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INTRODUÇÃO:
Ao longo dos meus 16 anos de trabalho dedicados à Educação de alunos de
primeira à quarta séries do Ensino Fundamental, tenho procurado manter uma coerência
entre o que falo, o que faço e o que escrevo. Sinto que não devo ficar parada, que devo
ir além do que faço, buscando mais conhecimento para minha formação.
Assim, meu interesse pelo tema “sexualidade”, surgiu, porque estando
diretamente envolvida com o processo educacional, observei

em meus alunos, as

dúvidas, as informações errôneas, a falta de conhecimento, que traziam sobre o assunto.
Pelo fato de não me sentir capacitada e não ter conhecimento na prática da abordagem
em sala de aula, eu, deixava de fazê-lo.
Sabendo da necessidade do aluno de compreender o seu desenvolvimento e sua
identidade sexual por meio de informações corretas e visto que sempre há limitações
quanto à abordagem da sexualidade, questionei-me sobre o quanto seria capaz de
responder a essa demanda relacionada à sexualidade.
Para ROUSSEAU (1992),
“até a adolescência as crianças dos dois sexos, nada têm de aparente
que distinga; mesmo rosto, mesmo aspecto, mesma cor, mesma voz.
Tudo é igual, ambos são crianças”.(p.271)

Como educadora senti em minha prática a dificuldade na abordagem do tema
“sexualidade”. Não me sentia capacitada para essa abordagem, ninguém me preparou
para tal, sendo que nos currículos escolares dos cursos que freqüentei, pouco foi o
enfoque dado à dita “sexualidade”.
Acreditando, no entanto, que como educadora é necessário ter conhecimento
para desenvolver atividades cotidianas sobre sexualidade, conto das muitas vezes que
acabei protelando a prática e as ações relacionadas a esse trabalho, devido a essa falta de
conhecimento.
Tempos atrás não pensava que a criança se interessava pelo assunto enquanto
pequena, e eu tinha um medo enorme de responder perguntas sobre sexualidade.
Também, muitos pais de alunos temiam que a educação sexual incentivasse um
envolvimento sexual precoce, sendo um tabu para eles.
Depois de contar sobre a minha infância dentro e fora de sala de aula,
descreverei a trajetória como professora, citarei as formas que encontrei para abordar
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esse tema com meus alunos, buscando atividades significativas e contextualizadas para
trabalhar as questões acerca do tema.
Contarei sobre fatos ocorridos entre os alunos em sala de aula, relacionados à
sexualidade, como se comportam e relacionam de forma a buscar reconhecer-se e serem
reconhecidos a partir de uma posição sexuada. Abordarei as falas, as amizades, os jogos
de sedução, os toques e os artifícios usados para chamar a atenção para a sexualidade,
em forma de brincadeiras e piadas.
Os estudos de Freud, mostram que a criança é um ser sexuado desde o
nascimento. Só que carregamos uma tradição “repressora” da sexualidade, a qual encara
o sexo como pecado.
Contarei como as aulas do Proesf da Faculdade de educação da UNICAMP,
contribuíram para mudar minha visão, meu conceito e minha prática sobre a
sexualidade.
Citarei como a mídia influência nossos alunos fazendo, muitas vezes, sentiremse incluídos ou excluídos, aceitos ou rejeitados dentro dessa cultura que dita a moda
através dela.
Relatarei através deste trabalho como percebi em minha profissão de educadora
que não podia silenciar e omitir, em relação ao enfrentamento das questões sexuais que
convivia na escola, procurando não transformar a naturalidade que é ser sexuado em um
enorme “problema”. Sendo que, se omitir esse conteúdo, o mesmo virá de outras
formas; principalmente pela mídia, que erotiza em muitos momentos sem contrapor a
construção pessoal de cada indivíduo, sem fortalecer a relação de auto-estima que é
necessária a todos os seres humanos na construção da própria sexualidade.
A idéia de FOUCAULT é a necessidade de estarmos atentos quando
profissionalmente induzimos, desviamos, tornamos mais fácil ou mais difícil,
produzimos, ampliamos ou limitamos o tema sexualidade .
Ao realizar meu trabalho em sala de aula, sempre procurei atividades que
inovasse as práticas de ensino-aprendizagem das formas tradicionais .
Cabe ressaltar que depois de freqüentar o Proesf, passei a realizar com meus
alunos as experiências e atividades vivenciadas no curso. Citarei as atividades
trabalhadas envolvendo a “sexualidade”, que motivaram a participação de todos os
alunos e o desenvolvimento de habilidades críticas a respeito desse assunto.
Contarei sobre as experiências, conhecimentos, dúvidas, ansiedades, conflitos e
alegrias que passei nessa profissão de Educadora ao abordar esse tema, e esperando
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deste modo contribuir com minhas colegas de profissão, que têm passado pelas mesmas
dificuldades pelas quais passei antes de cursar na Unicamp o Proesf

(Programa

Especial de formação de Professores em Exercício).
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1- MINHA INFÂNCIA:
Sou originária de família descendente de italianos, que residiam em uma
pequena cidade do interior de São Paulo chamada de São Pedro. Nasci na cidade de
Águas de São Pedro, na fazenda Palmeiras onde meu pai era administrador e, ainda
pequena, fui levada à residir em um sítio com chácara ao pé da Serra de São Pedro; um
local muito grande e muito bonito, com plantações de pêssego, café e com um enorme
pomar com grande variedade de frutas.
Recordo das travessuras que fazia quando pequena, sendo a caçula de duas irmãs
e um irmão. Adorava acompanhá-los em suas brincadeiras; além do mais, eram ordens
de mamãe: mesmo sem gostar, me levavam junto, se não me deixassem acompanhá-los
me punha a chorar e minha mãe intervia nas brincadeiras. Imagino que gostariam de me
matar quando isto acontecia, pois eu devia ser uma estraga prazeres.
Lembro me de um fato, muito interessante, que aconteceu quando aos meus
cinco anos quis acompanhar meus irmãos em uma de suas aventuras. Essa aventura
iniciava-se no pomar em cima de uma árvore muito alta. Eles amarravam cordas que
serviam de balanço bem lá no alto. Nessa brincadeira eu era telespectadora, ficava
sentada em um banquinho de madeira, improvisado por eles, lá no alto. Eu não podia
brincar, pois minhas pernas eram muito curtas para alcançar as cordas do balanço.
Sempre olhando curiosa e com vontade de balançar, eram os dias de aventuras no
pomar.
Um belo dia, quando estávamos lá no alto dessa árvore, fomos alertados por
mamãe aos gritos. Berrava para que voltássemos logo para dentro de casa. Havíamos
esquecido o portão da Chácara aberto e um boi muito bravo havia fugido de uma
fazenda e entrado em nosso sítio. Deveríamos então, ficar lá no alto da árvore ou descer
rápido e correr para dentro da casa, enquanto alguns boiadeiros tentavam laçar o animal
e levá-lo de volta para a fazenda de origem.
Foi aí que, acredito, sem querer, se vingaram de mim. Me deixaram sozinha no
alto da árvore com um medo enorme e assustada com o acontecido. Vi-me só, com o
balanço em frente como me chamando para testá-lo. Com minhas pernas curtas, tentei
alcança-lo e o máximo que consegui foi ficar dependurada por uma das pernas e com o
corpo para baixo.
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Com minhas pernas enroladas na corda, suportando meu peso e nada podendo
fazer, a não ser esperar por alguém. Mamãe, percebendo que eu havia ficado no alto da
árvore, veio em meu socorro. Foi difícil, mas conseguiram me tirar de lá.
Como conseqüência fui parar no hospital, houve um deslocamento de nervos e
não conseguia mais andar, só engatinhava com as costas para baixo. Foram idas e
vindas do hospital por vários dias seguidos até me recuperar. Num belo dia voltei a
andar para alegria de meus pais e talvez tristeza de meus irmãos que voltariam a me
aturar. E o boi?
Ah! O boi, não me lembro bem, talvez tenha ficado alguns dias amarrado, na
chácara, creio eu, até virem buscá-lo.
Os dias eram de brincadeiras variadas. Ao entardecer papai chegava e era só
alegria. Mamãe sempre o esperava com o jantar pronto. Antes do jantar ou depois do
banho, sentávamos juntos de papai em um enorme salão onde sempre estavam
empilhados sacos de arroz e cereais colhidos no sítio, os quais eram vendidos na cidade,
ou levados para a máquina de beneficiar.
Nesses entardeceres papai tocava violão, eu sentava em suas pernas e junto de
meus irmãos ouvíamos ele tocar e cantar para nós, músicas que me recordo de alguns
trechos como “Adeus Sarita (...)¨ vou partir pela fronteira, vou levar minha boiada para vender
lá na feira. Com o dinheiro dessa venda eu vou comprar uma linda fazenda e contigo me casar...”.

Tudo era muito bom, mas meus irmãos e eu crescemos e como a escola ficava
distante da nossa chácara no sítio e os negócios de papai decaíram, ele resolveu partir
para uma cidade maior com toda família, em busca de melhores meios de sobrevivência.
Com mudança e tudo mais, partimos para uma cidade distante de onde
morávamos. Tudo era novidade, até mesmo a mudança foi motivo de alegria, um corre,
corre, uma diversão sem fim....
Chegamos na cidade nova. Tudo muito estranho e diferente do que era
acostumada: muito espaço, pastagem sem fim, muitas árvores. Na cidade não havia
nada daquilo, mas papai foi em busca de seu trabalho que já o esperava e assim,
empregado na empresa Dedini, a maior empresa na época, de Piracicaba e região. Todos
estavam felizes, e meus irmãos foram matriculados em escolas estaduais para
terminarem seus cursos.
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2 - ENSINO PRIMÁRIO EM MINHA VIDA:
Como papai trabalhava em uma grande empresa que mantinha convênio com
uma escola primária, por sinal muito boa, conseguiram uma vaga para mim. Fui
matriculada no colégio de freiras “Instituto Baronesa de Rezende” freqüentando uma
primeira série primária, pois havia completado sete anos naquele mês de fevereiro.
Era uma escola bem conceituada junto à comunidade local. A escola era uma
gracinha: limpa, organizada, com professoras antigas e algumas eram freiras do Instituto
que era mantido pelo SESI.
Havia na escola uma capela onde, muitas vezes, as professoras nos levavam para
rezar. O silêncio dela muitas vezes me assustava.
Minha classe era pequena, ficava ao lado de um lindo jardim e ao fundo havia
um grande pomar cuidado pelas freiras.
Lembro me da professora da 1ª série. Era uma madre muito competente, sempre
vestia hábito branco, parecia um anjo. Saboreávamos pitangas caídas do pé que fazia
sombra em minha sala de aula e derrubava seus frutos vermelhinhos e apetitosos.
Recordo-me do momento que cheguei pela primeira vez nesta escola. Os alunos
eram chamados para comporem as filas diante da professora da classe, anunciados pela
madre superior. Pensei que ia chorar, mas a vontade de freqüentar a escola, como
faziam meus irmãos, me fez sentir importante, decidida e independente.
Tudo muito bom na 1ª série, muitas vezes os professores nos levavam para fazer
piqueniques e passeios. Trabalhávamos a Matemática com ábaco, o qual permanecia
diariamente em minha bolsa.
Muitas vezes sentia os professores fazerem diferença aos alunos da sala, devido
a sua classe social, mas as aulas eram dinâmicas e alegres. Em casa, minhas irmãs me
auxiliavam nas tarefas, pois mamãe, não freqüentou a escola.
Agora, já me sentia adulta. Estava na escola e mamãe comprou uma lousa e giz
para eu treinar a escrita. Me sentia muito importante, começava a imitar minha
professora, dando aulas para as bonecas. Um fato, nessa idade, foi muito marcante em
minha vida; foi quando em brincadeira com as bonecas, escondidinha em um canto
imitei minha tia quando amamentava no peito meu priminho. Agora, era eu
amamentando minhas bonecas.
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Para minha surpresa ou decepção, mamãe me observava, e foi um prato cheio
para as futuras brincadeiras em família. As gozações e chantagens sempre vinham do
meu lado, que deveria fazer tudo que ela queria, senão contaria para todos o que eu
havia feito.
Pensei ter feito algo horripilante e vergonhoso, então, para não tornar-me joguete
em outras mãos me sujeitava, fazendo suas vontades, e os risos vinham de todos os
lados, e isso me deixava cada vez mais tímida.
FREUD, publicou três ensaios sobre a teoria da sexualidade, obra que
causou escândalo e controvérsias, na medida em que o autor colocava
com clareza a existência da sexualidade na criança, retirando, assim, a
sexualidade infantil do campo da patologia e dando-lhe um caráter de
normalidade (Marcus, In: César, 1980, p.27)

Naquela época, as crianças, em sua maioria não sabiam nada a respeito de
sexualidade. Não sabiam que o nenê “saía da barriga da mãe”. Acreditava-se que era a
“cegonha que trazia o bebê”. Outra crença, era que a mãe encomendava o bebê e os
aviões entregavam-nos de paraquedas. Quantas vezes eu gritei para os aviões jogarem
os bebês de paraquedas para minha mãe. Como isso não acontecia, imaginava que
mamãe não havia feito encomenda.
Os comportamentos infantis que demonstravam a sexualidade da criança, as
brincadeiras de descoberta sexual, eram mal compreendidas pelos adultos. Por vergonha
ou desconhecimento sobre o assunto, nada diziam, deixando os pequenos com suas
dúvidas e ansiedades.
Jamais pensariam, que a sexualidade da criança nascem junto com elas. Até
mesmo antes do nascimento os pais têm expectativas em relação a sexualidade de seu
filho.
A curiosidade sexual da criança, tem que ser respondida de acordo com sua
idade, com naturalidade e sem postura repressora, partindo sempre do conhecimento
que traz consigo.
Desde pequenos, gostamos de brincar com o próprio corpo e descobrir sensações
gostosas, fazendo assim o auto-descobrimento do corpo.
Meninas não são incentivadas, a conhecer bem seu corpo, e quase sempre as
mães dizem que, “é feio mexer nos órgãos genitais”.
Hoje, com o conhecimento adquirido na faculdade, percebo que mamãe perdeu
uma ótima oportunidade de me orientar sobre a sexualidade.
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Quando a criança vê e aprende que é valorizada pelo que é, e que não precisa se
transformar em outra pessoa para ser aceita, tende a crescer com auto-estima e
autoconfiança, características essenciais para viver bem e ser feliz, lutando pelo que
deseja.
No ano seguinte, continuei numa 2ª série, na mesma escola mas com outra
professora que não me marcou em nada, nem mesmo do nome dela me recordo. Já a
professora da 3ª série foi a revolução da minha vida. Gostava muito dela pelo carinho
que transmitia. Era uma senhora de meia idade, loira, bonita, compreensiva,
conservadora e tradicionalista, seu nome era Zenaide.
Nesta série decorei as tabuadas, aprendi a letra pedagógica e decidi que seria
professora.
E foi aí que comecei a me interessar por um garoto de nove anos que se
chamava Francisco e seu apelido era Chiquinho. Ahhh! como era lindo, moreno,
baixinho, nossos olhares sempre se cruzavam e eu suspirava ao vê-lo de longe, guardava
até o papel de bala que o via jogar.
Depois das aulas, como já era crescidinha, saia da escola e fazia um percurso
mais longo, só para passar em frente da loja do pai do garoto e vê-lo entrar para ajudar
seu pai e ele sempre me dava aquele sorriso maroto.
Naquele tempo mil dúvidas existiam em minha cabeça e não tinha ninguém com
quem conversar a respeito desse sentimento, que aflorava e eu já não conseguia lidar
com isso.

