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INTRODUÇÃO
Este memorial tem o intuito de mostrar a trajetória de uma parte muito
importante da minha vida. Não tenho aqui a pretensão de ser uma escritora, mas espero
poder retratar de forma simples e objetiva os momentos que marcaram a minha história.
Estou prestes a alcançar um dos grandes objetivos da minha vida, a formação
Universitária do curso de Pedagogia do PROESF da Unicamp, e me sinto honrada e
feliz com a oportunidade que me foi dada.
Sei que este não é o final, é apenas o começo para o desenvolvimento da minha
profissão como educadora.
Neste memorial dividirei meu trabalho em duas partes: na primeira parte cito os
momentos que mais marcaram minha infância, da educação infantil até a conclusão do
Magistério procurando intercalar parte dos conhecimentos obtidos com a base teórica
que o Proesf nos ensina.
Na segunda parte cito minha trajetória profissional relacionando temas como:
globalização, aprendizagem, tecnologia sempre procurando mesclar a teoria científica, a
prática pedagogia e meu conhecimento de mundo.
Hoje mais do que nunca, é necessário ter uma atitude indagadora perante tudo o
que relaciona-se com a educação.
Vincular a discussão dos valores da educação a setores mais amplos, que
envolvam a própria estrutura social como um todo, é o caminho que espero conseguir
percorrer para o melhor aprofundamento dentro do universo da educação.
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1. NASCE A IDÉIA DE INFÂNCIA E EDUCAÇÃO
Durante a Idade Média gozava de prestígio quem tivesse um bom nível social. A
vida familiar privada não existia, ao contrário, a multidão era a característica social da
época. Adultos e crianças conviviam juntas, as brincadeiras eram as mesmas para todos,
os jogos de cartas ou de azar eram jogados por adultos e crianças. Estas, participavam
das festas junto aos adultos. Não havia preocupação com as particularidades da infância.
A idéia de criança era de um mini adulto e a infância não era respeitada como uma etapa
do desenvolvimento do homem.
A desigualdade entre homens, que na origem é uma desigualdade econômica no
seio das relações entre as classes sociais, determina não apenas as condições materiais
de vida e trabalho do ser humano mas também a diferenciação no acesso à cultura
espiritual, à educação. Assim, a educação que os trabalhadores recebiam visava
principalmente prepara-los para o trabalho físico, para atitudes conformistas, devendo
contentar-se como uma escolarização deficiente.
Ao final da Idade Média, o mundo se transforma, o fortalecimento da indústria e
as novas formas de produção buscam um conhecimento mais aprofundado da natureza,
um pensamento científico. A ciência e a técnica começam a ser aplicadas na indústria. É
a consolidação do modo de produção capitalista. No século XX foi decisivo esse
impulso histórico desmancharam-se os ideais da sociedade medieval e suas rígidas
estruturas, os fenômenos precisam ser medidos e expressados com exatidão. Ler,
escrever, contar tornavam-se as técnicas básicas, sem as quais o proletário não era mais
que um operário medíocre. E, ao mesmo tempo, os rudimentos de literatura, de ensino
geográfico, histórico, científico e moral deviam completar à adaptação do individuo ao
âmbito estreito de seu novo destino econômico. (Freinet, 1996 p.2)
O indivíduo começa a ser entendido como uma totalidade. É a revalorização do
homem que chega questionando os dogmas e defendendo a livre observação do sujeito,
retratando assim uma grande preocupação com o conhecimento humano.
Desconhecida na Idade Média, a idéia de infância onde não era reconhecida
como fase específica da vida humana. Entretanto, a criança já marcava sua presença na
história com Rousseau no século XVIII. Rousseau revela a natureza infantil:
Ame a infância, estimule seus jogos e encantadores instintos.
Considere o homem no homem e a criança na criança. A natureza quer
que as crianças sejam crianças antes de serem homens. Se queremos
perturbar essa ordem, produziremos frutos precoces sem maturidade
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nem sabor e que não tardarão a apodrecer; teremos jovens doutores e
velhas crianças. (ROUSSEAU in ELIAS, 2000)

As idéias de Rousseau marcam uma época e as concepções de educação, pois
revelam que a criança tem maneiras de ver, de pensar, de sentir que lhe são próprias. A
partir de Rousseau muitos expoentes em educação passaram a estudar a criança,
métodos de ensino, concepções de aprendizagem: Pestalozzi, Froebel, Dewey,
Montessori, Decroly, Freinet e outros.
A partir do século XVIII, a escola começou a ser pensada com mais
consistência.
Hoje, no cotidiano escolar notamos que é extremamente relevante e
imprescindível a formação filosófica do educador, seja no campo da produção do
conhecimento, seja no campo da avaliação dos fundamentos do agir, seja, ainda, no
campo da construção da imagem da própria existência humana. Mas por outro lado,
além das deficiências pedagógicas e curriculares intrínsecas ao processo de formação
dos profissionais da educação, também a falta de mediações e de recurso culturais
dificulta muito a apropriação, por parte deles, desses elementos que dêem conta da
íntima vinculação da educação com seus fundamentos teóricos.
A prática pedagógica do educador deve ser embasada tanto pelo conhecimento
científico quanto pelo conhecimento prático e deve estar pautada dentro do contexto
cultural e social do aluno, respeitando as diferenças e o universo infantil.
Percebe-se, então, que conhecimento científico nos garante uma postura segura
diante de nossas atividades pessoais e, principalmente, das atividades profissionais.
Assim o educador deve estar sempre pesquisando e se adaptando as novas metodologias
que visem a felicidade e o bem estar das crianças.
Viver, para uma criança, é simplesmente ser eu. Só se pode amar e
interagir sadiamente com os outros quando o eu é valorizado e
distinguido pelo próprio individuo. Isto é o que a criança faz. Desde
pequenininha, ela se reconhece com uma individualidade, um ser
destinado a uma existência própria, única. Ela não sabe, mas intui
estar em desenvolvimento e mutação e, assim, para ela, o amor é um
processo e a felicidade, nunca definitiva. (RODRIGUES.1976 p.15)

