tem tratado a escrita, aponta para
o caráter mecânico do exercício de técnica motoras relacionadas ao desenho das letras
ou ao estabelecimento das associações de formas sonoras a formas gráficas e sua
memorização.
Ensinam-se as crianças a desenharem letras e a construírem palavras com elas, mas
não se ensina a linguagem escrita. Enfatiza-se de tal forma a mecânica de ler o que está
escrito que se acaba obscurecendo a linguagem escrita como tal.
De acordo com os princípios propalados por Vygotsky e Piaget, a aprendizagem se
processa em uma relação interativa entre o sujeito e a cultura em que vive. Ao lado dos
processos cognitivos de elaboração pessoal (ninguém aprende pelo outro), ha um
contexto que dá sentido ao aprendido, e ainda condiciona suas possibilidades efetivas de
aplicação e uso nas situações de vida. Entre o homem e os saberes próprios de sua
cultura, há que se valorizar os inúmeros agentes mediadores da aprendizagem, não só o
professor, nem só a escola. Durante muito tempo a alfabetização foi entendida como
mera sistematização de B+A=BA, isto é, como a aquisição de um código fundado na
relação entre fonemas e grafemas. Em uma sociedade constituída em grande parte por
analfabetos e marcada por reduzidas práticas de leituras e escritas, a simples consciência
fonológica que permitia aos sujeitos associar sons e letras para produzir/interpretar
palavras ou frases curtas, parecia ser suficiente para diferenciar o alfabetizado do
analfabeto.
Tempos difíceis foram os da minha infância, conforme eu relatei no início, nada fugia
ao controle do meu pai e, este era inflexível em suas decisões, sua filosofia de vida era a
de que os filhos "homens" deveriam estudar até completar o ginásio, e a mulheres
somente até a quarta série, apenas para aprender a ler e escrever, feito isso já estavam
prontas para casar e ter filhos.
Quando estava cursando a quarta série, Nos mudamos para outro sítio, como meus
pais não se preocupavam com meus estudos, eu mesma tive que efetuar minha matrícula
na escola mais próxima daquele lugar, quando a diretora me perguntou a série eu
respondi rapidamente, terceira, (se eu dissesse quarta série, seria meu último ano na
escola), assim eu teria mais dois anos de estudos, aquele era o melhor lugar do mundo
para mim. O ensino era tradicional, a escola militarizada, mas isso em nada me afetava;
quanto aos colegas que iam desaparecendo do convívio escolar eu os classificava de
duas formas, ou eram "burros" ou na melhor das hipóteses precisavam ajudar seus pais
na lavoura.

O monstro da evasão escolar daquela época, para mim, era algo
10

desconhecido, parece-me que não havia um programa de gestão escolar e se houvesse,
naquela escola este era desprezado, contudo para felicidade havia aquela escola rural e
eu a freqüentava.
Às vezes eu me pego a pensar, onde andarão as crianças daquela escola, quantas
conseguiram chegar a uma universidade, acredito que nunca ficarei sabendo, contudo
fico feliz com as crianças de hoje que contam com um Estatuto da Criança e do
Adolescente, com a L D B 9394/96 em cujo bojo traz metas definidas para a educação.
Claro que ainda falta muito a ser feito, a escola ideal sonhada por Rubem Alves, Paulo
Freire e outros, está longe de ser alcançada, contudo acredito que estamos no caminho
certo.
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3. SUPLETIVO E MAGISTÉRIO

Conforme se pode observar, dividi a história de minha formação em três fases,
primeira fase escola primária, segunda fase supletivo e terceira fase trabalho e
universidade. Tal divisão foi realizada em virtude das dificuldades enfrentadas por mim
até o presente momento; conforme o relato da primeira fase isto é falta de apoio por
parte da família, e assim cada fase tem sua história e suas dificuldades. Dentre as
dificuldades enfrentadas gostaria de falar do meu casamento, isto ocorreu quando eu
contava com quinze anos incompletos, desse casamento vieram três filhos e somente
após estes já estarem em uma idade de independência relativa, me vi em condições de
retomar meus estudos, e por já estar em uma idade ultrapassada para freqüentar uma
quinta série regular, a opção foi supletivo de quinta a oitava série noturna, que foi
concluída com muito sacrifício, devido ao horário e transporte, todavia o desejo de
concluir meus estudos era enorme, e nada me deteve, não perderia essa segunda chance
que me foi oferecida.
A educação de Jovens e Adultos, embora constante nas constituições desde 1934,
tem experimentado em sua história diversos sabores e dissabores.