É preciso ainda ressaltar que a domesticação dos corpos, advinda da
Ciência moderna do século XVIII, foi fortalecida pelo cristianismo,
que, por sua vez, tomou essa mesma idéia do estoismo. FLANDRIN
(in: Le Goff, 1992, p. 155 )

Falar de sexo? Que papo difícil, esse!
Quando era criança, tive vontade de saber muita coisa sobre a sexualidade, mas
as dúvidas e as perguntas ficaram sem respostas.
Os pais tinham dificuldade e vergonha de falar sobre o assunto, não sabiam que
o sexo faz parte de nossa vida, começando no imaginário dos pais, antes mesmo do
nascimento de seu filho e é no seio familiar, que ela terá ou não, respaldo para vivenciar
desde cedo as suas descobertas em relação ao corpo e sua identidade. .
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Consciente ou inconscientemente, eles têm expectativas quanto à sexualidade de
seu filho. O filho poderá corresponder ou não corresponder a estas expectativas.
Na 4ª série tudo mudou. Já não era o Chiquinho o amor da minha vida e sim um
garoto chamado Maurício. Ele sempre visitava sua avó, que era minha vizinha, nas
férias de Julho, pois ele morava em São Paulo.
Não entendia o que se passava comigo. Mudanças que começavam a surgir em
meu corpo e não tinha a quem recorrer. Mamãe certamente me bateria se perguntasse
algo sobre esse assunto. Na escola nem pensar em falar com a professora. Se tentasse,
certamente, iria parar na diretoria e o resto acertaria depois em casa com meus pais.
Nesta época, os tabus ainda pesavam sobre a sexualidade das crianças, apesar de
ter começado a afrouxar os mecanismos da repressão, e entre as famílias já havia uma
certa tolerância as relações pré-nupciais, começando assim a falar sobre sexo, com mais
atenção e preocupação.
Mas minha família e as escolas, continuavam na mesma, nada se fala ou
comenta sobre sexo.

A partir do momento em que muda sua conduta, o professor ou a
professora são freqüentemente tomados pelo sentimento de culpa. Este
é um mecanismo sutil e, muitas vezes, inconsciente, mas utilizado
com muita eficácia na manutenção dos modelos existentes, que
consiste em propor referências ideais, dificultando contatar o mundo
de maneira criadora e singular .(GUATTARI E ROLNIK, l993 p.35)

Então, só me restava as colegas que entendiam tão pouco, tanto quanto eu
entendia.
Minha professora, da 4ª série, era uma senhora também de meia idade chamada
Branca e me fez chegar a detestar a escola. Fazia cópias adoidadamente e nessa série até
fiquei de castigo. Queria morrer e não mais ir à escola.
O castigo veio quando, em sua aula de Estudos Sociais, deu como tarefa de casa
cópia de um texto enorme. Eu deixei que minha irmã fizesse para mim, pois preferi ir ao
mercado para ela, que fazer aquela cópia. Não via sentido naquele texto. Foi nessa troca
que me dei mal. A professora percebeu que a letra não era a minha, então me deu o
dobro dessa cópia para fazer de novo.
Neste colégio conclui o ensino primário até o 5º ano, que foi comemorado no
final do ano com uma festa muito grande, sendo paraninfo o escritor Monteiro Lobato.
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Conheci-o pessoalmente e fiquei feliz, pois era fã de suas histórias e até lhe entregamos
um livro sobre o “Sítio do Pica Pau Amarelo” escrito e ilustrado por nós.
Depois do diploma do 5º ano fiz um exame de seleção para ingressar no ginásio.
Consegui ótimas notas e fui classificada em dois colégios de Piracicaba, mas optei em
ser matriculada na “E. E. Professor Jerônimo Galo”, na Vila Rezende próximo de casa.
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3 - MEU TEMPO DE GINÁSIO:
Na 5ª série ginasial me apaixonei várias vezes, mas nada sério. Fui convidada e
escolhida por duas vezes como “miss estudante” pela Escola, mas, por meus pais terem
sido criados em famílias tradicionais, eles não me deixaram participar da festa, então a
coroa de miss ficou para a segunda colocada, me deixando muito magoada.
Recordo-me das danças e músicas erotizadas, que eram exibidas na escola ,
como também lembro-me do incentivo de professores nos namoros entre os alunos.
Hoje com os conhecimentos adquiridos, vejo que os professores não tinham noção de
estar estimulando uma sexualidade precoce.
Por falta de informação adequada, conheci adolescentes que procuravam
corresponder às expectativas dos professores e acabaram se expondo inadequadamente
para sua faixa etária, assumindo rótulos distorcidos de seu gênero sexual.
Gostava de participar de todas atividades e eventos escolares, sempre que surgia
uma oportunidade lá estava eu. Não é a toa que me apelidaram de “arroz de festa”.
Nesta escola fiz 6ª, 7ª, 8ª séries e 1º e 2º colegial.
No 1° colegial nessa Escola, conheci meu marido, tinha apenas quinze anos de
idade, assim mesmo, começamos a namorar. Continuei até o terceiro colegial, mas não
consegui concluí-lo. As faltas eram muitas e resolvi abandonar os estudos, antes de
findar o ano.
Comecei a trabalhar em um banco particular e o tempo era escasso para estudar
e eu queria aprender sobre esse serviço novo.
Como era puxado o trabalho no banco, saía tarde demais e sem disposição para
freqüentar uma sala de aula. Resolvi não mais estudar e só trabalhar por uns tempos.
Mas, não conseguindo ficar longe da escola, logo resolvi fazer cursos de
cerâmica e culinária, o qual aprendi a gostar e muito. Também, me matriculei em um
curso técnico de processamento de dados. Era muito relacionado com o meu trabalho no
banco. Mas, foi por pouco tempo, pois decidimos nos casar.
Namoramos durante quatro anos, nos casamos em 1976. Em 1978 nasce nossa
primeira filha, chamada Jherusa, a qual trouxe só alegria à família, pois era a única neta
nas duas famílias. Tudo era festa eu tinha apenas dezenove anos. Um ano e alguns
meses depois do nascimento, em 1979, nascia minha segunda filha, seu nome é
Arethusa e foi novamente uma festa.
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4 - MEU TEMPO DE MAGISTÉRIO:
Fiquei sem estudar por alguns anos. Tinha duas filhas e casa para cuidar, mas
não estava feliz pois nunca fui de ficar parada. Não era isso que eu queria. Quando
levava minhas filhas para a escola infantil, observava as professoras e me sentia uma
delas.
Nas atividades escolares de minhas filhas me sentia no lugar de suas professoras.
Comecei a comprar livros de psicologia infantil para entendê-las melhor.
Deslumbrava-me em cada capítulo que lia. Quando me casei era muito nova e
meu marido não havia terminado a faculdade, então decidiu continuar seus estudos e eu
fiz o mesmo. Voltei a estudar também.
Matriculei-me na Escola Normal Sud Mennucci no horário que minhas filhas
iam para a escola infantil.
Muitas vezes minhas filhas, saindo de sua escola mais cedo que o horário
costumeiro, me aguardavam freqüentando minha sala de aula no magistério. Freqüentei
o magistério no período da tarde, conciliando meus horários com os da escola de minhas
filhas, pois dependiam de mim na saída.
Do 1º até o 3° ano do magistério pouco me recordo. Nem todas as aulas eram
interessantes. Muitas eram aulas sem sentido, muitas vezes ouvia professoras fofocando
de suas colegas de trabalho, tremenda falta de ética profissional ao meu ver.
Apesar de todos esses transtornos, guardo com carinho a amizade de uma grande
pessoa, que foi minha professora de Didática, a qual aprendi a admirar pela sua
competência e simpatia.
A marca que ficou não foi das melhores. Foi as muitas vezes que uma das
professoras mostrava orelha de abano para todos que não entendia o assunto abordado
em sala. Não via sentido em suas aulas, eram tão desinteressantes quanto ela.
Na maioria das vezes, os conhecimentos que dizem respeito à
afetividade – relacionamentos pessoais, cidadania, direitos e deveres –
considerados pilares da solidariedade e da cooperação humana, em
geral são omitidos pela escola. Além de a afetividade estar ausente nos
currículos, a agressividade encontra-se presente, quer em estudos
acríticos das guerras e conflitos, quer na competitividade do dia-a-dia
da escola. (BUSQUET et al., 1993 apud RIBEIRO, p. 47)
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No 4º ano de magistério fecharam-se salas desse período, então tive que me
transferir para outra escola no período noturno. Freqüentei o 4º ano do magistério, que
era o aperfeiçoamento em Pré Escola, na E.E. Gerônimo Gallo.
Este ano foi o ano marcante, que me traz boas recordações. Eram professoras
mais compreensivas, mais amáveis, que não ficava só na aula expositiva, traziam para a
prática o que ensinavam. Adorava as aulas, ensinavam de tudo menos a “sexualidade”
na infância. E nesse tempo eu também não via importância em trabalhar esse assunto,
pois, considerava vergonhoso falar sobre esse assunto, assim meus pais me havia
educado. Não imaginava a falta que me faria mais tarde, estas informações dentro de
uma sala de aula.
Os dias passavam, e o momento da regência das aulas se aproximava Tinha que
me preparar para essa aula.
Lembro-me que ao me preparar para a regência de aula, já me sentia professora.
Em uma segunda série do ciclo básico fui colocada e ficou em meu encargo planejar
uma aula de Matemática. Que sufoco! Mas sempre gostei muito de ler, tinha pesquisado
muito como planejar as aulas.
Em sala tinha feito várias simulações, em todas me sai muito bem. Mas esta
seria minha primeira vez à frente de alunos. Tinha que provar à mim que era capaz
Quando o dia chegou, minhas mãos tremiam, minhas pernas bambeavam e com
coração em sobressaltos entrei na sala. Tão logo a professora ficou sabendo que eu iria
em sua sala, recolheu seu material e sentou-se nos fundos da sala, junto à minha
professora de Didática e à supervisora da Delegacia de Ensino, que mostrava cara “de
poucos amigos”.
Nos dias em que estive em outras salas estagiando, registrava tudo que não me
servia como professora. Para dizer a verdade, foram poucos os pontos positivos
registrados, mas pelo menos conhecia os negativos que não poderiam ser copiados.
Eram cópias extensas de textos, leitura de textos que não tinha nada a ver com
as crianças da sala; para não dizer como tratavam mal os alunos. Muitas vezes senti
vontade de interferir, mas sabia que não devia. Jurava jamais ser assim com meus
alunos.
Afinal chegou o grande dia. O dia que antecedeu ao da regência não consegui
pregar os olhos à noite. Este seria meu dia de regência, e as fiscais postadas no fundo da
sala pareciam me devorar. Mas isso não me intimidou, sentia segurança no que iria
apresentar.
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Levei palitos de sorvete para trabalhar quantidade, fiz figuras para serem coladas
em flanelógrafo para explicar conjuntos, tudo preparado nos mínimos detalhes. Tinha
certeza que me sairia bem.
Tudo como o esperado, os alunos sentiram-se motivados e levados pela aula.
Consegui prender atenção de todos, fiquei surpresa de ver que a participação geral que
agradou a todos. Talvez tivessem sentido o cheirinho do pirulito que decorei com
carinho para eles.
No final distribui os pirulitos decorados para despedir-me deles. Pediram para
que voltasse outras vezes; ganhei uma porção de beijos, e mais surpresa fiquei quando
junto da avaliação do plano de aula, havia um bilhete grampeado com os seguintes
dizeres:
“A aluna Maria de Lourdes conseguiu atingir seus objetivos, mostrou-se segura
em sua aula. Sua simpatia era tanta que conseguiu contagiar os alunos e me cativou
também. Assinado: a supervisora”.
Este bilhete foi demais. Era tudo que eu precisava, que necessitava como
incentivo para acreditar que estava no caminho certo, ainda mais vindo de uma
supervisora. Isso só veio a aumentar minha auto-estima.
Depois de mais de dezesseis anos, ainda guardo comigo este bilhete e, muitas
vezes, o leio passando a recordar aquele momento de início de carreira.
Mais uma etapa vencida, faltava pouco para me sentir realizada, ver meu sonho
realizado.
No final do 4° ano do magistério, nasce meu terceiro filho, Amaury. Minha vida
era da escola para casa, de casa para escola.
No final de 1989 terminei o 4° ano do magistério, meu filho, já com 8 meses,
festejou junto das irmãs a minha festa de formatura.
Mais parecia um sonho que uma realidade: “EU, PROFESSORA”. Era difícil
cair na real. Meu irmão me mandou um ramalhete de rosas de presente, ele participava
de minha alegria.
É como disse Raul Seixas:
“Sonho que se sonha só, é um sonho que se sonha só; mas sonho que se sonha
junto, é realidade...”

Neste ano de 1989 não foi só de alegria. Perdi meu pai, o que me deixou muito
triste, pois foi dele o apoio para voltar a estudar e, assim, ter uma filha professora, e no
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momento da minha formatura ele não estava lá, pessoalmente, para festejar, mas
certamente onde estivesse, estaria sorrindo junto de mim.
Agora, com um bebê, duas filhas adolescentes e uma profissão, tinha um
caminho a seguir.
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5 - INÍCIO DA PROFISSÃO
Logo no ano seguinte da minha formatura, em 1990, consegui uma vaga como
professora ACT em uma Escola Estadual, a E.E. Dr. Mario Dedini. Iniciei como
substituta em uma 3ª série no período da tarde e contava para todos que eu era
professora.
Neste ano, deixava meu bebê nas mãos das minhas filhas e de uma empregada,
me desdobrando nos afazeres. A escola em que iniciei, era pequena mas muito bem
conservada. Ficava ao lado de uma favela.
Os alunos eram carentes em tudo, principalmente de carinho. Comecei a
lecionar, procurando conhecê-los aos poucos. Com muito carinho, compreensão e
respeito, consegui a confiança deles e nos tornamos grandes amigos.
Procurava ouvi-los pois, sempre tinham algo para me contar. Eram problemas
familiares aos montes, muitas vezes contava de suas paqueras, de seus namoricos.
Apenas os escutava e, nesta passagem da infância à adolescência, sempre me
perguntava como auxiliá-los? Queria fazer alguma coisa, mas o quê? Não sabia me
responder. Tinha medo da reação dos pais se ficassem sabendo sobre nossas conversas
e, mesmo, porque não saberia como abordar o assunto sobre seus namoros escondidos.
Então, procurava orientá-los dentro da crença religiosa, onde tudo é pecado.
Era isso que me passaram desde pequena e na escola jamais tinha ouvido de outra
maneira, ou melhor não tinha ouvido nada. Para a pastoral cristã, sexo somente para a
procriação. A repressão sexual continuava presente, a educação negativa de sexo
permanecia, sexo fora do casamento nem pensar, sexo só para a procriação, talvez por
medo e preconceito a sexualidade ficou confinada a um universo proibido. O corpo deve
ser resguardado, como um grande mistério ao futuro esposo.
A Idade da Repressão no século XVII, coincide com o desenvolvimento do
capitalismo, ela faria parte da ordem burguesa. O sexo é reprimido com tanto rigor, por
ser incompatível com uma colocação no trabalho, época que se explora a força do
trabalho. O fato de falar-se do sexo livremente e aceitá-lo é tão hostil aos mecanismos
do poder. Só passei a entender tudo isso, depois que freqüentei a faculdade, até então
desconhecia a mecânica do poder.
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Os estudos de Freud, mostram que a criança é um ser sexuado desde o
nascimento. Só que, carregamos uma tradição repressora da sexualidade que encara o
sexo como pecado.
Às vezes, me falavam como se o fato ocorrido fosse com outros, mas eu sabia
que era com eles o acontecido, principalmente as abordagens dos padrastos. As meninas
se escondiam por trás de camisetas largas, onde podia ser notadas as mudanças em seus
corpos até então de crianças ingênuas e outras já adolescentes de dez, onze, e doze anos
de idade.
A criança teria permanecido apenas o bambino, o ser cômico e gentil
com a qual as pessoas se distraíam com afeição, mas também com
liberdade quando não com licença sem preocupação moral ou
educativa (Ariés, 1986, p.186)

Não sabia como falar sobre esses problemas. Não havia aprendido no magistério
e nem com meus pais, sempre aprendi como se tudo fosse pecado e vergonhoso. Então,
tinha muita dificuldade e não podia nem comentar.
Os dias passavam e logo soube que estava grávida novamente. Nesta escola
trabalhava por área, e a minha área era de Ciências e Saúde e o final do ano se
aproximava.
Com os meses passando e a barriga crescendo, os alunos comentavam entre si e
me questionavam, se estava grávida ou não.
Apenas dizia que sim, procurando mudar logo de assunto, me sentindo
constrangida em respondê-los. Não sabia como e se era conveniente, responder a outras
perguntas que viessem surgir a respeito da gravidez, mesmo porque me haviam
questionado se era casada e certamente se não fosse haveria maiores comentários.
Atualmente aprendi que, o educador não deve se omitir, ao contrário, deve
orientar, mas naquele momento, sei que as minhas respostas à perguntas que surgissem,
seriam passadas em formas de valores morais reprovadores, como se a curiosidade fosse
algo negativo, “feio” ou pecaminoso.