Wallon (1992 p. 45), em sua teoria da emoção, considera afetividade e
inteligência fatores sincreticamente misturados, e defende que a educação da emoção
deve ser incluída entre os propósitos da ação pedagógica.
Esse estudioso analisou que no inicio da vida, a afetividade se sobressai e que
no decorrer do desenvolvimento humano, a história da construção da pessoa será
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constituída por uma sucessão pendular de momentos dominantemente afetivos ou
dominantemente cognitivos. Ele coloca grande importância na afetividade, e alerta para
o fato de que para evoluir, ela depende de conquistas realizadas no plano da inteligência
e vice-versa. E reafirma sua teoria, ao dizer que:
Ela incorpora de fato as construções da inteligência, e, por
conseguinte tende-se racionalizar. As formas adultas de afetividade,
por esta razão, podem diferir enormemente das suas formas infantis.
(apud, DANTAS, 1992, p. 90)

Como se percebe, a afetividade no início do desenvolvimento humano é pura
emoção. O seu amadurecimento ocorre de acordo com os acontecimentos advindos do
meio, e nisso estão envolvidas as pessoas que se tornam parceiros das experiências do
indivíduo.

1.1 Momentos de Minha Formação
Nasci no ano de 1958, numa cidade muito pequena, no interior de São Paulo,
chamada Presidente Alves. Nascemos eu e minha irmã, somos gêmeas idênticas, nasci
cinco minutos depois dela, portanto sou a caçula de cinco filhos: dois homens e três
mulheres. Hoje somos todos professores.

Eu e minha irmã gêmea Solange

Minha mãe trabalhou por 30 anos como servente no Posto de Saúde da cidade, o único
que existia. Meu pai, trabalhava na prefeitura como fiscal. Levávamos uma vida simples
e muitas vezes passamos por muitas dificuldades, o que não impedia de estudarmos.
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Somos, ainda hoje, uma família muito unida. Fomos criados, apesar de todas as
dificuldades, com muito amor e dedicação pelos meus pais.
Comecei a estudar com cinco anos de idade, na década de 1960. Um época
difícil, de grandes transformações sociais: o movimento feminista; a liberação sexual; as
lutas contra a ditadura militar no Brasil e etc.
A educação, também, tentava passar por transformações com o surgimento de
livros, ensaios, teorizações que colocavam em xeque o pensamento e a estrutura
educacional tradicionais no país. Era uma época de opressão, não só na escola, mas em
todos os seguimentos da sociedade. Assim, a sociedade brasileira, principalmente, a
classe proletária passou a ser vítima do autoritarismo que se instalou no país. Nessa
época o Brasil era comandado por forças militares. Diante desse quadro, reformas foram
efetuadas em todos os níveis de ensino, impostas de cima para baixo, sem a participação
dos maiores interessados – alunos, professores e muitos outros setores da sociedade
passaram a ser governados com mãos-de-ferro.
Obedecer de olhos fechados, não julgar nem argumentar de forma lógica, só
ouvir e repetir, eram essas as marcas da pedagogia tradicional. Era uma educação que
conduzia a ditadura, pois incentivava o acúmulo de conhecimentos, favorecia uma
conduta dogmática, ou seja, as influências políticas da época impunham uma disciplina
autoritária, obrigava a uma submissão inconsciente aos programas e manuais, muitas
vezes contradizendo os princípios sócio-políticos dos professores, pais e, por que não
dizer, dos próprios alunos.
A escola tradicional era vista como uma espécie de resíduo medieval, educação
adaptada a uma sociedade estática, que formava indivíduos unicamente capazes de
reproduzir o já existente, indivíduos sem iniciativa própria, indivíduos todos iguais.
Assim os seus métodos consistiam sobretudo em decorar, memorizar e repetir. O seu
objetivo seria apenas a padronização. Os princípios da concepção tradicional preparada
por Herbart eram:
- Preparação do aluno que pode ser a recordação da lição anterior, o despertar
interesse, dar linhas gerais dentro das que se enquadra a matéria a ser apresentada etc.
- Apresentação pelo professor, do conhecimento a ser assimilado pelo aluno.
- Assimilação pelo aluno, do novo conhecimento, através da comparação com o
já conhecido.
- Generalização por parte do aluno, que deve identificar todos os fenômenos
explicados pelo conhecimento pré-adquirido.
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- Aplicação, passo que corresponde a exercícios em que o aluno procurará
aplicar diferentes situações, novas, ao conhecimento adquirido.
Dessa forma, a escola tradicional era centrada na matéria a ser ensinada e nos
programas que definiam essa matéria, precisavam-na e hierarquizavam-na. Cabia à
organização escolar, aos professores e aos alunos, que se submetessem às suas
exigências.
Apesar desse contexto difícil, eu adorava ir para escola, e como toda criança,
não conseguia alcançar a dimensão desses fatos. O que importava era ir para escola e
aprender. Meu pai dizia sempre que para sermos alguém na vida deveríamos estudar
muito. E era com esse pensamento que crescíamos.
Toda minha vida escolar foi muito participativa. Adorava as fanfarras, os
desfiles de sete de setembro, o dia da Bandeira, as festas juninas, etc. Era um tempo em
que se dava muito valor ao patriotismo.
Lembro-me também de
alguns professores, nossa
como

eram

bravos,

sempre batendo com a
régua

na

alunos

cabeça

dos

bagunceiros

muitas

e

vezes

demonstravam

irritação

com os alunos que tinham
dificuldades

em

acompanhar

as

lições.