Foi absolvida

definitivamente com a Lei nº 5.692/71 que fixou as diretrizes e bases do ensino de
primeiro e segundo graus e ofereceu a primeira sistematização do que se chamou ensino
supletivo.
O ensino supletivo, naquela reforma, tinha um sentido de educação permanente,
ampla, que favorecia vários tipos de clientela:
- O adulto excluído do sistema escolar que queria receber o certificado de
escolarização sem se submeter à freqüência escolar;
- O adulto excluído do sistema escolar que queria receber certificado de escolarização
e precisava de ajuda para estudar;
- O adulto excluído do sistema escolar e queria receber certificado de formação
profissional.
Por adulto excluído do sistema escolar entende-se aquela pessoa que, quaisquer
motivos, tenha sido impedida de freqüentar a escola, de concluir seus estudos básicos e
receber certificado de conclusão.
Apesar de o modelo de ensino supletivo ter sido desmontado na nova Legislação as
suas funções essenciais/suprimento e suplência para acertar a escolarização
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permaneceram. Dois artigos principais arrematam a obrigatoriedade da educação de
jovens e adultos, disposta no art. 4º da Lei nº 9.394/96, e define os novos critérios.
Art. 4º- O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a
garantia de:
1- ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram
acesso na idade própria.
Atualmente leciono para uma turma da quarta série do ensino supletivo na cidade de
Hortolândia, e conto com minha experiência anterior de aluna como também com os
conhecimentos que venho adquirindo durante minha formação continuada.
Concluído o ensino fundamental senti-me impelida a buscar mais, meu objetivo era o
magistério, embora ainda não havia descoberto a magnitude de tão nobre profissão,
pensava em uma formação que me garantisse um emprego para ajudar nas despesas
domesticas.
Iniciei o curso de magistério no ano de 1993, com exceção do primeiro ano, os
demais anos me consumiam quase que o dia todo, entre estudo trabalhos e estágios, foi
quando tive a oportunidade de conhecer os primeiros fundamentos do que é ser
educador, tal descoberta me fascinava e eu ia dia após dia percebendo que minha busca
havia terminado, era isso que eu queria ser uma educadora, e entre as didáticas para o
ensino-aprendizagem, fui descobrindo a criança e sua busca pelo conhecimento de
mundo e que este é um ser em desenvolvimento e não um adulto em miniatura, me
recordo aqui a palavra do mestre dos mestres, Jesus de Nazaré:

“A seara é realmente grande e poucos são os ceifeiros”,
Roguemos ao senhor da seara que envie trabalhadores para a
seara"
(Bíblia sagrada,. Almeida, João F., Ev. Lucas 10)

Comparo esta seara com nossas crianças, e os ceifeiros aos educadores, e estes
realmente são poucos, uma grande parte se consideram apenas empregados da
educação, em outras palavras posso dizer estão educadores, mas não são educadores.
Foram quatro longos anos, que nos proporcionaram muitos momentos de cansaço,
13

tristeza, alegria e realizações, falo no plural porque fiz o curso junto com minha filha na
mesma sala, isto foi muito bom, e falo de tristeza porque perdi o meu pai que já havia
mudado sua filosofia de vida, e se orgulhava porque uma de suas filhas estava se
formando e ia ser professora.
Finalmente recebi meu certificado de formação, me outorgando o direito de lecionar
às quatro primeiras séries do Ensino Fundamental e Ensino Infantil, porém, agora me
deparava com um novo problema, "Os concursos", isso me frustrou um pouco, percebi
que não estava em jogo a vocação e o conhecimento ou ainda a capacitação para o
exercício do magistério, mas também os interesses políticos e outros variados motivos
que levam pessoas desprovidas de ideais a assumirem uma sala de aula, talvez esse seja
um dos motivos que nos levam ater- mos uma educação pública sofrida. Contudo temos
ainda profissionais que se esforçam e lutam para que as crianças Brasileiras tenham uma
educação de qualidade, entre elas poderia citar as autoridades e profissionais de
educação que estão envolvidos nas parcerias que nos proporcionaram esse curso de
formação (Proesf).
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4 - Trabalho Universidade e Amadurecimento