Segundo LOURO (1998),
... a sexualidade que é geralmente apresentada na escola em estreita
articulação com a família e a reprodução. O casamento constitui a
moldura social adequada para seu “pleno exercício’ e os filhos a
conseqüência ou a benção desse ato. Dentro desse quadro, as práticas
sexuais não reprodutivas são cercadas de receios e medos.
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Logo necessitei da licença gestante, devido complicações com minha saúde e a
gravidez. Em meu lugar ficou uma substituta, e logo fiquei sabendo que houve algumas
evasões em minha sala.
Nesse final de ano houve concurso público na rede estadual. Fiz e consegui
passar, mas não estava colocada entre as primeiras. Na escola em que lecionava nove
professoras assumiram suas cadeiras, então, e eu estava entre as que saíram.
Nesse ano além da tristeza de sair dessa escola, perdi meu irmão que já estava
doente a muitos anos, com apenas trinta e três anos de idade e isso me entristeceu muito.
No ano de 1991, para minha alegria e de toda família, nasce meu filho, o quarto,
de nome William. Estava novamente envolvida com fraldas, bebê, um filho de pouco
mais de um ano e minhas duas filhas adolescentes.
Conciliando casa, filhos e trabalho, continuava a lecionar em uma escola da zona
rural, muito conhecida e querida, na cidade de Piracicaba, por serem comunidades
Italianas.
O início nessa escola foi um tanto estranho, pois era um povo que falava muito
alto e tinha um linguajar diferente, um dialeto próprio. Às vezes parecia que estavam
brigando e não conversando.
Todos os dias saía sempre de madrugada de casa, esperava o ônibus e seguia até
chegar nessa Escola. Chegava muito cansada de volta, em casa, devido o percurso
percorrido.
Para chegar até a Escola, passava pela Igreja do Bairro de Santana (trentinos) e
depois seguia por um longo caminho de estrada de terra, até próximo do Bairro de Santa
Olímpia (tiroleses). A escola foi construída entre os dois Bairros no alto de um morro.
Nessa escola estudavam duas comunidades de descendentes de Italianos vindos
de regiões diferentes da Itália, uma de Tirol e outra de Trento. Havia uma grande rixa
entre as crianças, sentimentos transmitidos pelos próprios pais, e não se respeitavam.
Durante o período em que lecionei nessa escola fui muito bem recepcionada, fiz
muitas amizades com os pais desses alunos que eram pessoas demais hospitaleiras.
Nesse período, o que me ajudou bastante adaptar-me a essa nova comunidade,
foi a amizade que uma de minhas irmãs tinha com essas famílias. Ela havia se casado
com um desses descendentes vindo da região de Trento na Itália e residente no bairro de
Santana.
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Tornei-me amiga dessas crianças. Como moravam no sítio e faziam plantações,
eu era sempre presenteada com frutas e legumes.
Os dias viraram rotina nesse ano. Quando os primeiros raios de sol da manhã
iluminavam os verdejantes campos de cana-de-açúcar que cobriam a região, eu já estava
a caminho do trabalho. Muito me enriqueceu essa convivência.
Eram muitos quilômetros de estrada de terra, percorridos diariamente de ônibus,
sob sol, chuva, poeira, frio ou calor. Um trajeto que levava 30 minutos, entre uma
parada e outra para embarque e desembarque de passageiros que muitas vezes iam
visitar parentes da região ou voltavam do trabalho noturno do centro urbano.
Sempre cumprimentava algum morador da região e entre um e outro olhar
assistia pelos vidros da janela do ônibus ao vôo desnorteante de uma pomba que fugia
desesperada de um cachorro, ou olhar a suave passagem pelo céu de um bando de
paturis, naquele quase absoluto silêncio do campo. Ia formulando na cabeça a aula que
meus alunos receberiam dali a pouco.
Vez por outra, eu era despertada de meus pensamentos com um “Bom dia,
professora!” Vindo de algum agricultor da região.
Bairro colonizado por imigrantes de italianos vindo de Tirol e Trento, a área era
formada basicamente por pequenas propriedades as quais são até hoje cultivadas com
cana-de-açúcar, uvas e laranjas, onde artesanalmente faziam um bom vinho de laranja.
A conversa minha com os agricultores e alguns pais de alunos, começava mansa,
mas rapidamente estancava na situação difícil enfrentada pelos plantadores de roça:
falta de apoio agrícola por parte do governo, os baixos preços de venda do que
produziam e as altas taxas de juros cobradas pelos bancos. Não sobrava dinheiro para
nada, queixava-se, o pai, o avô dos alunos e dono de hectares de terra, dos quais a duras
penas tirava o sustento da família.
Às 7 horas chegava na Escola . Esta, uma construção bem simples, possuía cinco
salas de aula, uma sala para biblioteca, uma pequena cozinha para o preparo de merenda
e dois banheiros com bebedouros no fundo do pequeno pátio. Como morava distante a
merendeira caprichava na merenda para as professoras.
Os alunos, trinta e cinco no total, todos entre nove e dez anos, filhos de
pequenos agricultores. Vestiam-se com roupas simples, alguns vinham de chinelos de
dedo, outros descalços, mas eram bem alimentados e aparentavam boa saúde. À tarde,
os maiores, ajudavam seus pais na lavoura ou no trabalho de casa. Como eram
descendentes de italianos, procuravam conservar a cultura de seu país.
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Nesta escola podiam cursar até a oitava série do ensino fundamental. Do 1º grau
do ensino médio ao 3º grau, precisavam freqüentar outra escola que ficava uns quinze
quilômetros do bairro. Distante do bairro, dificultava continuar estudando porque não
havia transporte e era preciso começar a trabalhar na terra desde cedo.
Por isso mesmo, era preciso aproveitar ao máximo essa escolarização e torná-la
útil às suas vidas.
No período da manhã e a tarde existiam cinco salas funcionando, do pré-escolar
à quarta série. À noite funcionava de 5ª a 8ª série do ensino fundamental. A maioria das
professoras dessa escola residiam no próprio bairro, somente eu e a direção que não.
Nesta escola me foi atribuído uma terceira série. Eu era a professora recémchegada, procurando adaptar-se com esses alunos falantes e com maneiras tão diferentes
das minhas. Era bem tratada, mas não estava satisfeita, algo me incomodava.
Lecionando para alunos de uma 3ª série e com o ensino sistematizado em livros
didáticos descobri o que não me deixava feliz, pois eu condenava isso, mas não sabia
como fazer de outra forma e nem onde buscar.
Aos poucos, constatava que o conteúdo do livro didático, os conteúdos
curriculares e a metodologia de ensino tradicional, não tinham nada a ver com a
realidade dos alunos.
Em horário de HTPC, com colegas de trabalho, me sentia presa nas conversas
paralelas, sobre indisciplinas dos alunos, sobre as notas que deveria ser dadas e para
finalizar muitas vezes essas reuniões terminavam em trocas de receitas e nada de inovar
a prática.
Segundo o que aprendi no curso de Pedagogia do Proesf, essas reuniões
deveriam ser usada para questionarmos que tipo de escola queríamos, para que as
crianças dela saíssem preparadas para a vida; o que deveria ser ensinado nessa escola, e
em que a comunidade poderia contribuir no processo ensino/aprendizagem.
As reuniões feitas com os pais eram somente com o objetivo de reclamar sobre a
indisciplina dos alunos, pedir contribuições e para entrega de notas.
Depois que comecei a freqüentar a faculdade vejo essas reuniões com outros
olhos, mas naqueles momentos não sabia o que era certo, e fazia o que as professoras
mais experientes me aconselhavam, mesmo contra minha vontade. Hoje, sei que deveria
me reunir com os pais de meus alunos e deixar que cada um falasse sobre o que gostaria
que fosse ensinado a seus filhos. Imagino que diriam: “Queremos, uma matemática
mais voltada para nossa realidade” como exemplo, saber fazer contas da agricultura,
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medir terras, calcular juros dos bancos, o que não era trabalhado em sala; pois os livros
didáticos adotados pela escola traziam conteúdos incompatíveis com a realidade que os
alunos viviam.
Ensinava tudo que aparecia nos livros do aluno e nada além. Eram operações
soltas, situações problemas, textos que não condiziam com a vida que tinham.
Trabalhava nesta escola com textos fragmentados, eram cópias, leituras,
questionários, onde as respostas não podiam sair daquilo que o livro trazia.
As perguntas tinham que ser respondidas com as mesmas palavras trazidas pelo
livro usado. As interpretações de textos não podiam ter respostas pessoais, não
precisavam nem refletir, pois encontravam todas elas prontas nos textos trabalhados.
Hoje, sei que deveria ter trabalhado com textos que contassem sobre a vida
deles, a sua história e da região, e antes de tudo ter ouvido o que eles tinham para me
contar; pois seus familiares vieram de outro país com cultura e costumes diferentes do
Brasil, e conservavam muito desta cultura. Quanta riqueza de conhecimentos e
informações desperdiçadas.
Deveria ter escutado as noções que eles traziam sobre saúde, hábitos
alimentares, medicamentos caseiros, medicina preventiva, prevenção de acidentes, uso
correto de agrotóxicos e cuidados com a terra e com o meio ambiente e levá-los a somar
conhecimentos, como dizia o professor Marinho do Proesf, bem ao contrário do
conteúdo de seus livros.
Vejo que não aproveitei naquele momento, a riqueza de conhecimento que essas
crianças traziam, ficando presa somente ao conteúdo de seus livros didáticos.
Muitas vezes, quando retornava para casa ainda no ponto de ônibus, ficava
pensando de que estava servindo a escola para estes alunos, pois já tinha ouvido e lido
muito sobre metodologia e ensino e não vi sentido no conteúdo que as crianças estavam
aprendendo. Não tinha com quem conversar a respeito, ou mesmo trocar idéias, pois as
professoras estavam tão acostumadas com essa prática e conteúdos que não sentiam
necessidade de mudar.
A direção pouco estava em contato conosco, isso é, quando aparecia na escola
para assinar alguns documentos e passar recados, nos encontrávamos. A supervisora
então, não conhecia e nem sabia quem era, não apareceu na escola enquanto eu estava
lá.
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Não tinha a quem chorar minhas mágoas. O jeito era continuar fazendo tudo o
que as outras professoras antigas da casa faziam, seguir os livros didáticos. Às vezes
passava algum conteúdo diferente, sem comentar com ninguém.
Foi um ano duro, mas valeu pelos abraços e sorrisos que recebi. No ponto do
ônibus de volta para casa, os alunos se agarravam a meus braços, como se pedissem
para ficar mais um pouco com eles.
Procurava ser amiga de meus alunos, conversava muito com eles, deixando que
eles me contassem as experiências vividas por eles, muitas vezes aconselhando-os
quando havia necessidade. Procurava viver com eles um clima prazeroso, diferente
daquele que tinha vivenciado em meu tempo de primário e estágio.
Cada dia que passava nossa amizade aumentava, e por conta disso, ausências
não existiam em minha sala de aula. Eram raras as faltas em sala. Percebi o quanto esse
relacionamento de afeto ajudava na aprendizagem de meus alunos, mesmo sem ninguém
antes ter me dito que se fazia necessário essa convivência.
Trazendo para a escola as idéias de Piaget sobre a reciprocidade com outra
pessoa, com os mesmos interesses ou valores, gera o amor mútuo e duradouro, percebi,
que se não houver entre professor e aluno interesses comuns, dificilmente haverá um
bom desenvolvimento na aprendizagem.
Não havendo pelo professor respeito aos valores sociais que vão diferenciar de
aluno para aluno, dificilmente haverá respeito, compreensão, amizade ou qualquer outra
forma de relação que possa colaborar com o desenvolvimento da aprendizagem do
aluno, objetivo final de uma escola.
No mês de dezembro, final de ano, fizemos uma festa de confraternização. Finda
a festa, para minha surpresa, mães me esperavam no portão com presentes
confeccionados por elas. Meus olhos se encheram de lágrimas ao receber beijos e
abraços destas como forma de agradecimento por estar com seus filhos.
No ano seguinte, escolhi novamente essa escola. Desta vez uma 4ª série e foi só
alegria para as crianças, para os pais e para mim estar trabalhando novamente com os
mesmos alunos do ano anterior.
Esperava que alguma coisa mudasse para melhor, pois começaram vários cursos
de aperfeiçoamento para professores na Delegacia de Ensino de Piracicaba e eu me
inscrevi.
Mas meu marido, depois de formado em Direito, resolveu montar uma Indústria
de Confecção junto do escritório de Advocacia em outra cidade. Ficou um tanto longe a
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escola da Vila de Santana e de Santa Olímpia da minha nova residência, pois me mudei
para uma cidadezinha distante de Piracicaba.
Na primeira semana residindo nesta nova cidade meu filho Amaury, então com
três anos de idade, sofreu um atropelamento de moto e fraturou o fêmur. Devido ao
acidente ficaria difícil viajar todos os dias para a escola. Só me restou pedir a
transferência para uma escola mais próxima de minha casa.
Pedi, então, no ano de 1993 remoção para uma escola de Bairro na cidade de
Charqueada, chamada EEPG “Prof. Erotides de Campos”. Comuniquei minha saída, e
não foi tão fácil como imaginei, mas foi um aprendizado e tanto.
A despedida dos alunos foi triste, chorávamos juntos. Eles me pediam que
continuasse até o final de ano. Mas não tinha como desistir da remoção, sabia que no
momento os dois lados sairiam prejudicados.
Sabia que com meu filho acamado, ficaria difícil lecionar até mesmo perto de
minha residência. Então, o médico me deu uma licença de três meses para cuidar dele,
pois ele necessitava muito de minha presença para uma recuperação mais rápida.
Na nova escola fiquei de licença por quatro meses, tempo que meu filho
Amaury ficou engessado se recuperando.
Foram meses muito tristes, onde muitas vezes chorava sozinha, vendo meu filho
imobilizado na cama, por um gesso que ia da cintura ao joelho, não podendo se mover,
ficando deitado de costas o dia todo olhando para o teto e eu sem poder trabalhar.
Passava o dia lendo e contando histórias para ele. Minha vida era dividida entre
o filho pequeno de um ano e o de três anos que estava acamado.
Adiamos, então, a abertura da confecção. Tão logo os meses passaram e meu
filho retirou o gesso, nem precisando passar pela fisioterapia, Deus o ajudou na
recuperação.
Passados cinco anos longe desta escola, um belo dia, recebo em minha casa um
convite para formatura dessa turma. Faria parte da mesa de honra, para entrega dos
diplomas de 8ª série.
Aceitei o convite, imaginando que outras professoras de minha época
participariam também. Para surpresa, fui a única professora primária a ser convidada.
No meio da festa fui homenageada por eles, fiquei muito emocionada, percebi então que
deixei marcas naquelas crianças, hoje adultas, mas tenho certeza que foram marcas
boas, que levarão por toda vida.
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Mas não era um dos melhores anos para nós. Começamos a nos adaptar à cidade
e novamente, depois de três meses meu filho curado do atropelamento, sofre outro
acidente em casa, caindo com uma poltrona em madeira sobre sua perna, fraturando,
dessa vez, em dois lugares da perna não atropelada anteriormente.
Ficou novamente engessado por quarenta e cinco dias, necessitando novamente
de minha presença vinte e quatro horas por dia. Mas os dias passaram e novamente
Deus o ajudou na recuperação.
Consegui voltar a lecionar deixando os filhos, um na escola infantil e o outro
com uma babá.
No início me senti como um patinho fora d’água, não conhecia bem os alunos,
nada sabia sobre seus conhecimentos, seus progressos e suas dificuldades. Não sabia
nem por onde começar.
Tinha que ir em busca de novos conhecimentos. Começaram a surgir vários
cursos de capacitação de professores na Delegacia de Ensino do Município de
Piracicaba sobre construtivismo. Sentia necessidade de mudar minha prática, não estava
satisfeita em usar somente o livro didático, queria inovar.
Ouvia falar sobre construtivismo, não entendia bem o que era nem sabia como
trabalhar, mas queria aprender. Passei a freqüentar todos os cursos oferecidos, cada vez
mais trazia novidades para a minha sala de aula.
Observando que surgiam resultados satisfatórios na aprendizagem dos alunos,
sentia que estavam mais interessados nas aulas, e isso me estimulava a freqüentar outros
cursos.
Muitas vezes em Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC) trocava
experiências com outras professoras.
Muitas conheciam o material dourado, mas não sabiam como utilizá-lo em sala
de aula. Fiz um curso de 15 dias e trouxe para elas uma apostila da oficina que
participei, procurando auxiliá-las no que tinham dificuldade. Aprendido a utilizar o
material dourado, colocava em prática com os alunos e me deliciava ao contar as
experiências vivenciadas.
Como surgiram muita repetência e evasão em outras séries, a direção decidiu
elaborar novos conteúdos curriculares e preparar os professores para a nova realidade.
Participávamos na época de oficinas pedagógicas realizadas na Delegacia de Ensino de
Piracicaba, que contribuiu muito no novo projeto.
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As coisas se encaixaram, nascendo um projeto de aula integrada. A proposta
tinha o objetivo de à partir das constatações e análises sobre fatos e fenômenos do dia-adia dos alunos, dos professores e da comunidade, buscar conhecimentos mais amplos,
mais específicos, desses fatos.
Era um trabalho feito de forma globalizada, que integra os conteúdos mínimos
das diferentes áreas de conhecimentos adquiridos fora da escola. Por esse aspecto, o
projeto acabou se transformando num importante instrumento de resgate da cultura
popular, pois os alunos foram incentivados a investigar os hábitos sociais, as festas, os
ritos, as músicas, as técnicas de plantio, as formas de cuidar da saúde e de organização
do trabalho, crenças religiosas, as maneiras de se vestir, de comercializar, etc.
Foram recuperadas muitas histórias que ilustravam os conhecimentos populares,
para depois serem transformados em conhecimentos científicos.
Na proposta metodológica da aula integrada, a aprendizagem é estendida como
um processo contínuo de busca de informações, de interpretações de sistematização, de
análises e de reformulação de conhecimentos, de habilidades, e de atitudes intelectuais,
afetivas e motoras. Vindo aprender isso muito tempo depois, na faculdade.
Precisei de muita força, vontade de inovar e muita persistência para levar o
projeto adiante. Com os cursos freqüentados e minha persistência, aos poucos me senti
segura e abandonei os livros didáticos tradicionais, substituindo por textos escritos pelos
próprios alunos. Incentivei-os a levarem para a sala de aula histórias contadas por seus
pais, avós, vizinhos, etc.
A história servia de ponto de partida para uma rica aula integrada, que levava os
alunos a exercitarem todas as disciplinas.
Em grupos, os alunos viam se o texto estava escrito na língua oficial ou popular
e reescreviam com a linguagem convencional. Depois de identificada a origem do
estrangeiro imigrante citado no texto, discutiam a formação étnica da região em que
viviam.
Sempre procurava incentivá-los a investigarem a procedência das várias etnias
existentes na localidade e quais as diferenças entre elas, em relação aos costumes
(alimentação, vestiário, diversões, etc.).
A turma, após pesquisa, envolvia-se numa discussão sobre quais as principais
diferenças existentes entre as etnias, quais delas predominavam na região, qual a
contribuição cultural da população local e se haviam preconceitos entre elas, contra elas.
A partir daí as crianças construíam sua árvore genealógica, com nomes, origens e idades
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deles, de seus pais e avós. Aí, então, já me sentia melhor, minhas aulas começavam a
ser diferente e mais interessante.
Conversando com amigas de profissão, havia muitas dúvidas. Uma delas é se
deveríamos deixar as crianças falarem errado, porque isso fazia com que elas
escrevessem tudo errado também.
Uma vez quase briguei com uma professora, que vivia insistindo que não deveria
deixar as crianças falarem errado de jeito nenhum. Essas dúvidas me deixava ansiosa e
em conflito com minha prática.
Hoje tenho a resposta para as dúvidas do passado. Numa das aulas que tive em
meu curso de Pedagogia na Unicamp com a professora da disciplina de Língua
Portuguesa li textos que falavam sobre essa história de escrever errado e me confirmou
o que eu tinha em mente, que a espontaneidade dos meus alunos era mais importante e
deveria permitir que eles falassem como sabiam ao dar suas opiniões sobre algum
assunto ou relatar fatos acontecidos.
Além disso, tive alunos nesta escola que falavam muito bem, mas quando
escreviam tinham muita dificuldade de ortografia.
Depois de ler alguns textos da faculdade, me fez pensar nas diferenças de fala
existentes dentro de uma língua como o nosso Português. As falas variam, se quem fala
é jovem ou velho, se mora no litoral ou no interior; se a fala é uma conversa entre
amigos íntimos ou é formal. Além disso, uma mesma pessoa fala de modo diferente
conforme a situação em que se encontra e quem são os seus ouvintes.
Refleti sobre minha prática, e vi que deveria ter deixado meus alunos terem
falado mais e da maneira que sabiam, não ter corrigido toda hora, como sempre me
cobraram.
Fiquei nessa Escola do Bairro por quatro anos, foram dias alegres e proveitosos.
Era uma escola em um bairro distante do Município de Charqueada, mas a clientela era
muito boa e amorosa.
Ainda nesta escola fui convidada pela direção e supervisão para participar de um
concurso para coordenação pedagógica. Aceitei e para minha alegria passei.
Conhecendo meu trabalho, e estando a escola sem coordenação, a direção me
convidou para ocupar a função de coordenadora pedagógica.
Com dor no coração não aceitei. Pretendia trabalhar mais perto de minha
residência, sem ter que me locomover para bairro distante, que necessitasse de
transporte.
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Como havia vaga para Coordenador Pedagógico em uma escola próxima de
casa, resolvi apresentar proposta. Foi aceita pela equipe e aprovada pelo Conselho
escolar.
Era uma escola com uma clientela de classe social média, estava situada na parte
central do município em que eu residia.
O primeiro ano foi de adaptação a esta nova função e muitas vezes pensei em
desistir. Nesse ano meu marido conseguiu abrir a confecção tão esperada.
Mais trabalho para mim. Não pretendia desistir de minha profissão. Mesmo
sendo cobrada várias vezes para isso, sabia que seria como matar um sonho.
Os anos que passei na coordenação pedagógica e na confecção foram cansativos,
tentava conciliar os dois trabalhos, mais casa, filhos e família. Que estresse...
Mas não desisti. Como sou persistente, fiquei por três anos na função de
coordenadora da Escola e a gerência da confecção passei, o posto, para uma das filhas
que gostava dessa atividade. À confecção demos o nome de CONFECÇÕES JAWAM,
sendo as iniciais do nome de nossos filhos.
Mesmo cansada, não deixava a leitura de lado, sempre arrumava um tempo para
conhecer novas práticas de ensino e tudo relacionado com a educação.
Na função de coordenadora, adquiri grandes experiências. Freqüentava palestras,
oficinas e cursos oferecidos neste espaço de tempo. Cursos esses que me fizeram refletir
sobre a prática em sala de aula, e com isso pude orientar a equipe de professores da
escola em que trabalhava.
As oficinas e palestras que eu freqüentava eram quase semanais, às vezes com
duração de oito horas diárias. Os encontros ocorreram por meio de vivências que
possibilitaram a reflexão sobrem as concepções teórico-metodológicas da equipe de
capacitação.
Para isso, utilizava-se de textos de literatura de ficção com o objetivo de
sensibilizar o grupo de coordenadores para as atividades de produção de escrita e
reflexão.
A proposta interativa me permitiu vivenciar, coletivamente, práticas que geraram
reflexões sobre novas formas de conceber o ensino e as concepções subjacentes a essas
práticas.
Além de reflexão, intercâmbio e vivências de práticas pedagógicas, os cursos
possibilitaram a redescoberta do papel dos coordenadores pedagógicos, a percepção
sobre a importância de trabalhar a auto-estima das professoras e a definição de aspectos
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que devem ser levados em conta na elaboração e implementação de processos de
formação continuada.
Os cursos freqüentados na época visavam fortalecer a autonomia e a auto-estima
dos professores, valorizando sua prática, provocando a reflexão sobre ela, possibilitando
melhor compreensão das concepções envolvidas no trabalho.
Na volta desses cursos sempre trazia novidades para as professoras. Eram
propostas sempre dinâmicas que poderiam ser usadas em sala de aula, que estimulavam
a participação e a mobilização de interesses, favorecendo a elevação do auto-conceito
dos alunos ao se perceberem aprendendo e capazes de aprender.
Os materiais produzidos tinham caráter orientador, formativo e ofereciam
sustentação à atuação docente na regência de classe. Possibilitavam aos professores
fundamentação teórica e organizavam situações de aprendizagem efetiva e dos alunos o
acompanhamento do desempenho.
Aprendi muito e pude partilhar, com as outras professoras, as atividades
desenvolvidas nos projetos que tinham, por base, uma proposta pedagógica que
possibilitava aos alunos apropriação dos conhecimentos e habilidades consideradas
indispensáveis à sua aprendizagem e à reintegração no ensino regular em séries
compatíveis com sua idade.
Pretendia cursar uma faculdade e queria subir de cargo. Para isso necessitava de
um curso superior, mas na cidade não existia nada, teria que viajar mais de 40
quilômetros se resolvesse fazer.
Com o início da municipalização e com uma certa bagagem, deixei a
coordenação daquela Escola Estadual, para ingressar numa Escola Municipal. Foi com
dor no coração, mas não agüentava mais uma cidade tão pequena e longe de tudo que
estava acostumada.
Havia prestado e passado em um concurso público municipal para a contratação
de docentes para a rede de ensino municipal. Não podia perder essa oportunidade pois,
com a municipalização o futuro era incerto. Não sabia se conseguiria alguma classe no
ano seguinte pois não era efetiva do Estado, só me restava pedir exoneração do cargo
ocupado.
Com a mudança de escola, começaram também as viagens de ônibus, de um lado
para outro. Continuava morando em Charqueada, viajava até Piracicaba para lecionar na
Escola do Município, EMEF “Prof. João Batista de Nogueira”, uma escola localizada no
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maior Bairro de Piracicaba, em Santa Teresinha a qual, neste mesmo ano, foi
municipalizada.
Nessa escola me foi atribuído uma terceira série heterogênea com 38 alunos.
Mesmo tendo que viajar todos os dias, enfrentando trinta quilômetros de ônibus
ida/volta, não pretendia desistir. A classe que me foi atribuída, implicava o trabalho com
grupos heterogêneos originários de diversos níveis de conhecimento.
Cada escola é uma escola. O professor tem que saber de onde partem e para
onde querem ir, conhecendo os pontos de partida de seus alunos sempre buscando
trabalhar a diversidade. Foi o que havia aprendido até então. Os projetos pedagógicos
têm que estar voltados para o aluno e para a superação de seus problemas.
Alunos com boa auto-estima tendem a ter bom desempenho. Nota-se que a autoestima dos alunos também se relaciona com as expectativas dos professores. Eu
acreditava que meus alunos eram capazes. Quando os professores acreditam em seus
alunos, estes tendem a acreditar mais em suas próprias potencialidades.
A afetividade é condição necessária, mas não suficiente para a realização de um
bom trabalho pedagógico. Os alunos e seus pais sentem isto. Eles querem um professor
atento, afetivo, mas que ensine.
Um professor não é ou deve querer ser, substituto da família, mas muitas vezes
me esquecia disso e botava no colo meus alunos, pois sentia que esse tocar fazia bem a
eles . Sabia que o professor tinha que ser um profissional buscando se aprimorar para
melhor responder às dificuldades de seus alunos, mas não conseguia ficar só nisso, pois
sentia que muitos alunos, necessitavam muito mais.
Seus olhinhos pediam carinho, compreensão, necessitavam de um abraço, um
beijo, um parabéns por se esforçarem em aprender e numa terceira série chegaram semialfabetizados.
Para Seber (l997),
mesmo que o aspecto cognitivo seja mais estudado, mais questionado
por explicar a construção da inteligência, não se deve deixar de
considerar que “(...) as construções intelectuais são permeadas passo a
passo pelo aspecto afetivo e que ele é muito importante”. (p.216)