Além da dificuldade no
aprendizado, a avaliação
era

de

forma

bem

diferente de hoje, pois só
avaliavam

as

respostas

dadas às perguntas, sem
levar em consideração a
participação do aluno em
sala de aula. Mas com a
graça de Deus e também
muita

dedicação,

pois
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naquela época havia muita cobrança, principalmente por parte dos pais, fui aprovada em
todos os anos, vencendo assim a primeira etapa de minha educação e da minha infância.
Feliz e orgulhosa entrei para a quinta-série e para mais uma nova etapa de minha vida.
Percebo que ao longo da minha trajetória escolar, a educação tradicionalista
persistiu. Muitos professores, hoje em dia, trazem consigo uma prática pedagógica
opressora e autoritária. Nesse sentido recorro a um discurso de Paulo Freire, no qual ele
dizia que a consciência do oprimido encontra-se imersa no mundo preparado pelo
opressor, dividindo-se em duas: de um lado, ela aceita os valores e a ideologia do
dominador. De outro, tem desejo e necessidade de libertar-se. “Trava-se assim, no
oprimido, uma luta interna que precisa deixar de ser individual para se transformar em
coletiva, porque ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho: os homens se
libertam em comunhão”.
O que se percebe na maioria dos modelos de educação que se pratica, ainda,
hoje é que eles se estruturam não para atender as necessidades da infância e da
adolescência, mas sim para fazer exigências a ela. A escola com métodos tradicionais é
extremamente autoritária, rígida e organizada de forma que as crianças fiquem afastadas
a sua própria realidade social, não aprendendo como lidar com essa realidade.
Ao desejar uma escola diferente, ou seja, aquela que fuja dos padrões
tradicionais de ensino, é preciso arregaçar as mangas e construir instrumentos que
favoreçam a inclusão e a participação de todos os alunos. Para poder assumir as
necessidades de cada criança não é possível mais praticar aquela velha pedagogia na
qual todo mundo faz a mesma coisa, ao mesmo tempo, seguindo o professor.
Cabe, aqui, insistir que não há mudança se a postura e as disposições das instituições de
ensino não mudarem. Os métodos de transformação das relações professor/aluno devem
apoiar-se em alguns eixos fundamentais dessa pedagogia como a cooperação, a
autonomia, a livre expressão e o trabalho.
Atender aos diferentes ritmos significa conceber uma classe heterogênea e não
querer torná-la homogênea. Uma classe e um professor assim preocupam-se em fazer
com que todos participem das atividades segundo suas próprias possibilidades. A
inclusão e a participação são opções que nos obrigam a olhar o colorido da classe, olhar
a diversidade e trabalhar com ela e não contra ela.
E assim a educação, que é o lugar de encontro do novo e do velho, passa a ser o lugar de
encontro de todos.
Fiz o Ginásio no modelo de pedagogia tradicionalista (assim era chamado na
época), atualmente chama-se ensino fundamental, naquela época éramos considerados
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como prontos para receber. Tive muitas dificuldades: eram vários professores para
várias matérias. Entretanto, também existiam professores que pensavam numa educação
menos opressora e com liberdade de expressão. Foi uma adaptação lenta, porém, tudo
era novidade. Aulas de Inglês, educação física, e a própria mudança física e biológica
de criança para a adolescência.
Nesse sentido, podemos refletir que: Se a infância é idade das mil e uma alegrias
e surpresas, não é menos verdade que a adolescência é a idade das mil e uma duvidas e
contradições. “Se a infância é um movimento, a adolescência é uma revolução”
(RODRIGUES, 1976 p.107)
Nessa época da nossa vida os valores introduzidos na infância são questionados
com agressividade e avidez. Para tudo, o adolescente busca explicações e, nessa ansiosa
procura nem sempre satisfeita, ele empreende a criação de uma nova escala de valores:
sua egocêntrica, totalmente pessoal, idealista, para servir aos seus interesses e
concretizar, de alguma forma, seus gigantescos sonhos, a maioria de dimensões sociais.
O adolescente se revolta diante das estruturas sócias estabelecidas e acredita que
“coletivamente, tudo se pode transformar com rapidez e eficiência”. (Ibid)
Lembro que sempre fui um pouco rebelde, querendo resolver tudo sozinha e na
hora. Nunca levava desaforos para casa, e essas atitudes me deixaram com fama de
briguenta na escola. Porém, era muito participativa, e em todos os eventos eu estava, de
alguma forma, dando minha contribuição. Passei pelo ginásio e optei pelo magistério,
pois sabia que não teria condições de pagar uma faculdade. Isso era motivo de revolta
para mim mas segui em frente. Constatamos que:
A vida de todo ser humano é um caminho em direção a si mesmo, a
tentativa de um caminho, o seguir de um simples rastro. Homem
algum chegou a ser completamente ele mesmo, mas todos aspiram a
sê-lo, obscuramente alguns, outros mais claramente, cada qual como
1
pode. Cada um deles é um impulso em direção ao ser. (DEMIAN)

Apesar da rebeldia eu era muito sonhadora e muito fantasiosa. Piaget discorre
sobre isso quando diz que:
“ Aqueles que entre doze e dezessete anos, nunca construíram sistemas
inserindo seu programa de vida em um vasto sonho de reformas, ou
aqueles que, no primeiro contato com a vida material sacrificaram
seus ideais quiméricos a novos interesses adultos, não foram os mais
produtivos. A metafísica própria do adolescente, assim como suas
paixões e megalomanias, são preparativas reais para a criação
pessoal”.

1

Disponível em: RODRIGUES, Marlene. Psicologia Educacional .1976 p.109 – Ed. McGraw-Hill-SP.
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Além das preocupações sociais e metafísicas, o adolescente é movido por
poderosas forças internas para os interesses afetivos e sexuais que, em geral,
permanecem sem concretização. As transformações biofisiológicas ocorridas provocam
ima extrema instabilidade ocorridas provocam a uma extrema instabilidade emocional
que leva o rapaz e a mocinha a uma série torturante de dúvidas sobre si mesmos,
imprimindo-lhes uma resistência psíquica à nova imagem corporal e um pronunciado
sentimento de inadequação social. Tudo se agrava com a incompreensão dos adultos
que, sob o pretexto de proteger “os menininhos e as menininhas”, elaboram para eles
uma longa e pouca generosa lista de proibições e preconceitos, cujo objetivo real é a
preservação dos valores socialmente instituídos.
Hoje, repensando minha vida e até comparando com a vida de meus filhos, que
são dois adolescentes, procuro ter um posicionamento diferente, procuro respeitar a
identidade de cada um, valorizando seus pontos fortes e os fazendo refletir em outros
momentos, colocando opções e procurando analisa-las juntos.
Como diz Rodrigues:
“A Adolescência é um período de busca intensa, de interrogação
permanente e de insuspeitados temores e inquietações. É o ser
descoberto agora em toda a sua plenitude e possibilidades que se
procura e se analisa para melhor compreender-se e interagir com os
outros”. (1976 p. 109)