Antes de entrarmos nos assuntos reservados para esse ponto, quero falar sobre o
porque do tema, após a conclusão do curso de magistério fui aprovada em um concurso
público para professor na cidade de Hortolândia, tendo iniciado minha função como
professora da educação infantil, iniciei minha atividade com muito entusiasmo, imbuída
da confiança de que estava preparada para tal, mas para minha surpresa fui percebendo
que havia ainda muito para se aprender e que alguns dos conceitos que eu tinha certeza
de serem os mais adequados precisavam urgentemente ser repensados, tal certeza
tornou-se ainda mais patente quando iniciei meu curso de pedagogia do Proesf na
Unicamp. Portanto considero este momento a fase, que com ajuda da Unicamp, e do
trabalho amadureci profissionalmente como educadora.

4.1 Trabalho

A escola que leciono esta localizada na periferia de Hortolândia, bastante próxima do
complexo penitenciário Ataliba Nogueira. Algumas das crianças que freqüentam esta
escola, vieram morar neste bairro para poderem estar próximo de seus pais que
cumprem pena neste estabelecimento penal. Parte delas apresentam conduta dispersiva e
até sintoma de violência. Ao perceber estes problemas tenho procurado tanto no meu dia
a dia de trabalho como nas aulas da faculdade sejam estas de educação infantil,
sociologia, e outras as respostas necessárias a estes problemas; confesso que a principio
julguei que não havia solução em curto prazo, pois como poderiam crianças que viviam
num mundo de violência interessar-se por outro assunto que não fosse a própria
violência? Para responder minhas duvidas encontrei na teoria Marxista da sociedade,
(conhecida como Materialismo Histórico), algo bastante interessante que faço questão
de citar:
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“O desenvolvimento humano depende da interação que ocorre
entre as pessoas e da relação com os objetos culturais uma
vez, que com a presença do outro, o professor mediador, darse-a a evolução das formas de pensar da criança, ao mesmo
tempo em que esta estará se construindo como sujeito”

(Colombo 2002,p.7).

Então percebi que a criança embora sofresse uma influencia do meio ela poderia ser
mudada pela sociedade cabendo a escola a tarefa de auxiliar nesta mudança. Cabe,
portanto ao professor no desenvolvimento de sua prática pedagógica através das
situações de ensino/aprendizagem garantir a estruturação do psiquismo infantil,
levantando a auto-estima, o impulso cognitivo e epistêmico dos alunos. Vencido, esta
primeira dificuldade resta ainda fazer com que os pais se interessem mais pela vida
escolar de seus filhos, afinal de acordo com nossa Constituição Federal em seu artigo
205 os pais são co-responsáveis pela educação de seus filhos.
A criança como todo ser humano é um sujeito social e histórico, faz parte de uma
organização familiar que esta inserida em uma sociedade, em um determinado momento
histórico, e é profundamente marcada pelo meio social em que se desenvolve, mas
também o marca. A criança em família, biológica ou não tem um ponto de referencia
fundamental, apesar da multiplicidade de interações sociais que se estabelecem com
outras instituições sociais.