Eu precisava fazer alguma coisa por aquelas crianças que não estavam
alfabetizadas e demonstravam um olhar tristonho.
Através de carinhas com expressões alegres, tristes e bravas sendo
confeccionadas por eles mesmos, procuravam expressar como chegavam à escola e
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como voltavam para casa. Procurei conhecê-los melhor e ajudá-los a solucionar seus
problemas.
Durante a semana, verificava quantas vezes chegavam tristes na escola, se o
número de vezes fosse maior que alegre, procurava checar com os responsáveis o
motivo dessa tristeza, em particular conversava com a criança para ver o que estava
acontecendo, na escola ou em casa. Ainda hoje essas carinhas, estão presentes em minha
sala de aula.
Foi assim que muitas crianças adquiriram confiança e superaram suas
dificuldades.
Acredito no carinho como fator importante no processo de aprendizagem. As
crianças precisam ser amadas, valorizadas. Resgatar a auto-estima é fundamental para
que elas se desenvolvam. No primeiro dia de aula procuro não passar lição, e sim
conversar com as crianças, procurando saber quem são elas. Devagar, vou conquistando
sua confiança e amizade.
Piaget acredita que a afetividade é funcional na inteligência, ela é fonte de
energia de que a cognição se utiliza para o funcionamento. Ele explica o processo por
meio de uma metáfora, onde a afetividade seria a gasolina, ou seja, existe uma relação
intrínseca entre a gasolina e o motor.
Foram anos de importantes experiências, as quais trago até hoje junto na minha
profissão de professora.
Não sou de ficar parada. Nesse mesmo ano, prestei vestibular em uma faculdade
na cidade de Limeira e iniciei o curso de Pedagogia.
Era o que eu almejava no momento, cursar uma faculdade. Todos me achavam
louca, diziam não saber onde eu encontrava forças, para dar conta de tudo.
Mas, os dias estavam sendo muito cansativos e a convivência familiar estava
sendo sacrificada; sem contar o salário, que não estava dando conta do transporte e
mensalidade da faculdade.
Saía cedo de casa, viajava de ônibus até Piracicaba, lecionava até a tarde e a
noite freqüentava a Faculdade em Limeira e só retornava para casa à meia noite, quando
todos já estavam dormindo, inclusive meus filhos.
Foram dez meses nessa vida, viajando de um lado para outro, dormindo no
percurso das viagens, aí percebi que algo não estava bem.
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Entre lágrimas nos olhos, vi meu sonho se desfazer. Não me importava com o
cansaço, mas não poderia sacrificar meus filhos e minha família. Eles necessitavam de
minha presença.
Resolvi então, deixar a Faculdade e só trabalhar, freqüentando alguns dos cursos
oferecidos de capacitação.
Passados dois anos, nos mudamos para a cidade de Piracicaba, continuando a
lecionar naquela mesma escola até então.
Não ficava parada, prestei outros concursos e fui aprovada; um deles foi o
concurso de professor primário do Sesi. Quando fui chamada para assumir a cadeira não
pude, exigiam o curso de Pedagogia e eu não havia terminado. Que decepção!!!
Fui convidada para ser coordenadora em minha e em outras escolas, mas me
faltava o diploma de Pedagogia que era uma das exigências para o cargo.
Experiência eu adquiri nos três anos que fiquei na função de coordenadora no
Estado, na cidade de Charqueada, que na época não era exigido o curso de Pedagogia
mas, no momento, essa era uma das exigências para o concurso de coordenação também
no Estado.
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6 - TEMPO DE FACULDADE - UNICAMP:
Depois de três anos trabalhando na escola do município de Piracicaba, no Bairro
de Santa Terezinha, nesta escola, soube do convênio assinado, entre a Prefeitura e a
Universidade de Campinas (Unicamp) a qual, ofereceria o curso de Pedagogia para
professores em exercício, o PROESF (Programa Especial de Formação de Professores
em Exercício).
Parecia um sonho voltar a estudar, e em uma Universidade, UNICAMP, das
mais conceituadas do Brasil.
Quando surgiu a oportunidade de cursar Pedagogia na Unicamp, não vacilei.
Brotou em mim, novamente, aquela energia. Logo que soube da abertura das inscrições
para o vestibular, fiz o mais rápido possível. Imagino que tenha sido uma das primeiras
a se inscrever.
Foram dias de tensão e muito estudo, até fazer a prova que iria garantir uma vaga
na faculdade a qual, realizaria meu sonho, tão almejado.
Além dos estudos em casa, fiz cursos rápidos na Secretaria de Educação, pois
queria garantir a minha vaga a todo custo na Unicamp.
Em julho do ano de 2003 prestei o vestibular, depois vieram os dias de tensão
na espera do resultado da prova, parecia uma eternidade. Esses dias foram compensados
com dias de alegria.
Após tomar conhecimento da minha aprovação no vestibular, não conseguia
acreditar que cursaria novamente uma faculdade. Era uma mistura de alegria, ansiedade
e medo pelo desconhecido.
Os primeiros dias foram inesquecíveis, era só correria, até me organizar à tal
situação. Iniciei, na Faculdade, conhecendo e fazendo amizades com novas pessoas e
colegas de profissão.
Houve, nessa caminhada, alegrias, algumas vezes tristeza mas, em compensação,
muita troca de experiência acrescentando conhecimento em minha vida profissional. O
curso de pedagogia foi para mim, um grande encontro comigo mesma e com outras
pessoas que fazem educação. Pude saborear o esplendor e a beleza dos textos
trabalhados em sala de aula, pude e posso ouvir tantas palavras de pessoas anônimas ou
amigas, agora companheiras de trabalho conjunto.
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Nas aulas pude falar e ser ouvida. Foram trocas significativas que jamais serão
apagadas de minha memória.
Hoje, vou para escola com o coração e a cabeça cheias de coisas vivenciadas
através desse espaço de conhecimento e troca. São apresentadas aulas práticas, teóricas,
expositivas, seminários, palestras. Quanta coisa aprendi nesse tempo de faculdade,
como mudou minha visão sobre vários aspectos em minha prática.
Todas aulas acrescentaram conhecimento, mas o que mais me chamou atenção e
acrescentou muito, em minha formação profissional, foi um dos temas transversais, a
“sexualidade”. Antes, não sabia, não conseguia abordar esse assunto, até me sentia
constrangida ao falar sobre ele.
Em todos os cursos que freqüentei, e foram muitos, não havia adquirido algum
conhecimento sobre esse assunto. Somente o Proesf da Unicamp me ofereceu subsídios
e me fez sentir segura para abordar esse tema em sala de aula.
Fiquei sabendo, que a sexualidade foi considerada de pouca importância para o
desenvolvimento das pessoas e voltada para uma única finalidade: a reprodução.
Sempre tive comigo essa visão e transmitia aos meus alunos dessa forma.
O curso de Pedagogia ajudou-me a entender a sexualidade como “um sentido
mais amplo, uma vez que se refere a todos os fenômenos da vida sexual”. Constitui uma
das dimensões do indivíduo; não se referindo apenas ao seu potencial para reagir a
estímulos eróticos.
Passei a entender a sexualidade como um conjunto de fatos relacionados à vida
sexual, que abrangem fenômenos biopsicossociais dos indivíduos.
Com as mudanças tecnológicas e a revolução sexual no séc. XX mudaram os
processos de socialização e de educação dos indivíduos, substituindo antigos enfoques
na expressão da sexualidade e nas suas formas de vivência.
Ouvi falar da Era da Repressão até meados dos anos 60. Sexualidade era um
assunto proibido dentro de casa e muito menos podia ser tratado nas escolas. A
sexualidade era reprimida e havia muita desinformação. Na escola em que estudava,
onde era administrada por religiosas, os alunos eram separados por sexo e não podiam
misturar-se no intervalo e até mesmo na sala eram separados.
Faltava muita informação, pois as dúvidas eram muitas, e os professores não
podiam abordar esse assunto, pois não sentiam-se preparados para tal. Os pais não
falavam sobre sexo com os filhos. Às vezes lhes passavam manuais sobre o tema,
escritos por religiosos.