Com o conhecimento que a prática científica (Proesf) proporciona, vejo que
precisamos desenvolver sempre nossas potencialidades, procurando ter auto-estima e
ser transformador de uma realidade. Essa leitura mostra que dentro de uma sala de aula
e fora dos portões da escola existe uma pluralidade de crianças e adolescentes que
precisam ser respeitados dentro do seu contexto de vida com suas limitações e anseios.
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2 – MINHA TRAJETÓRIA PROFISSIONAL

Em

1978

terminei

o

magistério e passei a dar
Minha Formatura do Magistério
Formatura

algumas

aulas

como

professora

eventual,

não

tinha muitas chances de me
efetivar, pois a cidade em
que eu morava era muito
pequena. Assim passei a
trabalhar em escolas que
ficavam um pouco afastadas
do meu município. Em 1983
apareceu uma oportunidade
para

um

curso

de

da

pré-

complementação
escola,

foi

um

grande

transtorno, pois tinha que
substituir uma professora em
uma das escolas e apresentar um teatro no curso em que estava fazendo. Não podia
deixar de dar aula e nem ficar sem a nota da apresentação. Como eu disse no inicio,
tenho uma irmã gêmea idêntica. Concluindo, ela foi no meu lugar dar aula e ninguém
percebeu.
Mas valeu a pena, o curso foi muito bom e fez-me perceber que estava no
caminho certo, o de ser professora. Continuei trabalhando como eventual por muito
tempo. Quanta dificuldade, era avisada em cima da hora, e precisava sair correndo de
casa para não deixar os alunos sozinhos.
No ano de 1985 conheci aquele que seria meu futuro marido. Então resolvi ir
embora, tentar a sorte na cidade onde ele morava: Ribeirão Pires/SP. Morei numa
pensão até me casar. Continuava trabalhando como professora eventual, até que em
1986 consegui uma classe, trabalhava como professora contratada, numa cidade
próxima a Ribeirão Pires. Nesse mesmo ano me casei e continue trabalhando. A
experiência foi muito boa, pois, consegui planejar e dar uma seqüência ao meu trabalho.
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Era uma sala de primeira série, muitos alunos estavam vendo o alfabeto pela
primeira vez. Foi um grande desafio, talvez um dos mais importantes da minha vida.
Penso que nem minha ida para outra cidade, ficar longe dos meus pais e de minha
família causou-me muita apreensão. Lidar com mais ou menos 30 crianças totalmente
diferentes umas das outras. Tão cheias de medo, não foi fácil. Lembro-me que no
primeiro dia de aula muitos alunos sentiram dor de barriga, dor de cabeça. Estavam
muitos ansiosos com a nova situação.
Eu tinha muitos planos, queria diversificar, criar outras maneiras de ensinar a
escrever e a ler. Mas não era possível. Tínhamos que seguir regras. E essa falta de
liberdade, muito me entristecia. Hoje percebo que ainda é assim. Entra ano e sai ano,
entra governo e sai governo, temos sempre que seguir um currículo, sendo este muitas
vezes incompatível com a realidade dos alunos.
2.1 – Novas Mudanças
Em 1992 com o nascimento do meu segundo filho parei de trabalhar. Queria ter
mais tempo para eles.
Em 1995 mudei com minha família para Artur Nogueira, uma cidade pequena e
mais tranqüila no interior de São Paulo, assim poderíamos criar nossos filhos com mais
liberdade e segurança.
Consegui retomar meu trabalho como professora, e comecei a lecionar numa
classe de segunda série. Apesar de ter ficado afastada por algum tempo senti-me muito a
vontade diante da classe. Sempre tive muito amor pelos meus alunos e muito prazer em
ensinar.
Trabalhando sobre a compreensão e no desenvolvimento da aprendizagem, não
posso deixar de citar as idéias de um grande educador e filósofo que contribuiu de
forma efetiva para a formação de uma sociedade democrática, ao construir um projeto
educacional radicalmente democrático, libertador e amoroso, Paulo Freire.
Em todos esses anos como professora, o amor esteve presente em todas as
minhas relações com o aluno, a afetividade no trato, a paciência, o carinho para preparar
as aulas, sempre estiveram presentes no meu dia a dia.
Sempre acreditei em uma educação criada para o desenvolvimento da criança
baseada no afeto e no respeito e, por isso, não poderia deixar de citar Paulo Freire neste
Memorial.
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Segundo Freire (2003), o educador como ser político, emotivo, pensante não
pode ter atitudes neutras, deve sempre mostrar o que pensa, apontando diferentes
caminhos, para que o educando procure aquele no qual acredita, com suas explicações,
se responsabilizando pelas conseqüências e construindo assim sua autonomia. Para que
isso ocorra deve haver um equilíbrio entre autoridade e liberdade.
Destaca que somente quem sabe escutar é que aprende a falar com os alunos. E é
somente quem escuta paciente e criticamente, que é capaz de falar com as pessoas.
Na Pedagogia desse educador, ensinar exige querer bem aos educandos e isso
não significa querer bem igual a todos os educandos, mas sim dizer que a afetividade
não assusta e que não existe apreensão quanto a perder a famosa "seriedade docente" em
contrapartida à afetividade.
Toda a teoria deve ser coerente com a prática cotidiana do professor, que passa a
ser um modelo e influenciador de seus educandos, sem a frieza e mecanismo do simples
fato de aprender e receber conhecimentos. Diversas vezes, o autor fala da " justa raiva”
que tem um papel altamente formador na educação. Uma raiva que protesta contra as
injustiças, contra a deslealdade, contra a exploração e a violência2. Podemos definir
esta "justa raiva" com aquele desconforto ou incômodo (provocação) que sentimos
mediante os quadros descritos acima.
O docente deve também ensinar a pensar certo. E é somente "quem pensa certo,
mesmo que às vezes pense errado é quem pode ensinar a pensar certo" . (Freire, 2003
p.27). O autor acredita que ensinar exige rigorosidade metódica e o dever do educador
democrático é reforçar a capacidade crítica do educando, sua curiosidade, sua
insubmissão.
Faz parte do pensar certo a "disponibilidade ao risco, a aceitação do novo e a
utilização de um critério para a recusa do velho". 3
O que sobretudo deve mover o educador a ser ético é saber que sendo a
educação por sua própria natureza, diretiva e política, ele deve, sem jamais negar seu
sonho ou sua utopia aos educandos, respeitá-los. Defender com seriedade,
rigorosamente, mas também apaixonadamente, uma tese, uma posição, uma preferência,
estimulando respeitando, ao mesmo tempo, o direito ao discurso contrário, é a melhor
forma de ensinar, de um lado, o direito de termos o dever de “brigar por nossas idéias,
2