Na educação infantil, existe um cruzamento de numerosas relações: os pais mais
ou menos experientes, muitas vezes com dificuldades de separação da criança no inicio
do ano, dependendo do contexto, participando ativamente, ou não. Nas realidades mais
privilegiadas aparecem a babas com uma relação especial com as crianças, digo isto
pelo fato de ter na sala de aula que leciono duas crianças que vem acompanhadas de
suas babas, e estas freqüentam as reuniões de pais, representando os pais ausentes
participando ativamente e demonstrando interesse pelas crianças que cuidam. O
professor deve estar preparado para trabalhar com esta trama de relacionamento e
demonstrar seu tipo de postura.
Ë indispensável que exista diálogo, acolhimento, respeito e negociação, o professor
é o mediador responsável para que esta relação aconteça. Segundo Bonome: “de certa
maneira, é lógico que ocupar-se da mesma criança, parte de posições e em contextos tão
16

diferentes como a família e a creche, e faz com que surjam dificuldades e conflitos”
(1998 p.164).
Depois de ter estudado e compreendido através da disciplina Educação da Criança
de 0 a 6 anos a história social da criança e da família, posso dizer que mudei o meu
olhar crítico em relação aos pais. Hoje, compreendo que os pais procedem agindo
instintivamente repetindo aquilo que receberam em sua própria infância; falta muita
informação e orientação que os ajude a garantir uma infância digna, saudável e
significativa para seus filhos. Eu acreditava que alguns valores e sentimentos sempre
existiram no meio familiar. Após o estudo do livro Um Amor Conquistado O Mito do
Amor Materno da autora: Elisabeth Badinter, onde o livro retrata o amor materno não
como um sentimento inato, mas um sentimento que se desenvolve ao sabor das
variações socioeconômicas da história das circunstancias materiais em que vivem as
mães, hoje procuro entender as diferentes histórias que envolvem meus alunos e suas
famílias tento saber a respeito dessas histórias colhendo as informações de vida da
criança com o intuito de poder auxiliá-la da melhor maneira possível, observando as
peculiaridades de cada aluno, procurando entender as suas reações emocionais,
buscando orientação para enfrentar situações de conflito que surjam no ambiente
escolar, reconhecendo que uma conversa aberta e franca com os pais é o melhor
caminho para superar as dificuldades.

4.2 INCLUSÀO

O que mais me assustou em meu segundo ano de trabalho, foi receber em minha sala de
aula, uma criança com necessidades especiais. Naquela ocasião ao meu ver, eu, e a
escola não estávamos preparadas para aquele aluno, não via como trabalhar a interação
daquela criança com as demais, visto que ela parecia não se interessar por nada, nosso
despreparo era patente.
A nova reforma da educação Lei 9.394/96, consolidou a idéia de inserção do portador
de deficiência no sistema regular, acompanhando uma tendência mundial. Além disso,
acrescentou critérios para integrá-la ao sistema escolar regular:
Art.58- Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de
educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para
educandos portadores de necessidades especiais.
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1º- haverá quando necessário serviço de apoio especializado na Escola
Regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial.
Mesmo sentindo a deficiência de apoio especializado, e meu preparo insuficiente, fiz o
meu trabalho da melhor forma que pude ou soube fazer, com o passar dos dias comecei
observar que as outras crianças aceitavam de forma natural seus colegas, aos poucos
deixavam de perguntar sobre isto ou aquilo daquela criança, percebi que embora o
desenvolvimento dela não fosse tão significativo quanto os demais, percebi que seu
humor melhorara, ela era feliz e começava a executar pequenas tarefas, ela percebia que
era alguém. Após esta experiência tenho que concordar, a inclusão é útil necessária e
urgente, apenas acredito que alguns critérios devem ser observados, talvez pela sua
urgência apresente algumas falhas que tenho certeza serão corrigidas e assim as
diferenças postas de lado e todos possam gozar do sagrado direito da educação.
. Ao estudar o sistema educacional Brasileiro pude perceber que educação especial vem
desde 1961, recebendo espaço nas Leis de Diretrizes e Base na Educação Nacional.
Lei 4024/61Art.88
A educação dos excepcionais deve no que for possível enquadrar-se no sistema geral da
educação afim de integrá-los na comunidade
Lei 5692/71
Os alunos que apresentarem deficiências físicas ou mentais os que se encontrarem em
atraso considerável quanto a idade regular de matricula e os superdotados, deverão
receber tratamento especial, de acordo com as normas fixadas pelos competentes
conselhos de educação.
Assim como a Constituição Federal que também introduziu vários dispositivos
aplicáveis a educação especial. A Lei 7853/89, re-afirmou a oferta obrigatória e gratuita
da educação especial em escolas públicas.
Hoje posso garantir que com o conhecimento acumulado em parte pela experiência em
sala de aula, bem como no curso de pedagogia que estou fazendo ( PROESF), muita
coisa tem mudado em minha prática pedagógica, pois se leis são criadas é porque se tem
um desejo claro que o deficiente tenha as mesmas oportunidades de se desenvolver
como cidadão critico e consciente.
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4.3 - EVASÃO ESCOLAR