39

Lembro, quando ganhei em meu aniversário de 10 anos, um desses livros escrito
por Padre Charbono. Ajudou muito na parte biológica, mas deixou a desejar no
emocional e sentimental.
O livro alertava sobre os perigos da masturbação (uma evidente bobagem) e a
necessidade de manter a virgindade das moças.
Lembro que mamãe não falava com os filhos a respeito desse assunto, sentia-se
envergonhada, pois foi assim que transmitiram para ela. Algo impuro e vergonhoso e foi
assim que ela me orientou.
Quando eu estava com 10 anos, mamãe precisou fazer uma cirurgia de útero,
mas nada me foi comunicado, e como falavam pelos cantos, imaginava que mamãe
estava grávida.
Tamanha foi a decepção quando ela retornou do hospital sem um bebê, pois já
havia gritado aos quatro ventos que ganharia um irmão.
Mesmo assim nada me foi comunicado e continuei pensando que ela havia
perdido o bebê. Depois de grande vim a entender o que havia acontecido.
A relação pais e filhos era o modelo de educação repressora.
Os pais eram figuras de autoridade, e às vezes autoritários, o respeito era
baseado no medo e nos castigos físicos. Por esse motivo não havia muito espaço para
demonstrações de afeto de parte a parte.
Senti toda essa repressão na pele, mas só vim a entender depois de adulta. Só
descobri depois que passei a fazer parte da Unicamp, que poderia abordar esse assunto
com meus alunos.
Meus pais eram rígidos, sempre decidiam o que eu poderia ter ou não. Havia
poucos produtos destinados a minha faixa etária, então, estava bem limitada à liberdade
de escolha que não existia.
Autonomia, essa palavra não existia no dicionário de papai. Os passeios eram
controlados e impunha hora para voltar.
Dentro de casa não tinha privacidade. Quarto e banheiro eram divididos com a
família, e a única TV ficava na sala de estar, e assim também era na casa de minhas
amigas.
Na escola não era muito diferente. A professora era a dona do conhecimento e
também dos castigos físicos, o que era comum nessa época. Respeitada e temida, sua
autoridade era representada pelos alunos na sala de aula.
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Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN),
“Trabalhar com Orientação Sexual nas escolas é entendido como
problematizar, levantar questionamentos e ampliar o leque de
conhecimentos e de opções para que o aluno, ele próprio, escolha seu
caminho”.(1997) p.34

Hoje o sexo é tratado com mais naturalidade dentro de casa e muitas das relações
sexuais tornam-se assustadoramente precoces, devido à falta de informações corretas.
Os termos “transar” e “ficar” entram para o vocabulário do adolescente. Muitos
pais aceitam que os filhos mantenham relações dentro de casa, mas não os ensinam
como se prevenir de doenças sexualmente transmissíveis e de uma gravidez indesejada.
Os casos de abuso sexual, o aumento das doenças sexualmente transmissíveis –
inclusive a AIDS, o aumento do número de aborto são reflexo dessa desinformação.
Mais livre para sair, o adolescente passa mais tempo com o grupo de amigos do
que com a família, não existe mais afetividade e diálogo entre estes.
Os filhos tomam a dianteira e passam a determinar as regras do relacionamento,
deixando os pais aflitos com esse comportamento.
Com sua autoridade contestada, sentindo-se inseguros, a falta de tempo tornouse uma desculpa para a educação negligente. Então os pais delegam à escola tarefas de
formação que antes eles próprios assumiam.
Hoje, o professor não é mais o dono do conhecimento, mas um “facilitador do
aprendizado”.

A abordagem do corpo como matriz da sexualidade tem como
objetivo propiciar aos alunos conhecimento e respeito ao próprio
corpo e noções sobre cuidados que necessitam dos serviços de saúde.
A discussão sobre gênero propicia o questionamento de papéis
rigidamente estabelecidos a homens e mulheres na sociedade, a
valorização de cada um e a flexibilização desses papéis. (pág 34-35 –
pcn – temas transversais sexuais e ética)
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7 - VALE A APENA RECORDAR...
O sacrifício valeu a pena... Depois de um dia de trabalho, ter novamente que
enfrentar carteiras escolares e como aluna, era sacrificante mas sempre divertido. No
ônibus, éramos umas 50 mulheres e só um homem, o motorista, é claro! Nossa, que
machista!
Ainda são muitos os homens que vêem o curso de Pedagogia como uma
profissão de mulher. Que besteira!!
Éramos muitas alunas e fazíamos o percurso de minha cidade Piracicaba à
Americana com um ônibus que muitas vezes chegou a nos deixar na mão, quebrando no
meio do caminho.
Nessas vezes, chegava depois da meia-noite em minha casa e logo de madrugada
tinha que acordar para ir trabalhar.
No percurso vínhamos contando casos, trocando idéias, dividindo ansiedades e
conflitos; não era só camaradagem, amizade, que ligava a gente na caminhada para a
busca de conhecimento e um futuro melhor. Volta e meia surgia um fuxico, uma intriga,
mas, depois de exigidas explicações e cobrança de compostura, as briguentas faziam as
pazes. Gostava de andar de bem, então procurava não me envolver.
Para enganar a canseira, de vez em quando eu contava piadas, arrancando de
minhas amigas verdadeiras gargalhadas. Sabia que o percurso também era escolar, por
onde se aprendia umas com as outras.
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8 - CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO E UMA NOVA
PRÁTICA.
Só comecei a abordar o assunto, quando me senti capacitada para isso. Os temas
transversais são temas interdisciplinares trabalhados com o objetivo de desenvolver
valores, cidadania, criatividade, contribuindo para a formação social da criança.
Lecionando em uma terceira série, antes de cursar a faculdade, aconteceu um
fato que me deixou um tanto constrangida. Um de meus alunos chegou até a mim e
perguntou se eu gostava de assistir filmes pornô. No momento não sabia o que
responder. Respirei fundo, buscando respostas no fundo de meu ser. O que responder?
Então, perguntei-lhe o que seria um filme pornográfico para ele? Veio a
resposta,
-Sabe professora, é um filme de casais fazendo aquilo.
-Aquilo, o quê? _ indaguei.
Como questionei o que seria um filme pornô para ele, então, resolveu trazer-me
para assisti-lo. Em comum acordo com a direção, resolvemos assistir.
No início do filme, observamos aberrações sexuais que nos deixaram
constrangidas. Resolvemos desligar o vídeo e pedir o comparecimento do responsável
na escola, já que o aluno dizia que a mãe era conivente.
Quando a mãe compareceu na escola, confirmou, em bom tom, que assistiam
juntos a esses filmes, pois ela preferia que ele aprendesse em casa e não na rua, tudo
sobre sexo. Considerava normal essa atitude, mesmo ele não sabendo nada sobre o
funcionamento e as transformações que seu corpo passaria.
Concupiscência, lascívia, fornicação, sodomização, continência, entre tantas
outras palavras que contornam a sexualidade, dão ao sexo uma qualidade, determinando
o que é adequado e o que é inadequado, o que é normal e o que é patológico.
Para (FOUCAULT, 1984)
“A confissão, o exame de consciência, toda uma insistência sobre os
segredos e a importância da carne não foram somente um meio de
proibir o sexo ou de afastá-lo o mais possível da consciência : foi uma
forma de colocar a sexualidade no centro da existência e de ligar a
salvação ao domínio de seus movimentos obscuros. O sexo foi aquilo
que, nas sociedades cristãs, era preciso examinar, vigiar, confessar,
transformar em discurso”. (p.230)
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Foi pedido a ela que não fizesse mais isso, pois acarretaria prejuízos à sua
formação. Hoje consigo compreender que tentei impor meus hábitos morais e
intelectuais quando discordei dessa mãe. Quando digo acreditar na influência negativa
na vida futura dessa criança, estou agindo segundo aquilo que me fez crer estar dentro
da norma.
Segundo Foucault (1997),
a vigilância é um meio de coerção ”leve” permanente que, ao se
internalizar, nos impõem a disciplinadamente a agirmos segundo
aquilo que cremos (ou nos fazem crer) estar dentro da norma. Não
precisamos mais do “olhar do rei” e de sua força física para que
violentamente leis e obrigações nos sejam impostas, basta sabermos
que nos vigiamos recíproca e continuamente para impedirmos a
manifestação indesejada de atos obscenos, anormais, indisciplinadas e
ilegais, etc.