Porém, o termo "raiva" pode soar demasiado forte e indevido a estas sensações; por sempre incorrer,
como ressalta o próprio autor, em raivosidade e odiosidade
3
FREIRE, P. PEDAGOGIA DA AUTONOMIA - saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e
Terra, 2003.
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por nossos sonhos e não apenas de aprender a sintaxe do verbo haver”, de outro, o
respeito mútuo.
Marcelinno (1990 p.73) já destacava que o interessante é a necessidade de
educar para a mudança da realidade, de forma radical. E a libertação do futuro de sua
forma desfigurada se dá pelo seu reconhecimento no presente: “ A nostalgia confessada
por uma infância feliz e uma juventude digna é a condição do criar”.4
Mas o dia-a-dia dentro de uma escola é muito difícil, e mesmo que queiramos
estabelecer um contato mais próximos com determinados alunos se tona inviável,
muitas vezes, devido ao estabelecimento dos projetos a serem aplicados por
coordenadores e supervisores educacionais, sem contar com a pluralidade de todos os
setores da vida das crianças. Vivemos num mundo totalmente globalizado e, nesse
sentido é necessário antes de tudo repensar a função social e política da escola e o papel
que o professor desempenha neste contexto de relações.
Percebo que uma das grandes dificuldades do ensino é fazer com que a criança
tenha interesse na atividade proposta pelo professor. Nesse sentido Wallon (1929 p.45)
explica que muitas vezes é preciso desviar a criança da sua experiência imediata e
espontânea. Para esse educador, pedir atenção à criança e exigir um esforço abstrato e
excessivo poderá leva-la à inibição. Ainda sob essa ótica, Wallon ressalta que mais
freqüentemente do que se supõe, a criança sofre de recalcamento. Todavia algumas
atividades podem ser libertadoras: as narrações ou desenhos provocados, as
colaborações entre as crianças. Nesse sentido o papel desempenhado pelo professor é
de extrema importância para a relação educativa. Pensando dessa forma, Wallon
enfatiza a necessidade de uma formação não apenas pedagógica para o professor, mas
também psicológica, a fim de melhor compreender a natureza e o desenvolvido da
criança. “É a partir da própria experiência pedagógica, e não apenas pelos livros, que
o mestre pode chegar aos preceitos da educação”. (WALLON.1938 p.53)
As teorias desses grande educadores nos mostra que precisamos educar para a
diversidade. A todo momento estamos em transição. Assim, também, é na minha vida.
Algum tempo depois fomos assombrados pelo desemprego do meu marido,
conseguindo nova colocação em 2001, em Manaus, no Amazonas. Mais uma mudança,
novamente deixei de lado minha profissão e fomos partir para mais uma nova
experiência. Tudo era muito diferente: o clima, os costumes, a rotina. A adaptação