No inicio deste memorial falei sobre minha primeira escola (Escola Rural), onde as
crianças em duas salas cursavam os quatro primeiro anos do ensino fundamental
naquela época denominado Grupo Escolar, dos alunos que iniciaram a primeira série ou
primeiro ano com se chamava então, poucos foram os que concluíram o quarto ano,
naquela época, é claro, isto não me incomodou, mas hoje fico bastante preocupada em
ver um grande número de crianças que em idade escolar não estão na escola, maior
preocupação tenho ainda quando uma criança da turma que está freqüentando a escola
onde leciono, deixa de vir à escola, não quero falar aqui dos caminhos legais que devem
ser percorridos para reconduzir esta criança de volta ao seio da escola, mas minha
pergunta é porquê ela deixou a escola e o que deve ser feito para que tal não suceda.
Estas e outras perguntas são de difícil resposta, contudo nossas autoridades estão
trabalhando para que este fantasma da evasão seja definitivamente vencido e todas as
nossas crianças possam assim se tornarem verdadeiros cidadãos críticos e conscientes
que queremos.
4.4- Amadurecimento

Após ter utilizado um espaço para falar da inclusão social e da evasão escolar, pois
considero esses, os dois passos mais importantes da educação atual. Passarei a falar da
fase onde mais mudanças ocorreram em minha vida, a terceira fase ou fase do
amadurecimento.

Após a formação do magistério me considerei preparada para

profissão tão desejada por mim, e após alguns concursos, lá estava eu diante de uma
turma de pequenos assustados e chorosos alunos, era uma Turma do jardim l, confesso
que eu a professora estava tão assustada quanto eles, respeitando as devidas proporções,
afinal era a minha primeira experiência como educadora, uma vez que estágio não deve
ser contado como experiência real de ensino, eu procurava me lembrar de tudo desde as
teorias de Piaget, Vygotsky, Emilia Ferreiro, enfim todos os conteúdos estudados
estavam agora sendo testados, mas percebi que ainda faltava muito podia sentir o peso
da responsabilidade posto sobre meus ombros pela sociedade.
Várias fórmulas foram por mim experimentadas, quantos erros foram cometido,
embora eles me ajudaram a achar o caminho certo, todavia somente após minha entrada
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no curso superior as barreiras foram superadas.
Passei, a saber, mais sobre esta parte da educação tão importante para a construção da
cidadania.

Educar significa, portanto proporcionar situações de cuidado, brincadeiras
e aprendizagens orientadas, de forma integrada e que possam contribuir
para o desenvolvimento das capacidades infantis de relação interpessoal,
de ser e estar com os outros em uma atitude básica de aceitação, respeito e
confiança e o acesso, pelas crianças aos conhecimentos mais amplos da
realidade social e cultural. (RCNPE, p.23 )