Decidimos emprestar livros para o garoto ler sobre as transformações na
puberdade. Era o mais viável que encontrei para o momento, já que sua mãe pediu que o
orientasse, pois ela não saberia fazê-lo. No momento, fiquei com muita dúvida, não
sabia como abordar o assunto e deixei de orientá-lo, como sua mãe também já o havia
feito.
Solicitada pela direção no ano de 2004, eu fiz uma palestra aos pais orientandoos na educação de seus filhos em frente à mídia. Só aceitei o convite porque já havia
adquirido muito conhecimento em minhas aulas na faculdade sobre o assunto.
Em tempos passados, tenho minhas dúvidas se aceitaria o convite, pois me
sentiria insegura e não capacitada para tratar de tal assunto.
Esta palestra foi uma ótima oportunidade que encontrei para fazer os pais
refletirem e aproveitarem o tempo em frente à TV com os filhos para transmitir valores.
Não sabia que valores faziam parte da “Sexualidade”, só vim a saber disso na faculdade.
Na palestra com minha fala procurei deixar claro que não deveriam desperdiçar
nenhuma deixa para estimular o espírito crítico das crianças, enquanto assistiam TV
juntos.
Percebi que muitas vezes minhas palavras tocavam fundo o coração dos pais,
havia lágrimas em seus olhos. Aos poucos eles adquiriram confiança e começaram a se
soltar, sentindo-se livres para falar. Respirei fundo, pois havia superado um dos
obstáculos.
Lembro que uma das mães começou a contar os capítulos da novela que assistira
na TV, onde muitas vezes seus filhos assistiam sozinhos. Ela envergonhada com as
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cenas que passava, abandonava a sala, com receio das perguntas que poderiam surgir
Não sabia o que falar para seus filhos, e sentia-se envergonhada em tal situação e de
comentar sobre o assunto que assistia também.
Estudos mostram que a erotização precoce a que nossas crianças estão expostas
faz com que hormônios responsáveis pela puberdade desencadeiem este processo cada
vez mais cedo, o que faz meninas menstruarem mais cedo.
Hoje as crianças assumem postura de adultos, na maneira de se vestir usando
maquiagem e aos 12-14 anos se consideram adultas.
Muitos pais não sabendo como lidar com isso, abandonam a possibilidade de
guiá-las, culpando outros segmentos.
É importante mostrar aos filhos que é bom ser criança e que a pressa em tornarse adulto pode prejudicá-lo na construção de sua sexualidade.
Aos poucos, alguns pais mais informados pediram a palavra e falaram sobre a
exposição que nossas crianças se encontram, aos estímulos dos meios de comunicação,
e à medida que elas crescem vão se tornando mais significativas em sua vida.
As crianças, devido a esses fatores, são influenciadas e levadas a ligar o sexo a
comercialização de determinados produtos, sendo o sexo explorado como fonte de
venda, no entanto, proibido como uma das razões de ser da existência.
Nossa cultura, muito através da mídia, dita a moda, o carro e o corpo que
devemos ter. Muitas vezes guiados por essa cultura sentimo-nos incluídos ou excluídos,
aceitos ou rejeitados. É assim que muitas crianças chegam à escola, sentindo-se
“patinhos feios”, mostrando que muitas das vezes viveram ou vivem sentimentos de
exclusão.
Os pais, preocupados com os afazeres da vida, esquecem de reservar um tempo
para os filhos, esquecendo de elogiá-los pelo que são por dentro e não por fora. A coisa
é tão irracional que, muitas vezes, mesmo sendo trabalhado em sala de aula, alguns
alunos não se aceitam, achando não merecedores de elogios. A questão está na baixa
auto-estima que enfrentam.
Tenho trabalhado muito a auto-estima de meus alunos, muitas vezes para romper
com o passado e iniciar o futuro, “lembrando-os que a beleza física se vai com o tempo,
enquanto a interior só aumenta”.
Com o apoio das aulas que tive e uma colega de trabalho que pesquisou comigo,
pude mostrar-lhes como a presença dos pais e o diálogo é importante para os filhos.
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Seriam as informações transmitidas pelos pais às crianças, desde o nascimento,
por meio de atitudes, gestos ou idéias que permitiriam modificar seus conceitos e
comportamentos. A maior parte das influências que os pais exercem sobre os filhos são
inconscientes Muitos pais não têm plena consciência que seu comportamento tem
enorme influência sobre o desenvolvimento dos filhos, segundo Lindgren.
No final da palestra recebi muitos elogios e os pais disseram sentir-se mais
leves, e que este foi o melhor momento, nunca tido antes, jamais tiveram tempo para
refletir. Na avaliação pediram que a escola proporcionasse outros momentos iguais a
este.
Acredito que os primeiros educadores sexuais são os próprios pais, pois eles são
responsáveis pela formação dos filhos. Sei que neste dia havia superado um grande
desafio.
É claro que além das aulas do curso da Proesf, procurei ler outros livros
sugeridos em classe, me capacitei para desenvolver este trabalho. Foi necessário muito
estudo, para adquirir mais conhecimentos sobre o assunto que seria abordado. Sem as
aulas tidas na faculdade jamais me sentiria tão segura. Aprendi que a educação sexual
não pode ser dissociada da educação como um todo.
Em 2005, lecionando em uma 4ª série e com alunos sedentos de saber, decidi
falar sobre o conteúdo a ser trabalhado, a “sexualidade,” na reunião de pais; porque
achei importante eles saberem como é esse processo, e para sentirem-se parceiros nesse
trabalho e também ficarem menos ansiosos em relação aos resultados.
Foi o primeiro contato mais formal com os pais, e serviu também para que os
conhecesse melhor, afinal teríamos um ano inteiro juntos.
No encontro, decidi informar a respeito do projeto de estudo planejado para o
bimestre, assim a família poderia colaborar. Procurei mostrar alguns trabalhos já
desenvolvidos pelas crianças, relatando a respeito de como foram realizados.
Acreditei na parceria entre a comunidade escolar e a família, assim considerando
os pais integrantes do projeto pedagógico e vice-versa, todos poderiam sair ganhando
muito, principalmente os alunos.
Senti que o tema foi bem aceito pelos pais, os quais disseram acreditar no meu
trabalho.
Aprendi que educar tem um sentido amplo, implicando comprometimento não
somente com a instrução, ou seja, como mero repasse de informação, mas, sobretudo,
com a formação integral do indivíduo.
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Os pais disseram que aprovavam esse assunto em sala de aula, pois tinham
dificuldades de falar sobre isso com os filhos (dificuldades estas, na maioria das vezes
acredito que sejam de cunho cultural), então deixavam a cargo da escola esta tarefa.
Confesso que de início fiquei amedrontada com tamanha responsabilidade em
mim depositada pelos pais.
Na verdade, ainda tinha algumas dúvidas sobre o assunto. Mas teria que
enfrentar meu medo e adquirir confiança..
Tinha conhecimento que a sexualidade fazia parte dos temas transversais e
estavam nos PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais), ou seja, mais cedo ou mais
tarde eu teria de me defrontar com ele.
Fui então em busca de informações, conversei com a professora Jussara do meu
curso de pedagogia, reli os PCNs de apresentação dos temas transversais e ética. Percebi
que ainda tinha muito que aprender antes de passar para os alunos. A dúvida era como
abordar o assunto com meus alunos sem causar constrangimento.
Ao iniciar o século XX (1905), Freud publicou:
os Três ensaios sobre a teoria da sexualidade, obra que causou
escândalo e controvérsias, na medida em que o autor colocava com
clareza a existência da sexualidade na criança, retirando, assim, a
sexualidade infantil do campo da patologia e dando-lhe um caráter de
normalidade (Marcus, In: Cesar, 1998 apud Ribeiro, 2000, p.26-27)

Preocupei-me em compreender a sexualidade. Procurei as respostas para minhas
dúvidas nas apostilas de meu curso de Pedagogia.
Nossa, que agonia! Não sabia por onde começar o trabalho com meus alunos. Só
sabia que não queria uma aula expositiva, uma simples apresentação de “pontos” de
orientação sexual. Queria estabelecer relações, que eles colocassem seus conhecimentos
e informações, enfim, que tivessem problemas a resolver e que eu aprendesse com eles
também.
Sabia que o trabalho com projetos significava de fato uma mudança de postura,
uma forma de repensar a prática pedagógica e as teorias que lhes dão sustentação.
Significava pensar na aprendizagem como um processo global e complexo, no qual
conhecer a realidade e intervir nela não são atitudes dissociadas.
No 1º semestre, a reunião de planejamento terminou muito animada. Foi a
primeira de uma série que fizemos para estudar em grupos.
Mas, como fazer?
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Nesse momento de ansiedade, eis que surgiu na Unicamp a palestra com o Prof.
Ricardo Fernandes Pataro. Quando soube de que viria como palestrante da

Aula

Magna, e que o assunto a ser abordado seria projetos, não tive dúvidas, essa aula
poderia me ajudar. Era tudo que eu precisava como educadora, era o assunto em que
mais tinha dúvida, como abordar em sala de aula.
Professor Ricardo Fernandes Pataro, com suas experiências trouxe grande
contribuição para minha prática profissional, vindo em um momento de muita
ansiedade, conflitos e dúvidas. Com ele aprendi a fazer projetos e coloquei em prática
nas minhas aulas.
As experiências trocadas em sala de aula no Proesf , acrescentando com a
palestra de Aula Magna, me auxiliaram a montar um material específico referente a
Educação Sexual para ser trabalhado com os alunos.
Esse projeto sobre sexualidade quase me deixou maluca, mas consegui
desenvolvê-lo, planejando as atividades passo a passo e com muito cuidado e carinho.
Meu objetivo com essa primeira atividade era investigar o que os alunos sabiam
e levá-los a observar como a “sexualidade” se apresenta no mundo.
Nas aulas seguintes procurei atividades que propiciassem condições para que os
alunos conhecessem aspectos do crescimento e desenvolvimento humano relativos à
sexualidade; outras que desenvolvessem atitudes de responsabilidades em relação a si
mesmo e em relação ao outro quanto à sexualidade. Queria que refletissem sobre o tema
enquanto dimensão do relacionamento humano.
Trabalhar a “Sexualidade” significava pensar na aprendizagem como um
processo global e complexo, no qual conhecer a realidade e intervir nela não são
atitudes dissociadas.
Então em uma das aulas as questões foram elaboradas na lousa com as opiniões
das crianças e foram votadas quais iriam para a rede. As crianças escolheram como
tema do projeto “Puberdade e Reprodução”, pois eram muitas as dúvidas que tinham a
respeito do assunto.
A partir do tema, as questões elaboradas foram:
- Quais os riscos e complicações de uma gravidez precoce?
- Porque os homens tem espermatozóides?
- O que é TPM?
- O que é menstruação?
- Porque os meninos não menstruam?
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- O que é transar?
- Como pode engravidar?
- Quais as mudanças na puberdade?
- Há dor no ato sexual?
Com um roteiro de questões e problemas sobre o assunto sexualidade, como
havia aprendido na palestra do professor Ricardo, montei a rede e passei a desenvolver
meu trabalho sobre o tema Sexualidade. Assim planejado o que seria trabalhado dentro
da “Sexualidade”, tudo se tornou mais fácil.
Característica da rede, apontada por MACHADO (1995),

é que ela “(...) contrapõe-se diretamente a idéia de cadeia, de
encadeamento lógico, de ordenação necessária, de linearidade na
construção do conhecimento, com as determinações pedagógicas
relacionadas com os pré-requisitos, as seriações, os planejamentos e as
avaliações”. (p.140)

Recordo que muitas vezes ao trabalhar o assunto com gráficos, alguns alunos
observavam e diziam: -“Nossa professora, estamos trabalhando matemática!”
Aos poucos o tema estava sendo discutido em outras disciplinas com leitura,
interpretação, em textos, filmes, histórias, produções, debates, pesquisa, entrevista, etc

Dizem que mais difícil que adquirir novos conhecimentos é conseguir
se desprender 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 de progresso.
(MORENO, 1999 apud ARAÚJO,2003, p.5 )

Durante muito tempo, a Educação Sexual, na maioria dos estabelecimentos de
ensino ficava restrito às aulas de ciências, que era abordada com o tema reprodução,
puramente biológico. Muitas vezes quando se dava uma abertura maior ao assunto,
deparávamos com a reprovação dos pais.
Muitas vezes me vi diante desse desafio e não sabia como agir e nem a quem
recorrer à procura de uma solução para resolvê-lo. Devido à falta de material didático
específico, resistência familiar e despreparo, me sentia incapacitada.
Gostaria de ter contado com o apoio dos pais, mas, sabia que muitos
consideravam falar sobre sexo nas aulas um estímulo à atividade sexual apesar de toda
evolução tecnológica, onde através da TV, as crianças têm contato com todas as
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informações possíveis e muitas vezes errôneas. Muitos pais ainda consideram falar de
sexo na escola uma vergonha.
No 1º semestre de 2006 a reunião de planejamento terminou muito animada e
ficou decidido que também neste ano em nosso conteúdo estaria incluída a
“sexualidade”.
Antes, ficava com medo de não cumprir o programa, de não saber responder as
questões feitas pelas crianças. Mas já tinha enfrentado outros desafios anteriormente, e
esse seria mais um dos muitos que surgiriam.
Discutindo a questão no Proesf, contribuiu muito para que como professora,
revisse minha postura, crenças e valores. Queria planejar atividades sobre “sexualidade”
que promovessem aprendizagem e não fosse meramente mecânicos e tarefeiros. Não
queria que os alunos se sentissem submissos, impedidos de falar de seu corpo, de suas
inquietações, medos e alegrias na descoberta do sexo.
Procurei levá-los a refletir sobre as crenças e tabus que lhes passaram, levandoos a encarar a sexualidade como algo natural, sadio, feliz e não como algo proibido. A
cada ano procuro inovar as atividades para com a classe.
No que diz respeito ao tema “sexualidade”, começamos com conversas sobre as
idéias que tinham de seu corpo, sobre os papéis de gênero e crenças sobre concepções e
nascimento.
Fui passando entre os grupos e fazendo outras tantas perguntas. O importante
não era só que acertassem, mas que pudessem recorrer a todos os conhecimentos que
possuíam a respeito dos conteúdos abordados e que pensassem estabelecendo relações,
comparando nomes, enfim, resolvendo problemas.
Durante alguns dias, o tema central de nossas conversas foi “puberdade”. Cada
aluno deu sua contribuição, contando alguma coisa das conversas de família ou fatos
sobre o assunto.
Senti necessidade de maiores informações sobre o assunto, as quais busquei em
aulas do Proesf da UNICAMP na disciplina de Teoria Pedagógica e Produção em Saúde
e Sexualidade. Além das leituras de textos complementares contei com o apoio da AP
Jussara, que tirava as dúvidas existentes.
Mais informada, sentia mais confiança em meu trabalho. Procurava transmitir
isso aos alunos e os mesmos também adquirindo confiança assim sentiriam liberdade
em perguntar e questionar o que antes nem imaginavam poder expor e ser respondido
com tanta naturalidade.
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Como complemento das aulas, pensei em trazer para a escola alguém do posto
de saúde para ser entrevistado pelos alunos. Houve resistência de início, pela direção, a
qual transmitia um tanto de insegurança sobre o assunto que seria abordado.
Quando contava a diretora sobre os questionamentos das crianças, esta se
mostrava horrorizada ou envergonhada, dizendo que não sabia como eu podia responder
a estas perguntas com tanta naturalidade.
Depois de muita conversa e fundamentação, consegui romper a resistência e
finalmente foi agendado um dia para um agente de saúde comparecer a escola.

(...) sobre o mundo médico e científico da antigüidade lhe permitiram,
em uma leitura de hoje, considerar o corpo da criança, daquela época e
naquela sociedade, como um corpo oprimido. (ROUSSELLE,1984
apud CAMARGO ,2000, p.18)

Para isso, contei para as crianças um pouco como era uma entrevista, falando
como deveríamos organizar e elaborar o convite.
Como já havíamos trabalhado as diferentes linguagens, somente chamei atenção
para uma situação como esta, por se tratar de momento mais formal, com pessoa
desconhecida por nós.
No dia e hora marcada, compareceu na escola a agente de saúde do posto do
bairro. Apesar da timidez das crianças no começo, aos poucos a maioria conseguiu falar
e perguntar com naturalidade.
Assistiram um filme, manusearam os bonecos de pano trazido pela agente e
ouviram atentos suas explicações sobre a concepção, o uso do preservativo, doenças
ligadas à sexualidade e as doenças sexualmente transmissíveis, etc.
Neste dia, junto com minha sala, outras alunas assistiram às aulas, mas sua
professora se negou a participar.
Essa entrevista veio acrescentar conhecimento as crianças, que se respeitavam
mais e não se envergonhavam com as transformações pelas quais estava passando seu
corpo, sentindo-se mais seguras com os cuidados que deveriam ser tomados.
Naquele ano, muita coisa aconteceu em minha sala de aula, mas acredito que
com o apoio da Proesf adquiri conhecimentos para saber superar as dúvidas existentes.
Em uma de minhas aulas na quarta série, encontrei na caixinha de perguntas um
bilhete de uma aluna com grande dificuldade para entender o porque de não ser igual as
amigas da mesma idade.
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Algumas com 10 anos já tinham seios, outras com 11 anos mal percebiam a
presença deles. Outros bilhetes traziam a dúvida sobre o porquê de estar falando fino, se
tinha algo a ver com homossexualismo.
Sei que silenciando minhas falas, estas seriam preenchidas essencialmente pela
cultura informal e de diversas outras formas, sem fortalecer a relação de auto-estima que
é necessário a todos, na construção da própria sexualidade, pensando nisso procurei
propiciar condições para que os alunos conhecessem aspectos do crescimento humano
relativo à sexualidade.
Procurei acrescentar conhecimento sobre as diferentes fases do desenvolvimento
físico na adolescência, as diferenças individuais, o auto-conhecimento e a aceitação de
variações na mudança física em seu corpo, fornecer informações que pudessem
esclarecer suas dúvidas e acrescentar conhecimentos.
Em outro trabalho na sala de aula, utilizei uma metodologia participativa, com
ênfase nas discussões e debates sobre o tema sexualidade. Abordei o tema através de:
textos, folhetos educativos, etc. Usei como estratégia educativa, o trabalho em grupo e
individual; dramatização; entrevistas; leitura de conto infantil; uso da caixinha de
perguntas e levantamento de questões.
FREUD (l856-l939) e JEAN PIAGET (l896-l980),
acreditam que o desenvolvimento humano se fez através de estágios
de fases que o sucedem na mesma ordem em todos indivíduos. As
pessoas, desde que tenham um desenvolvimento “normal”, passam por
fases, na ordem, embora possam variar as idades. ( PILETTI, 1986),
p.206.

Bilhetes de alunos* encontrados na caixinha de perguntas:
-

Com quantos anos a menina menstrua?

-

Como uma menina reage quando fica menstruada?

-

Porque, e em qual idade aparecem as espinhas no rosto?

-

O que é menarca?

-

O que é menstruação?