4

MARCELLINO, Nelson C. Pedagogia da Animação. Ed. papirus. Cap.II- p.53-89. Campinas. 1990
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estava sendo muito difícil. Por causa disso, meu filho ficou muito doente e debilitado,
constando-se que era diabetes de fundo emocional.
Nesse mesmo ano voltei com as crianças para Artur Nogueira/SP, meu marido
continuou em Manaus trabalhando, mas eu não consegui retornar ao trabalho. Muitas
mudanças, também ocorreram no sistema educacional da cidade. A escola que eu
lecionava era do estado e acabou sendo municipalizada com critérios difíceis para nova
recolocação.
Algum tempo depois, de tanto insistir, recomecei o trabalho como professora
auxiliar e assim estou até hoje. Isso me causa muita insatisfação, pois os professores
auxiliares, infelizmente, são muito discriminados.
Mas mesmo assim valeu a pena, pois foi a partir desse trabalho que tive a
oportunidade de cursar o curso de Pedagogia da Unicamp, que estava proporcionado
através da prefeitura de algumas cidades próximo a Campinas o Proesf . Um programa
especial para professores com apenas o curso de magistério.
Mais um recomeço difícil, mas cheio de possibilidades e esperanças.
No decorrer da vida aprendemos que toda mudança, por mais difícil que seja,
promove sempre, novas oportunidades de aprendizado. Assim, as mudanças acabam
transformando nossas vidas. As esperanças se renovam, fazemos novos projetos,
passamos a ver as coisas diferentemente do que víamos.
Hoje com mais de 40 anos de vida pretendo mudar novamente. Separada do meu
marido, pretendo recomeçar a vida em uma nova cidade (Bauru/SP) com meus filhos e
perto da minha mãe e irmãos.
2.3 – O PROESF
OProesf mudou o que em minha vida? O que aprendi?
Voltar a estudar foi e esta sendo maravilhoso. No primeiro dia de aula, senti-me
como quando era criança. Ansiosa, nervosa, com medo dos professores. Nesse ponto
todo ser humano é igual, independente de ser adulto ou criança, temos medo daquilo
que nós é diferente.
Mas que surpresa!!! Não era um bicho de sete cabeças.
Hoje, no final do curso o que ficou foi um grande respeito e uma grande
admiração em ver aqueles professores são profissionais altamente qualificados, que nos
entendem pois não estavam lidando com crianças ou com jovens, entrando, em uma
faculdade. E sim, com professores que já trabalhavam a muito tempo, e já tinham, ou
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pensavam que tinham uma certa experiência como educadores. Claro, não estou
menosprezando ninguém, mas é que às vezes, nos acomodamos e pensamos que
sabemos tudo.
No decorrer do curso do Proesf, aprendemos o quanto é primordial o
conhecimento cientifico pois vivemos em um mundo de transformações, um mundo
acelerado, com características diferentes da sociedade ou época em que uma grande
maioria, dos professores atuais, foi formada.
Em conseqüência este professor trabalha com um aluno com valores,
características e ações bem diferentes daqueles para qual ele foi preparado para
trabalhar.
Em muitas reuniões de professores o discurso comum é sobre alunos
desinteressados, que não querem nada com os estudos, que não respeitam mais a escola,
que vivem com o fantasma das drogas por perto, com a sexualidade aflorada desde
muito cedo, com pouco conhecimento do valor moral e até ético.
Nesse sentido nos deparamos com um grande desafio: revalidar o diploma de
professor, de sua formação, para acompanhar as transformações deste aluno e
conseqüentemente, da própria sociedade.
Somos encaminhados para uma sociedade do consumo e do hedonismo, onde a
individualidade é maior a cada dia e temos menos espaços de convivência dos membros
da família (estamos trocando a sala pelo quarto), onde o certo e o errado se confundem.
Onde as crianças e jovens aprendem principalmente a partir da TV, dominam e utilizam
com facilidade as tecnologias, são egocêntricas (primeiro o eu), possuem pouco contato
com a frustração e apresentam uma adolescência precoce.
Nossa sociedade está em processo de mudança e como em todo processo de
mudança, nos aponta dois caminhos: o da oportunidade e o do perigo...
Salvador (1999 p.152) nos orienta que:
“Independente das práticas paternas que os filhos e filhas assimilam,
valorizadas positivamente ou negativamente, o processo pelo qual a
criança aprende é por meio da participação orientada. A estrutura das
situações nas quais as crianças participam e sua relação com outras
pessoas as ajudam a assimilar uma maneira de entender o mundo pela
qual participam na vida cotidiana (..).

O autor complementa essa questão quando diz que:
(...) Se quisermos entender os processos pelo quais as crianças
chegam a alcançar as habilidades que lhes permitem participar nas
atividades das outras pessoas (...) é preciso levar em conta as
circunstâncias e as metas da família e da comunidade (...)
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Nesse sentido a família deveria ser como um porto seguro, pois uma de suas
funções consiste na ajuda e no suporte que proporcionam às crianças para virem a ser
pessoas emocionalmente equilibradas, capazes de estabelecer vínculos afetivos
satisfatórios e respeitosos com os outros e com a própria identidade. Essa função
remete, de uma maneira clara, ao estabelecimento, entre os próprios membros da
família, de algumas relações baseadas no respeito mútuo e no afeto.
E o professor, como se adapta a este cenário atual, que muitas vezes parece
muito hostil?
A partir da prática pedagógica científica, percebemos que lidar com esta
sociedade e com este perfil de alunos exige novas habilidades para novas competências.
Em nossa formação de professores não fomos treinados para lidar com o planejamento
de nossa própria carreira ou com a definição de metas. Não temos, muitas vezes, os
mais simples conceitos de administração de custo e captação de alunos.
Até pouco tempo para ser um bom professor bastava ter uma boa didática e
conhecimento da sua matéria, dar a sua aula e pronto. O resto era responsabilidade da
direção da escola ou da família do aluno. Percebemos então que no cenário atual, este é
o caminho do perigo: tornar esta visão da profissão a única visão disponível ao
educador.
Precisamos, então, procurar escolher o caminho das oportunidades, procurando
incorporar as habilidades e competências para a gestão de mudanças e de processos
educacionais. E para isto, precisaremos acrescentar novos elementos para uma atuação
com este aluno vindo da sociedade descrita acima, buscando novas metodologias e
novas experiências em áreas diversas.
Outro ponto importante é que além dos saberes técnicos advindos do curso de
formação, aprendemos que o professor deve possuir uma base sólida e ir além dos
saberes cognitivos, buscando conhecimento em: Legislações; Teorias Educacionais de
Aprendizagem e de Conhecimento; Conhecimentos Específicos (aperfeiçoamento na
sua área): Português, Filosofia, Informática, Saúde; Planejamento; Administração;
Metodologia; Novas Tecnologias; Avaliação; Relações Interpessoais; Liderança;
Marketing; Criatividade e Auto-estima.
Sem esquecer que não se pode "formar-se" professor sem fazer uma escolha
ideológica : Formam-se técnicos mas, não educadores.
Paulo Freire ressalta em seus livros sempre, sobre a necessidade de uma
reflexão crítica sobre a prática educativa. Sem essa reflexão, a teoria pode ir virando
apenas discurso; e a prática, ativismo e reprodução alienada. Nos adverte para que não
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sejamos demasiado convictos de nossas certezas e que todo novo conhecimento pode
superar o já existente, sendo necessário ao professor sempre exercer o hábito da
pesquisa(capacitação profissional e promoção social para evitar tornar-se obsoleto),
para poder saber o que ainda não sabe e comunicar as novidades aos alunos(as), fazendo
que a curiosidade dos mesmos transite da ingenuidade do senso comum à "curiosidade
epistemológica”, carregada de criticidade. O ato de ensinar deve exigir o
desenvolvimento deste senso crítico no aluno.
Freire destaca, ainda, a importância de propiciar condições aos educandos, em
suas relações uns com os outros ou com o professor, de ensaiar a experiência de
assumir-se como uma pessoa social e histórica, que pensa, se comunica, tem sonhos,
que tem raiva e que ama. Isto despe o agente pedagógico e permite que se rompa a
neutralidade do mesmo(a). Acredita que a educação é uma forma de intervenção no
mundo, que não é neutra, nem indiferente, mas que pode implicar tanto no
desmascaramento da ideologia dominante como mantê-la.
O autor também ressalta o quanto pode representar um determinado gesto do
professor na vida de um aluno e da necessidade de refletirmos seriamente sobre isso, já
que nas escolas fala-se exclusivamente do ensino dos conteúdos e não há uma ampla
compreensão do que é educação e do que é aprender: "Ensinar exige respeito aos
saberes do educando" e aos seus interesses e realidade também.
“O afeto e a inteligência curam as feridas da alma, reescrevem as
páginas fechadas do inconsciente”.( CURY,2003 p.78)