A pré-escola surgiu no século XVIII (França e Inglaterra) com a função de guardar
as crianças, filhos de mães operárias, bem como afastar as crianças pobres do trabalho
servil que o sistema capitalista em expansão lhes impunha.
Durante o século XIX, uma nova função passa a ser atribuída à educação de crianças
pequenas, mais relacionada à idéia de educação de assistência, tendo como função
compensar as deficiências das crianças, suas misérias, pobreza e negligência das
famílias.
Essa função compensatória passa ser mais relevante apos a lI Guerra Mundial nos
Estados Unidos e na Europa. A pré-escola era vista como forma de resolver o fracasso
escolar e a idéia de preparação estava vinculada à compensação de carências infantis,
através do adestramento de habilidades.
Esse programa de educação compensatória reaparece no Brasil
nos anos 70, como a solução para os problemas educacionais e sociais.
Na década de 80, através do Programa Nacional da Educação PréEscolar, a função da pré-escola passa a ser promoção do desenvolvimento global e
harmônico da criança, isto é deixava de ter um caráter puramente assistencialista [{local
onde mães deixavam os filhos enquanto trabalhavam}, ao mesmo tempo em que se
firmava que esta não deveria ser vista como preparatória para a escola, considerava-se
que ela poderia contribuir para uma melhor aprendizagem no ensino fundamental.
Com a promulgação da nova lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996)
nasceu um novo enfoque do ponto de vista legal para a educação das crianças pequenas.
Tornou-se dever do Estado, a educação e o atendimento gratuito em creches e pré20

escolas de crianças de zero a seis anos de idade. Portanto a educação infantil deve
cumprir um papel socializador promovendo o desenvolvimento da identidade das
crianças através de aprendizagens diversificadas em situações de interação.
Considerando a infância e suas características, é necessário oferecer condições para
que as aprendizagens da criança ocorram por meio de brincadeiras e em outras situações
pedagógicas intencionais orientadas pela educadora.
Agora de posse desses novos conhecimentos poso ver a educação sobre um novo olhar,
se os tivesse antes teria com certeza errado menos.
Outro aspecto que tenho observado na educação infantil é no que diz respeito aos pais,
uma grande parcela, ainda não vê a educação infantil como tal e sim como um local
para deixarem seus filhos enquanto se ocupam de outras obrigações ou ainda há alguns
que pensam em um local para que seu filho tenha uma refeição, contudo como relatei
acima a educação infantil é muito mais do que isso, suas propostas pedagógicas devem
reconhecer a criança como ser integro,que aprende a ser e conviver consigo próprio com
os demais e o próprio ambienta de maneira articulada e gradual devem buscar a partir de
atividades intencionais em momento de ações hora estruturada hora espontânea e livre,
a interação entre as diversas áreas de conhecimento de vida cidadã, contribuindo com o
provimento de conteúdos básicos para a constituição de conhecimentos e valores.
Não importa os motivos que os pais tenham ao trazerem seus filhos para a escola,
para mim eles se caracterizam como um ser de natureza singular que sentem e pensam o
mundo de um jeito muito próprio e que desde muito cedo revelam seus esforços para
compreenderem o mundo que os cercam.
Nesta perspectiva a criança se utiliza as mais diversas linguagens, assim como exerce
a capacidade que tem de ter idéias e hipóteses originais sobre aquilo que busca
descobrir.
Um fator que contribuiu de forma considerável para melhorar minha prática
pedagógica foi o estudo de Sociologia, ela me ajudou a conhecer ou a entender as ações
dos outros, como também as organizações sociais e, o próprio contexto cultural e social,
exemplo disso foi o levantamento que fiz sobre o bairro onde leciono. A escola esta
situada em um bairro de classe média baixa, apresentando uma infra-estrutura pobre e
deficitária, carecendo de hospital, clube, cinema, biblioteca, quadra poliesportiva,
resumindo laser, saúde, cultura, praticamente inexistente, existe outros agravantes que já
foram mencionados.
Em seu livro Curso de Sociologia e Política, Benjamin M. Lago fala sobre a cultura
21

democrática ideal, no meu modo de ver esta compreensão ou este entendimento do
contexto cultural e social, me ajudaram a melhorar minha prática pedagógica de forma
considerável.
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5. Tecnologia

Tecnologia
Pergunta indiscreta
Os meninos
Da infovias
São meninos
De rua?

Sem medo
De nada?

Adormecem
Na calça
Da infovia
Láctea?

Cobertos
De estrelas

Os meninos
Da infovia
São mensagens
Cruas?