-

Com quantos anos pode ficar grávida?

-

Por que tem menino que fala grosso e fino?

-

Com quantos anos aparecem os seios?
Diante dessas perguntas, procurei um texto, que levasse as crianças a refletirem.
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Em uma das aulas de Língua Portuguesa, entreguei para cada aluno uma
entrevista de título “Bye, bye, bonecas e carrinhos”; tirada da Folhinha, onde foram
entrevistadas seis crianças para falar sobre as transformações trazidas pela puberdade.
Em primeiro momento, pedi-lhes para fazer leitura silenciosa. Até este momento
tudo corria normalmente; apenas um ou outro dava um olhar disfarçado para o colega
do lado. Depois da leitura, pedi voluntários para dramatizar a entrevista.
Percebi que as crianças sentiam-se pouco à vontade e até envergonhadas de
virem à frente para participarem da dramatização. Então, contei-lhes que também, igual
a eles, tive vergonha de falar sobre as mudanças de meu corpo, mas foi aos poucos que
entendi que toda aquela mudança em meu corpo era normal e não deveria envergonharme disso.
Com essa conversa foram se soltando, sentiram-se mais a vontade e ali na frente
estavam os sete componentes da encenação da entrevista.
(*) Na Transcrição foi respeitado o texto original dos alunos.

No início da entrevista as perguntas foram respondidas com naturalidade, mas
quando chegou a pergunta “Alguém sabe o que é menstruação?”, a resposta acabou
saindo gaguejada e entre risos da turma toda mas, assim mesmo, continuaram
encenando a entrevista até o fim .
Depois da dramatização, pedi se poderiam dizer o que tinham sentido ao
responder as perguntas. Rafaella disse que ficou envergonhada, mas que logo passou.
Giovane, disse que era difícil falar sobre essas coisas. Mayara, desviando o
olhar, disse: -Falar é fácil, fazer é que são elas, "né?, profe".
Continuando a aula, passei uma folha onde estava escrito:
-Vocês já sabem que existem mudanças que marcam a puberdade, então,
imagine que você também faz parte do grupo que foi entrevistado pela Folhinha.
Escolha algumas perguntas feitas, copie-as e responda.
No final deixei uma observação: Se desejar, mostre suas respostas para um
colega.
A maioria das meninas escolheu as perguntas: As meninas têm vontade de
menstruar logo? Vocês conversam sobre isso com quem?
Algumas responderam terem vontade de menstruar logo, outras disseram que
têm medo e não querem, e sempre conversam com as amigas sobre isso, pois com os
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pais não sentem a vontade, têm vergonha. Outras, disseram que os pais ficariam bravos
se perguntassem alguma coisa referente a sexo e poderiam até apanhar.
Na pergunta: Vocês, meninas, usam sutiã? Nesta pergunta também houve
empate, pois a pergunta escolhida foi: Vocês acham que a vida mudou?
Disseram que mudou e muito, porque agora começaram a entender as coisas e já
podem ajudar os pais.
Depois da atividade acima, pedi que algumas crianças com l0 anos de idade
viessem à frente. Os colegas citaram suas características. No primeiro momento chamei
à frente meninas, depois os meninos de idades iguais.
Conforme foram falando uma menina anotava as características das meninas; e
um menino anotava as características citadas dos meninos.
Depois fizerem comparações e tirarem suas próprias conclusões. Mas mesmo
antes de terminarem de citar as características, a Isabella gritou que tinham a mesma
idade, mas eram diferentes.
Então a elogiei. Como podem observar freqüentemente, crianças da mesma
idade estão em diferentes fases de desenvolvimento. Cada indivíduo tem sua própria
cronologia de crescimento e desenvolvimento. Algumas crianças desenvolvem mais
cedo, outras um pouco mais tarde.
Então começaram a erguer a mão pedindo a vez para falar:
Letícia começou a contar que aos oito anos começou a tomar hormônio, pois sua
mãe dizia que ela era muito baixinha para a sua idade, e isso acabou ocasionando um
sério problema; começou a menstruar muito cedo; desenvolveu seus seios e quadril;
hoje tem um corpo de moça com apenas dez anos de idade.
Aproveitando o “gancho” da fala da Letícia, falei sobre as funções dos
hormônios.
Ariadne, com dez anos, contou que é baixinha porque seus pais são baixos e ela
nasceu de seis meses.
Nádia, também com dez anos, a mais alta da sala; disse que puxou seus avós
que são italianos e altos. Cada um teve sua vez de falar e dizer o que sentiam em relação
à seu corpo...
Sabrina contou que, quando comprou seu primeiro sutiã foi só emoção, ela
achou o máximo, mas com vergonha, não disse nada para a mãe dela que ficou
pensando que ela não tinha gostado.
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Houve reclamações quanto às mudanças físicas que estão passando ou passarão
(não tenho seios; sou muito baixo; tenho muita cólica, etc...).
Outros estavam contentes, pois entendiam que aos poucos as mudanças
começariam e não adiantava ficarem bravos, era só esperar para ver acontecer.
Leonardo, disse “que as meninas que têm sorte, elas não têm de passar pela mudança de
voz”, e que ele tem observado em seu irmão de 13 anos, às vezes, a voz dele sai grossa;
às vezes sai fininha e a coisa piora sempre que ele fica bravo, aí é uma gozação só.
Gabriela, disse: - Sabe profe, eu pergunto para minha mãe e ela me manda
perguntar para o meu pai. Aí ele diz: “Pergunte para sua mãe.”
A Isabella, disse: - Minha mãe e eu sempre conversamos francamente sobre a
puberdade e sexo, mas algumas coisas eu ainda não conto para ela.
Continuei a falar depois de ouvir o que cada um tinha para contar.
Ser diferente das outras crianças da sua idade e começar a se desenvolver mais
cedo ou mais tarde do que elas, nem sempre é fácil. Lembrar-se disto talvez ajude:
- ”Você pode estar se desenvolvendo num ritmo diferente, mas ainda assim, é
perfeitamente normal.”
Citei como exemplo os frutos de uma árvore, nem todos amadurecem no mesmo
dia. “Não adianta uma manga, por exemplo, brigar com a árvore porque ela ainda não
amadureceu. A árvore não vai poder fazer nada por ela."
- Você não estará sempre adiantada ou atrasada em relação às outras crianças,
logo os alcançarão ou você as alcançará.
- Não importa qual seja seu estágio de desenvolvimento; independentemente
dele, você é você, uma única pessoa. Em todo o universo não existe ninguém igualzinho
a você. “Sinta-se especial”.
Percebi que ao falar trazia tranqüilidade para eles. Com os olhinhos me agradeceram
pelas palavras. Até que não se agüentaram e começaram a aplaudir.
Continuei a aula, e pedindo-lhes, que em uma folha de sulfite, cada um desenhasse
seu corpo como se viam, escrevendo as transformações pelas quais estavam
passando e como se sentiam quanto a isso. No final da aula já não se sentiam tão
acanhados como no início e as perguntas não ficaram só em sala de aula,
continuando fora dela.
Para finalizar a aula, contei-lhes uma história “Da Lagarta à borboleta”. Ao
terminar a história entreguei-lhes uma mensagem com os dizeres:
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Por isso só nos resta esperar. “Temos de ter a tranqüilidade de uma lagarta, que
pacientemente espera dentro do casulo o momento certo para voar, depois de ter se
transformado em borboleta”.
Nesta aula, fiz tudo para propiciar aos alunos condições para

acrescentar

conhecimentos sobre os aspectos do crescimento e desenvolvimento humano relativos à
sexualidade.
Espero ter acrescentado conhecimento sobre as diferentes fases do
desenvolvimento físico na adolescência, levando-os a observarem as diferenças
individuais, o auto-conhecimento e a aceitação de variações na mudança física, do seu
corpo, pelas quais estão passando ou passarão, dentro de seu ritmo de desenvolvimento
e que, essas mudanças são normais e acontecem na puberdade.
Finalizei a aula, passando um questionário, onde citaram o que acharam da aula
do dia e o que foi acrescentado em seus conhecimentos sobre sexualidade.
Para Ercolin, conversar sobre sexualidade não é falar sobre o ato sexual, é falar
sobre ser pessoa, sobre como lidar com o próprio corpo, sobre o respeito a seus limites e
aos dos outros. É falar sobre como desenvolver-se de forma madura e consciente
Como dizia Paulo Freire em relação as nossas ações como educandos “o dia é
hoje e o momento é agora”.
Com experiência adquirida no Proesf, usei de vários recursos para responder
estas perguntas: textos, folhetos educativos, estratégias educativas; trabalho coletivo,
levantamentos de questões e ao final fizeram um questionário de avaliação da aula.
Lembro-me dos questionários das avaliações das aulas, onde diziam ter sido estas aulas
as melhores que tiveram até hoje.
Sem contar quando em minha sala foi matriculada uma garota muito tímida,
envergonhada que se escondia por trás de sua magreza e roupas largas. Não se
relacionava bem com suas amigas de classe. Aos poucos pude ajudá-la. Com muito
respeito, carinho e confiança ela conseguiu superar uma barreira de identidade sexual.
Havia enfrentado em série anterior o preconceito de sua ex-professora e colegas
de sala. As mesmas a expunham ao ridículo de chamá-la de “moleca”, tudo porque
gostava de jogar futebol com os garotos e sua mãe fazia com que cortasse os cabelos
bem curto para não pegar piolhos.
Sentia-se feia e sua auto-estima estava muito baixa. Em crise de identidade
sexual não se entrosava com outras garotas de sua idade, ficando sempre afastada e
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rejeitando a companhia delas. Muitos disseram comer pouco para não engordar, pois
pretendiam ser modelos no futuro e gorda seria carta fora do baralho.
Levei para a sala a história infantil Pandolfo Bereba de Eva Funari, que havia
trabalhado na UNICAMP e poderia usá-la em minha classe, para trabalhar os
sentimentos e emoções.
Em uma próxima aula contei-lhes a história, usando uma colcha que tinha em
meu baú de antigüidade. Levei para sala de aula e eles observaram que o avesso do
bordado tinha nós, linhas penduradas, era muito feio. Era difícil de acreditar que o
direito era tão bonito, com castelo, príncipe e princesa todo feito de feltro, contornados
de fios dourados.
Conversamos sobre as vezes que não queremos mostrar o que realmente somos
ou sentimos, nos escondemos por trás de nossas mentiras. Ana Maria, uma garotinha
muito esperta da classe, levantou a mão e disse:
- “Profe” mamãe sempre diz: - “por fora bela viola, por dentro todo bolorento”.
Havia alcançado meu objetivo. Perceberam que todo direito tem avesso, e todo avesso
tem seu direito, e assim são as pessoas também iguais. Aquela história foi lida,
trabalhada pelos alunos com leitura, dramatização e reflexão. Ao final do trabalho
relacionaram a história à vida deles. Refletiram sobre os condicionamentos culturais,
incluindo aí, a questão do preconceito, que informam o padrão estético de uma época e
lugar.
Qualquer outra manifestação da sexualidade fora desse ideal era interdita:
Passou a ser tida como ilícita as sexualidade fora do casamento (amorlivre, coito pré-conjugal ou extra conjugal); a sexualidade sem
amor(prostituição, masturbação);ou a sexualidade sem procriação
(homossexualidade, sexualidade infantil e sexualidade no climatério).
( COSTA,1989, p. 192 apud CAMARGO &RIBEIRO , 2000 p. 24)

Discutimos a mídia, qual o padrão de beleza estética que ela nos impõe, e
passamos a aceitá-lo religiosamente sem questioná-lo. O importante é se aceitar como
ser humano, não deixar se influenciar pela moda.
Percebi dias depois que esta garota dita “moleca” começou a se relacionar
melhor com os amigos e fazia parte de grupinhos de amigas; não ficava mais presa a
sua timidez. Até mesmo Natália passou a consumir banana no recreio. Entendeu que
não deveria aceitar as características que fazem as pessoas ser consideradas feias ou
bonitas e as vitaminas da banana faria seu corpo mais saudável.
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Em uma das reuniões mães me agradeceram por fazer seus filhos se
alimentarem melhor. Tinham mudado em casa também. Não soube o que responder a
estas, pois era muita emoção. Hoje, recordando minhas aulas de antigamente, vejo que
deveria ter aproveitado muito mais dos assuntos trabalhados e não ter ficando na
mesmice.
Continuamos em outras aulas o mesmo assunto, aproveitando a oportunidade
para levar as crianças a perceberem que cada uma dessas características “mais alto, mais
baixo, mais gordo, mais magro”, pode ser valorizada em uma determinada cultura ou
grupo social, mas que nenhuma delas é de modo absoluto, mais vantajosa ou adaptativa
em nossa espécie.
Alguns alunos pediram a palavra e contaram sobre algo, que conheciam a
respeito do assunto abordado. Como:
- “Minha irmã é mais baixinha de casa, porque puxou minha avó.”
Cuidei para que as atividades não transformassem em campeonato para ver
quem é mais alto ou mais baixo.
Entrevistaram pessoas de família para justificar a resposta que nem todos que
nasceram grandes serão mais alto que outro da mesma idade na vida adulta.
Então, lembrei-me das aulas que tive na faculdade, que poderiam me auxiliar
neste momento. Planejei minha próxima aula em cima do que havia aprendido. Pedi aos
alunos que desenhasse em uma folha de sulfite o corpo humano de uma mulher e de um
homem.
“...é a esse esquematismo pré-lógico, imitando ainda de perto os dados
perceptivos, embora recentrando-os a seu modo, que se pode chamar
pensamento intuitivo. (PIAGET, apud CASTRO,1974 p.24)

Depois, pedi que observassem cada parte do corpo e escrevessem ao lado de
cada uma destas, o que eles sentiam ao olhar para estas partes. Nos órgãos genitais,
tanto do lado feminino ou masculino a maioria escreveu vergonha, besteira, feia...
Sugeri que, juntassem as palavras escritas e construíssem frases a respeito,
dizendo por que sentiam isso a respeito da parte citada. Disseram ter vergonha de olhar
para aquela figura, que era besteirenta e não podiam falar, achavam muito feia.
Procurei explicar que sexualidade é tudo aquilo que faz com que as pessoas
sejam diferentes umas das outras. Somos diferentes nos pensamentos, comportamento...
Para viver intensamente e de maneira saudável, é importante exercitar a autoestima, aceitar-se, valorizando-se e gostar de si como um todo. Temos que buscar a
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harmonia do corpo e da mente, e isso acontecerá a partir do momento que cada um se
permitir ser, sentir, vivenciar ou buscar tudo aquilo quem possa contribuir para a
construção da sexualidade.
Pedi que fechassem os olhos e imaginassem como é seu corpo e o que está
acontecendo em seu corpo naquele momento.
Em folha de sulfite, cada um desenhou o que imaginou. Usaram setas enormes
para explicar seu desenho. Mostraram para alguns colegas, trocaram idéias sobre o que
sabiam sobre o corpo humano.
Pedi que escrevessem o que gostariam muito de aprender a respeito de seu
corpo. Com minha ajuda, organizaram uma lista de perguntas da turma inteira. Todas as
dúvidas vinham sobre a transformação do corpo na puberdade:
Foram tantos porquês, que nem perceberam a hora passar, ficando para a
próxima aula a conversa.
Na próxima aula estavam todos ansiosos para retornar a conversa.
Conversamos a respeito dos hormônios, viram ilustrações, observaram as
glândulas que produzem o hormônio, responsável pela mudança no corpo humano. Seus
olhinhos estavam atentos às explicações.
Observaram os testículos, responsáveis pela produção de hormônios sexuais e
espermatozóides. Depois dessas aulas, as crianças já não usavam nomes familiares e
vulgares para citar os órgãos genitais; as ocasiões de brincadeiras desrespeitosas
deixaram de existir. Hoje procuro evitar as piadinhas e risos.
Discutimos sobre o valor afetivo das palavras, combinamos que em sala de aula
usarão os termos científicos, que são mais apropriados ao contexto e menos carregados
de valores pejorativos.
Em relação aos comportamentos sexuais observados em sala-de-aula, exploração
do corpo do colega, jogos sexuais, beijos, passei a conversar com eles, sempre
demonstrando que entendia sua curiosidade, mas expliquei que a escola é um lugar onde
deve-se respeitar a vontade dos outros e que estão lá para aprender, brincar, etc.
A sexualidade humana é mais que um fato biológico, tendo dimensões afetivas,
sócio-culturais, e éticas. Considerei todas essas dimensões, mostrando a necessidade de
respeito às diferenças individuais e ao contexto da comunidade escolar.
Para facilitar a compreensão e a participação de todos, procuro falar com termos
que correspondam ao interesse das crianças.