A interação do aluno no grupo do qual participa é, muitas vezes, um fator crucial
para o desenvolvimento de sua identidade. Tal interação baseia-se em grande parte na
auto-estima e na auto-imagem que o aluno vai construindo paulatinamente por meio das
relações estabelecidas principalmente com os professores. A criança a todo instante
imagina, inventa e cria, daí a necessidade de ser compreendida e orientada mediante
uma pedagogia que possa atender a suas necessidades. Dessa forma, o papel do
professor seria permitir que o aluno tome decisões podendo exercer sua autonomia.
Percebemos que tanto na escola como na vida social: em casa, nas ruas, etc. não
existem comportamentos isolados: as normas, as atitudes, as ações e os juizes são
particularmente iguais aos outros. Os modelos culturais podem ser característicos de
uma sociedade global ou de uma categoria dentro dela e constituem, de qualquer modo,
um conjunto de condutas.
Percebemos, então, que a cultura pode ser entendida como uma manifestação da
linguagem que é a capacitação de expressão dos seres humanos, que surgem de
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condições históricas geográficas, econômicas e políticas determinadas, ou, em outros
termos, são fatos culturais.
A história da cultura mostra, em todos os tempos, povos e sociedades que se
distinguem nesta maneira peculiar de conhecer, de sentir a vida, e, também, de atuar
nela; neste modo original de interpretar o sentido e o valor da existência, é que,
exatamente, se denomina uma concepção do mundo e da vida.
Isso nos remete ao fato que para a história da educação, este momento se reveste
de particular importância. Em geral, as concepções do mundo e da existência, as quais
se vão sucedendo no correr dos tempos, encontram certos modelos de vida aos quais as
gerações jovens aspiram.
Dessa forma pode se entender que as concepções do mundo, em seu aspecto
histórico, acentuam seus ideais num estado contÍnuo, numa única direção da vida
humana e numa de suas variadas atividades.
Assim, a história da Pedagogia descreve e compreende a vida educativa através
dos tempos, ordenando, sistematicamente, o material que estuda, graças ao
procedimento ou método das unidades e tipos históricos da educação.
Ainda sobre esse aspecto Borges (1982 p.47) nos faz entender que a história
procura especificamente ver as transformações pelas quais passaram as sociedades
humanas. Esse estado de transformação passa a ser a essência da história; quem olhar
para trás, a história de sua própria vida compreenderá isso facilmente. Nada permanece
igual e é através do tempo que podemos perceber as mudanças.
Todos esses fatos nos levam a crer que a história é parte fundamental do nosso
desenvolvimento intelectual, cultural e até biológico, pois é a partir dos estudos do
nosso passado que poderemos conduzir nosso futuro.
Nesse sentido de condução do nosso futuro, passamos também por
transformações. Quando falamos em transformação não podemos deixar de falar em
tecnologia, pois é esta ferramenta que tem colaborado de forma preponderante nos
avanço de todas as áreas de nossa sociedade numa forma globalizada. Então, a
tecnologia passa a ser uma ferramenta fundamental para o conhecimento da história e
para a nossa evolução. Pois como diz Fusari:
“Somos sujeitos comunicadores enraizados historicamente num
contexto sócio-cultural. É a partir desse nosso existir que elaboramos
nossas autorias comunicacionais em diferentes graus e modos de
consciência, de saber, de atuação como pessoas, ao mesmo tempo
emissoras e recebedoras, nas tramas do processo comunicacional de
cultura” (FUSARI, 1994,p.6).
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Já na década de 1950 Friedmann (1977) chamava atenção para um novo
fenômeno social que ele definiu como meio ambiente técnico, caracterizado pela
tecnificação crescente, não apenas do mundo do trabalho, mas das outras esferas da vida
social, o lazer, a cultura e as relações pessoais. Neste cenário, os meios da comunicação,
constituíam uma escola paralela, através da qual as crianças, assim como os adultos,
estariam aprendendo conteúdos mais interessantes e atraentes do que os da escola
convencional. Os autores da época apontavam para a possibilidade da tecnologia ser
mais do que mera ferramenta a serviço do ser humano. Ao interferir nos modos de
perceber o mundo, de se expressar sobre ele e de transformá-lo. Esta técnica poderia
modificar o próprio ser humano em direções desconhecidas e talvez até, perigosa para a
humanidade.
Sabemos que a tecnologia pode ajudar na descoberta da cura de doenças
crônicas e degenerativas como Parkinson e Alzheimer, mas seu desenvolvimento passa
por uma série de questionamentos éticos ainda não resolvidos.
O progresso no campo da biogenética merece todo incentivo e suscita, também,
preocupações de cunho ético referente à obtenção das células-tronco.
Com efeito, a vida humana, que é fim em si mesma, deve ser respeitada sempre,
desde a sua concepção até o seu término. Não é lícito, e nenhuma razão pode justificar,
que se sacrifique uma vida humana já presente no embrião em benefício de outra.
É neste contexto do sentido ético da vida que convém discutir a engenharia
genética, projeto genoma humano, concepção "in vitro", clonagem etc. Neste sentido,
sustenta-se, que não só a existência humana é mutável e evolutiva, mas também, os
princípios éticos. A ética é uma contínua descoberta de sentido e de estilos de se viver
com dignidade. As verdades éticas absolutas são incompatíveis com o processo
temporal da existência, notadamente nesta época de extraordinárias e profundíssimas
descobertas no campo das biotecnologias que obrigaram a repensar nossos modos
tradicionais de conduta.
Essa discussão na era da atual sociedade tecnológica requer atenção aos apelos