Perdidas
Luas?
( Ciber poema de Carlos Capparelli)
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Não posso deixar de falar sobre tecnologia, pois apesar de estarmos vivendo a era da
informática, em nossa primeira aula, com a professora Luciana, ficamos bastante
apreensivas e houve na classe um certo desconforto, pois a maioria de nós tínhamos tido
pouco ou nenhum contato com a informática, e somente após algumas aulas nos
sentimos mais a vontade, até mesmo porque esta aula não tratava apenas desse assunto,
mas sim de toda a tecnologia de que dispomos nos dias atuais.
Nossa sociedade nesse final de século ganha nova denominação: de sociedade
industrial do século passado, passamos para a sociedade da informação ou do
conhecimento. Mas afinal o que significa vivermos na sociedade da informação, quais a
conseqüência para a nossa vida cotidiana essa mudança de denominação trouxe, qual o
papel do professor diante dessas novas tecnologias, que formação será necessária para
vivermos no século XXI. Todas essas perguntas me vieram a mente quando comecei a
me aprofundar no conhecimento da tecnologia. .
Uma das grandes preocupações do homem foi à comunicação, no principio ele só
podia enviar mensagens até o alcance do limite do seu grito, por isso, o homem antigo já
procurava usar recurso que aumentasse o alcance de suas comunicações.
Vieram os sinais de fumaça as batidas de tambor e assim por diante até os dias atuais,
onde não somente a linguagem escrita faz pare dessa comunicação, mas toda uma
tecnologia está a disposição mais rápida e eficiente.
Acredito na necessidade de uma maior utilização dos recursos tecnológicos nas
escolas públicas, pois o mundo globalizado exige rapidez e eficiência nas
comunicações, e o contato principalmente com a informática, das crianças desde a
escola infantil seria de muita valia, para a formação do cidadão critico e consciente.
Agora no último semestre do meu curso de pedagogia, posso afirmar que vários
conceitos e até idéias que considerava como certos e imutáveis, ou caíram por terra ou
foram substituídos, e desde o inicio do curso até o presente momento tenho percebido
que essas mudanças me proporcionaram uma nova visão sobre educação
e o mundo, e desta forma tenho podido melhorar de forma considerável minha prática
pedagógica.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Fiz este memorial de forma histórica e descritiva, procurando apresentar um
conjunto de fatos e reflexões com o objetivo de tecer uma análise sobre o processo de
formação e produção percorrida até o presente momento. Vale a pena lembrar que o ser
pedagoga é ter um compromisso com a sociedade e com a educação, em desenvolver
atividades diárias em sala de aula, destacando a importância entre o processo de ensino
aprendizagem. A competência necessária para realizar tal intento vem sendo construída
coletivamente e de modo contextualizado ao longo de minha formação e atuação.
Sendo por tanto os fatos narrados neste memorial as realidades implícitas em minha
memória, que contribuíram para minha formação tanto pessoal quanto profissional que
partem dos primórdios de minha relação com o mundo começando pela família e
primeiros passos da minha vida escolar e irrompendo durante a minha vida acadêmica.
Também procurei, expressar a alegria de sentir-me em meio de um processo
dinâmico e rico de possibilidades, e também a alegria do sentimento de estar
acompanhada, de ter compartilhado sonhos, de ter realizado desejos e ter tranqüilidade e
vontade necessária para continuar a viver novas histórias junto com outros sujeitos.
Essas reflexões vieram dar origem a proposta de investigação a ser desenvolvida
futuramente em um mestrado em educação.
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Não serei a porta de um mundo caduco
Também não cantarei um mundo futuro
Estou preso a vida e olho meus companheiros
Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças.
Entre eles considero uma enorme realidade
O presente é tão grande mas nos afastemos
Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas.
Não serei o cantor de uma mulher, d uma história,
Não darei os suspiros ao anoitecer,
Paisagem vista da janela,
Não distribuirei entorpecentes ou carta suicida,
Não fugirei para as ilhas nem serei raptado por serafins.
O tempo é minha matéria, o tempo presente, os homens.
Presentes, a vida presente.
( Carlos Drumond de Andrade).
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