59

Trabalhei com a discriminação sexual em nossa sociedade. Procurei trazer para a
sala atividades que possibilitassem aos alunos agirem de forma ativa no combate as
desigualdades e a discriminação das mulheres.
Observei que aos poucos alcançava o resultado esperado. No esporte contavam
com a presença das meninas, não havia discriminação, tinham uma convivência baseada
no respeito às diferenças.
Outra experiência que tive em sala de aula com os alunos foi em uma roda de
conversa. Perguntei-lhes se sabiam o que era machismo. A resposta veio de imediato da
garota Kássia:
- “Meu pai!”
Então questionei porque achava que o seu pai era machista e ela respondeu:
- “Sempre que o meu pai sai, minha mãe diz que quer ir junto. Então ele fala
para ela que vai num lugar que não é para mulher e que seu lugar é cuidando da casa e
dos filhos. É por isso que não a levava.”
Pedi outros exemplos e surgiram outros tantos.
Conversamos sobre a luta das mulheres pela igualdade. Mas, na hora que
perguntei quem achava que deveria fazer o trabalho doméstico de uma casa, a maioria
disse: “As mulheres!”
Alguns meninos disseram ajudar nos afazeres de casa, como também seu pai
ajudava a mãe que trabalhava fora, mas foram poucos.
Percebi que consideravam a palavra feminista como um xingamento Alguns
acabaram dizendo que não podia falar essa palavra na sala.
Disseram que tinham ouvido falar que ser feminista é ser contra o homem. Não
relacionavam a palavra com a luta das mulheres por respeito e mesmos direitos.
Procurei resolver essa situação da melhor forma possível.
Pesquisaram em casa sobre o que antigamente as mulheres queriam, e o que elas
querem hoje? Houve respostas bem tradicionais. Algumas mulheres acabam aceitando
bem essa situação, que o lugar de mulher é em casa cuidando dos filhos e do marido.
Às vezes começava a discussão sobre igualdade, o assunto se estendia para
outras disciplinas, procurava fazer gráficos com os alunos para observarem como ainda
hoje existem muitas pessoas que consideram o lugar da mulher na cozinha pilotando
fogão ou no tanque lavando roupa.
Muitas alunas me contavam sobre as brigas dos pais quando a mãe queria
trabalhar fora. Luís me contou sobre o escândalo que o pai fez na empresa em que sua
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mãe trabalhava; mesmo vivendo de salário mínimo e com 4 filhos para sustentar, o pai
não admitia a mãe trabalhando fora.

PARKER (1991), enfatiza esse pensamento, ao reconhecer que “as
atividades do homem eram dirigidas para o mundo social mais amplo
da economia, política e interações sociais, além do âmbito da família,
enquanto os de sua mulher eram rigidamente restringidos, limitavamse ao mundo doméstico da própria família” (p.59).

No mês de março com a aproximação do dia das mulheres foi possível falar mais
sobre como as mulheres eram tratadas antigamente, dos direitos que não tinham, do fato
de que só tinham deveres. Estas lutavam pelo direito de votar, de estudar, de trabalhar.
Abordei com eles o texto “Mulheres” de Lia Zatz e assim consegui “aquecer” a
turma para esse aspecto de desigualdade entre os sexos. Comparamos o papel do
homem e da mulher de hoje e de antigamente. Observaram que apesar das tarefas
domésticas das mulheres, elas ainda cuidam dos filhos.
Hoje muitas mulheres sustentam os filhos e mantêm todas as despesas da casa,
participando do direito de votar nas eleições, de estudar e trabalhar fora de casa.
Tinha que ser forte, não apenas fisicamente, mas incluir determinação e coragem
como a história de ‘Mãe Loba e Mogli’ de Rudyard Kipling, traduzido por Vera Karam,
onde os alunos perceberam que tem uma personagem feminina tão forte na história que
chegou a incomodar alguns alunos homens, que um de meus alunos me disse: “_
Machona ela, né professora? Eu não queria uma mulher dessas para mim, acho que ela
até bate no marido.”
Com essas palavras ele arrancou muitos risos dos colegas.
Tive que intervir.
Discutimos a atitude de Mãe Loba. Sabiam que ela enfrentaria a todos para
proteger seus filhotes, ao contrário de outras histórias que conheciam e deram exemplos
com personagens femininas ou criaturas frágeis que são protegidas pelos personagens
masculinos.
Dramatizaram a história ao ser apresentada para a sala, foram aplaudidos por
todos, vendo com que determinação e coragem a Mãe Loba defendeu seu filhote
humano de Shere Khan. Teve mais medo de Mãe Loba do que de Pai Lobo, ao contrário
de outros textos onde somente o macho é o forte e vem para defender a fêmea.
Busquei mais atividades para trabalhar com meus alunos a discriminação das
mulheres, a qual acaba prejudicando a todos.
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Os homens, desde pequenos ouvem que homem não pode chorar, que isso é
coisa de mulher, e crescem com esse pensamento sem se preocupar com os sentimentos.
A discriminação está presente também em nosso dia-a-dia. Independente do sexo, todas
as pessoas merecem respeito.
Frases foram criadas e espalhadas pela escola, para combater as idéias machistas
de que futebol é coisa de homem e que meninos que dançam são mulherzinha.
Conforme LOURO (1997),
compreendemos papéis sociais como “padrões ou regras arbitrárias
que uma sociedade estabelece para seus membros e que definem seus
comportamentos, suas roupas, seus modos de se relacionar ou de se
portar(...) através do aprendizado de papéis, cada um/a deveria
conhecer o que é ser considerado adequado (inadequado) para um
homem ou para uma mulher numa determinada sociedade, e responder
a essas expectativas.( p.24)

Depois do trabalho desenvolvido em sala e fora dela, os meninos passaram a
respeitar mais as meninas, aceitando-as e muitas vezes fazendo questão da presença
delas no jogo de futebol. A convivência entre eles se tornou melhor, sem idéias de
machismo, e passamos a contar com a presença masculina nos teatros e nas danças da
escola.
Em abril trabalhamos o povo indígena, aproveitei além de falar sobre sua
alimentação, moradia, crenças, trabalhei também sobre o casamento deles. Pesquisei um
texto sobre o povo indígena chamado Pataxó.
Com esse texto falando sobre o casamento tradicional de um povo, fizeram
relação no meio em que vivem. Pesquisaram em casa para saber como era o casamento
antigamente, comparando com o presente. Um de meus alunos disse ser melhor hoje,
pois é só “ficar”.
Contou-me que hoje é só ficar, não precisa namorar, que ele já “ficou” em festa
de aniversário de sua prima, mas que sua mãe não sabia. Com a experiência hoje sugeri
fazer um debate sobre o assunto namoro.
As questões abordadas foram :
-

Vocês acham que existe uma idade “certa” para começar a namorar?

-

Qual a diferença entre namorar e ficar?

-

Quais as características que teria seu namorado?
As características dos pretendentes foram unânimes, tem que ser bonito,
dentro dos padrões atuais deveria ter sua (seu) namorada (o)?
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-

O que achavam do namoro de hoje comparado com o do passado?
As respostas foram as mais variadas. Muitos disseram não estar prontos para

namorar, mas que isso deve ser muito bom, outros disseram não ter dinheiro para sair
com a namorada. Alguns admitiram “ficar” com alguém em festinhas, escondido dos
pais. As características dos pretendentes foram unânimes, “tem que ser bonito”.
Considero sempre pensando na família, que hoje deixou de ser formada por pai,
mãe e filhos que compartilham a mesma moradia. Aumentou o número de filhos que
moram com um dos pais, depois da separação ou divórcio; de solteiros que têm filhos e
moram com avós.
Com a gravidez precoce em alta e esse novo perfil de família, surgem diversos
problemas. Mas, toda criança precisa ser atendida em suas necessidades, pelos pais
biológicos ou não.
Hoje procuro trabalhar com as crianças posturas de valorização e respeito para
consigo mesma e com as outras.
Procuro assinalar que a homossexualidade tanto quanto a heterossexualidade são
comportamentos e, enquanto tais, não significam necessariamente identidades.
Segundo Freud, não é competência da psicanálise solucionar o problema do
homossexualismo. A psicanálise revela os mecanismos psíquicos que culminaram na
determinação da escolha do objeto, e remontando os caminhos que levam deles até as
disposições instintuais, contribuindo para o indivíduo redefinir sua vida, sua autoestima, seu posicionamento no mundo mental e adaptação ao mundo.
O processo ensino-aprendizagem apoia-se na interação professor-aluno-meio
devemos ficar atentos às dúvidas e ao impasse, e principalmente estar abertos a essas
possibilidades.
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9 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Hoje percebo o quanto me fizeram falta as informações sobre orientação sexual,
nunca tidas no magistério. Quantas vezes, em sala de aula, deixaram de tratar com
naturalidade as perguntas dos alunos sobre ‘SEXO’ enfocando sempre a parte biológica
esquecendo-me do afetivo. Quantas vezes me desviei das perguntas por não saber se
poderia dar a resposta correta e como seria interpretada pelos pais.
Foram inúmeras as vezes que não foi permitido aos alunos ou que foram
impedidos de falar de seu corpo, de suas inquietações, de seus medos e alegrias na
descoberta do sexo, continuando a encarar a sexualidade como algo proibido e
vergonhoso.
Lembro-me das vezes que fui questionada pela direção, dizendo que deveria
repreender ao aluno no qual ao entrar na sala escreveu bem grande na lousa a palavra
‘sexo’, sem questioná-lo qual o conhecimento que ele tinha sobre a palavra.
Como poderia ter ajudado uma garota adotiva que presenciava relações sexuais
dos pais e nada entendia sobre seu corpo e sentimentos. Soube mais tarde que desfilou
na adolescência como modelo, mas não continuou na carreira, pois foi presa fácil de um
espertinho que se aproveitou de sua ingenuidade, falta de conhecimento e informação.
Hoje é mãe de um garoto.
Falhei como educadora nesta parte, pois nada fiz para diminuir os preconceitos
nos alunos. Por falta de apoio, desconhecimento do assunto, capacitação profissional,
para ampliar a compreensão sobre a sexualidade, aprofundamento nos conceitos, falta
de revisar valores e crenças, falhei nesta parte como professora.
Com os conhecimentos adquiridos na Proesf, com leituras, debates, seminários e
troca de experiências, me sinto hoje, capacitada para os desafios do dia - a - dia com
meus alunos e os encontros de muito contribuíram para minha formação profissional.
Posso dizer que hoje sou outra. Sei que a partir de um diálogo franco e um clima
de confiança e respeito mútuo a educação sexual pode ser iniciada mais cedo, diante da
curiosidade de meus alunos acerca de termos sexuais.
Procurarei não me esquecer que quando a criança entra na escola, já traz consigo
uma bagagem de conhecimentos e experiência vivida em seu mundo familiar e contatos
sociais que são uma fonte de estimulação e aprendizagem. Perante as dificuldades
enfrentadas e apontadas pelas famílias em relação a discussão mais ampla sobre a
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sexualidade, procuro orientá-los, estar atenta aos sentimentos dos alunos, procurando
entender as histórias contadas e vivenciadas por eles. Criando assim, vínculos afetivos
que se fortalecem entre nós, baseado sempre no respeito, compreensão e afetividade.
A construção de nossas concepções sobre afetividade se rege pelos
mesmos princípios de aprendizagem de outros conceitos, normas e
valores; [...] ao mesmo tempo que o elemento afetivo mediatiza
nossos processos cognitivos e aprendizagens. (MEDEIRO, 1998 apud
RIBEIRO, 2000, p48)

Acredito que sem a ajuda do Proesf não conseguiria atingir meus objetivos, pois
percebi que as aulas, os textos, as conversas da sala fizeram com que eu mudasse minha
maneira de pensar até então tão tradicional em muitas partes. As leituras de textos me
fez, me transportou para lugares antes desconhecidos me fez refletir sobre minha prática
e acrescentou conhecimento.
Precisaria de mais tempo com a gente mesmo para pensar o que foi realmente
que aconteceu. Nos dias de aula na faculdade, vivi todas as minhas idades, morei em
todos os lugares que eram relatados; mesmo sob o calor do dia não deixei de participar.
Consegui neste curto período de três anos de faculdade, viver, reviver, sonhar,
descobrir...
São experiências novas que carrego como bagagem. Muitas vezes procuro usálas com meus alunos em minha sala, principalmente as experiências vivenciadas por
outras professoras e que deram certo.
Foram dias que pareciam curtos para tanto afazeres e tinham que ser conciliados
para não desistir e colher frutos no futuro. O melhor de tudo foi que, descobri então, que
posso escrever e para isso, preciso só tentar, tentar e tentar. Com o término desse curso
sei que me proporcionará grande satisfação pessoal e profissional. Hoje me sinto mais
segura em minha prática profissional, adquiri conhecimentos e espero ter contribuído
com minhas experiências.
Sei que jamais esquecerei os momentos de trocas, dos trabalhos em grupo, dos
seminários... e de vocês minhas amigas. Obrigada por fazerem parte de minha história.
“Faça o necessário; depois o possível. De repente, você estará fazendo o
impossível.”

65

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
ARAÚJO, WLISSES F. A Temas transversais e Estratégia de Projetos- São Paulo,
Moderna ,2004.
ARIES, P. (1986). Historia social da criança e da família. Rio de Janeiro, Guanabara.
BUSQUETS, M.D. e outros. Temas Transversais em Educação. São Paulo, Ática, 1997
BRASIL, SEF Parâmetros Curriculares Nacionais: apresentação dos Temas
Transversais e ética. Brasília, Mec/ SEF, 1997.
CAMARGO, ANA M.& RIBEIRO,CLAÚDIA M. Sexualidade(s) e infância (s): a
sexualidade como tema transversal. São Paulo, Moderna/ Editora da Unicamp .2000.
CESAR,M.R.A (1998). A invenção da adolescência no discurso psicopedagógico.
Dissertação (Mestrado). Campinas, Faculdade de Educação, Unicamp.
COSTA, Jurandir Freire. A face e o verso: estudos sobre o hemoerotismo II- São Paulo,
Escuta, 1995.
FOULCALT, M. Vigiar e punir. Petrópolis, Vozes, 1997
-A Vontade de Saber. In: -história da Sexualidade, Rio de Janeiro: Graal,
1984.Vi.152p
FREIRE,J..B.. Educação de corpo inteiro. São Paulo, Scipione,1989.
HERNANDEZ, F. Transgressão e mudança n Educação: Os projetos de TrabalhoPorto Alegre, Artes Médicas, 1998.
LINDGREN, H.C. Psicologia na sala de aula. Rio de Janeiro, livro Técnico, 1971. 2 v.
LOURO, Guacira Lopes: Gênero, Sexualidade e Educação: uma perspectiva pósestruturalista. Petrópolis, Vozes,1997,
MORENO, M.” Temas Transversais: um ensino voltado para o futuro”.
In:BUSQUETS,M.D. e outros. Temas Transversais em Educação. São Paulo, Ática,
1997.
PILETTI, Nelson. Psicologia Educacional. Ed. Áticas, 1986.
PUIG, J.& MARTÍM, X.. La educación Moral, em la escuela. Barcelona, Edebé, 1998.
RIBEIRO, CLAÚDIA; a Fala da Criança sobre Sexualidade Humana: O dito, o
explícito e o oculto.
SEBER, M. G. PIAGET: O Diálogo com a Criança e o desenvolvimento do Raciocínio.
Col. Pensamento e Ação no magistério. São Paulo: Scipione, 1997.

66