desse novo tempo, que se impõe sob o signo da comunicação e da informação. Torna-se
necessário rever as formas de pensar, sentir e atuar sobre essas realidades, que não se
apresentam de forma linear, mas de forma continua de causa e efeito, de modo plural,
numa multiplicidade e complexidade inscritas em redes e conexões, ampliando nossa
inserção no mundo globalizado.
As discussões a cerca do mundo da tecnologia não se esgotam aqui, mas não
podemos deixar de refletir que neste cenário sombrio, a “tecnologia” – no sentido de um
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certa lógica – assume um estatuto social cada vez mais importante, passando de simples
“aplicação técnica” do conhecimento científico a paradigma de conhecimento e
fundamento de uma sociedade que vem deixando o lado humano e sensível de lado,
passando a ser fria e calculista.
Entretanto, vemos que no passado a falta de tecnologia colocava sérias restrições
para as possíveis formas de organização social e econômica. O trabalho era visto como
sendo apenas para a sobrevivência; e a maior parte das pessoas era forcada a trabalhos
desagradáveis, aborrecedores ou, de outro modo, não criativos.
A rapidez da transição do escravismo e do velho modelo econômico para a nova
economia de abundância e desocupação escondeu de nós o fato de que o trabalho possui
uma componente intangível, espiritual, bem como uma externa, econômica.
Ninguém é mais feliz do que quando esta executando um trabalho de que
realmente gosta. O trabalho criativo é gratificante e necessário a auto- realização do
indivíduo. A tecnologia, libertando a humanidade da necessidade de executar tarefas
tediosas, estúpidas e não- criativas, oferece a possibilidade de uma sociedade na qual as
pessoas trabalhem por motivos outros que não a pura necessidade econômica.
A situação moderna clama por cooperação em todos os níveis: entre nações,
entre raças, entre religiões, entre educadores, entre educandos, entre pessoas.
É nesse sentido de cooperação, como forma libertadora do homem de suas
algemas é que vejo o caminho para o sucesso do ser humano.
E é nesse caminho, que aprendi a percorrer com a prática pedagógica científica
que o PROESF proporcionou-me para trilhar de forma segura e objetiva sem prenderme no passado e não temendo o futuro.
Assim termino esse memorial com um poema, não sei quem é o autor, mas ele
retrata de forma muito feliz o que precisamos ter em mente e ter no nosso coração todas
as vezes que nos levantamos para mais uma jornada da nossa missão.
Você precisa ter sonhos,
Para que possa se levantar toda vez que cair.
Acreditar que a toda hora, acontecerá coisas boas e mudar o rumo da sua vida.
Você precisa ter sonhos grandes e pequenos, os pequenos são felicidades rápidas, e os
grandes, lhe darão força para suportar o fracasso dos sonhos pequenos.
Você tem que regar os teus sonhos todos os dias, assim como rega uma planta para que
cresça... Você precisa dizer sempre à você mesmo:
- Vou conseguir! Vou superar! Vou chegar no meu sonho!
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Fazendo isso, você estará cultivando sua luz, a luz de sempre ter esperanças, que nunca
poderá se apagar, pois ela é a imagem que você pode passar para as outras pessoas, e
é através dessa luz que todos vão lhe admirar, acreditar em você e te seguir.
Mire na Lua, pois se você não puder atingi-la, com certeza irá conhecer grandes
estrelas...
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CONCLUSÃO
Essa pesquisa abriu leques para a busca de novas informações, o que muitas
vezes só a experiência adquirimos não é suficiente para suprir a necessidade que temos
em conhecer cada vez mais como ocorrem os fatos diante das relações humanas, e
dentro do processo evolutivo.
As informações aqui obtidas favoreceram a percepção acerca de nossa função
enquanto agentes educativos em uma sociedade marcada pela necessidade de afeto,
carinho e atenção, ao mesmo tempo que nos propiciou perceber a grande riqueza que
cada um de nossos alunos e alunas, professores e professoras e demais educadores e
educadoras têm dentro de si, e que muitas vezes não se revelam por falta de
oportunidades.
A teoria cientifica, ao contrário do que muito dizem, não ser tão importante, para
mim tem um fator essencial no que diz respeito , principalmente no modelo de educação
que atualmente vivemos.
Diante de tantas possibilidades eu não posso deixar de acreditar que o
movimento não para na relação entre o passado e o presente. Há, também, o futuro. O
passado é selecionado, não apenas para justificar o presente, mas também para lançar
projetos para o futuro. São essas três dimensões que formam as condições de existência
e de vivência do Homem. Ao mesmo tempo, sua reflexão sobre o passado lhe fornece
elementos para agir e compreender o presente, bem como para projetar seu futuro, ainda
que esses possam ser alterados e nem mesmo ser realizados.

2323

BIBLIOGRAFIA
BORGES. V.P. O que é história. São Paulo.Brasiliense.1982
CHAUI, M. Convite à Filosofia. Ed. Ática. São Paulo. 2000
FREINET, Celestian. Para Uma Escola do Povo. Martins Fontes. São Paulo.1996
FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido.25. Ed. Paz e Terra. RJ. 1998.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia saberes necessários à prática educativa Rio
de Janeiro. Ed. Paz e Terra. (1996)
MARCELLINO, Nelson C. Pedagogia da Animação. Ed. papirus. Cap.II- p.53-89.
Campinas. 1990
RODRIGUES, Marlene. Psicologia Educacional .1976 p.109 – Ed. McGraw-Hill-SP.
SALVADOR, C.C.Aprendizagem Escolar e Construção do Conhecimento.Porto
Alegre.Artes Médicas.1984
WALLON, H. A fFrmação Psicológica dos Mestres: Psicologia e educação da criança.
Lisboa, Editorial Veja, (1938)1979

