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APRESENTAÇÃO
A escrita que se segue é constituída a partir de um olhar reflexivo que lanço ao
meu passado com o objetivo de relembrá-lo; reconstruindo-o para então, reescrevê-lo na
tessitura do tempo presente.
Por tratar-se de um memorial de formação do curso de Pedagogia (Proesf)1, a
escrita não se desenrola de maneira confortável e descompromissada. Ao contrário, é
delimitada pela necessidade de resgatar em lugares secretos da memória, lembranças
adormecidas e acomodadas pelo tempo, e que agora, revolvidas pelo ato de rememorar,
afrontam e sacodem certezas consolidadas e cristalizadas.
Busca ainda, entrelaçar os conhecimentos construídos no exercício de minha
prática pedagógica com os discursos teóricos apreendidos em tal formação acadêmica,
destacando as mudanças ocorridas tanto em minha vida pessoal quanto na profissional.
Portanto, este memorial não é reviver, posto que não podemos viver duas vezes
uma mesma situação, afinal, de alguma forma ela sempre será distinta. É refletir sobre o
já acontecido e, antes de tudo, chorar ou sorrir pelas mil maneiras possíveis de como
poderia ter sido.
Durante todo o curso de Pedagogia refletimos sobre uma educação mais humana
voltada para a formação integral do aluno. Falamos de uma cientificidade que leve as
pessoas a compreenderem suas próprias vidas, tanto quanto o meio social em que
vivem, a fim de transporem suas próprias barreiras, transformando o contexto na qual
estão inseridas. Este é o verdadeiro sentido de educação.
A cada dia que passa, aprendo algo nas entrelinhas dos vários textos estudados;
reflexões que mudam meu olhar para prática pedagógica diária, quebrando velhos
paradigmas. Começo a perceber que nós, professores, não devemos nos sentir donos do
saber, mas eternos questionadores da própria prática e de tudo aquilo que nos causa
estranheza.
Descobertas e reconstruções, que me faz pensar o quanto foi bom retomar os
estudos, apesar de todo desgaste físico e emocional que é ter três jornadas: em casa
(esposa e mãe), na escola onde trabalho (educadora) e na Universidade (aluna).
São muitas vidas que passam pelo meu convívio todos os dias, cada uma com
sua complexidade e singularidade, mas faço disto também um exercício de aprendizado,
1
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pois, aprender a respeitar e a ouvir quem está em nossa volta é de fundamental
importância na função de um educador que se preocupa com a formação integral de seu
aluno.
Penso que este é o grande sentido para a escrita deste memorial, voltar meu
olhar para a prática cotidiana, de forma crítica e questionadora, considerando os
interlocutores que fizeram parte da minha formação profissional, reconhecendo que os
contextos social, político e econômico que vivi se entrelaçam nos modos como construí
meus relacionamentos, minhas abstrações e minhas atitudes.
A partir desta reflexão crítica e a (pretensa) compreensão da pessoa X
profissional que me constitui, posso então lançar mão destas ferramentas na
reconstrução diária de minha ação pedagógica.
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1 - MINHA TRAJETÓRIA DE VIDA
1.1 - A família
Acredito que devo iniciar o resgate de minha trajetória reportando-me às
histórias de vida de meus pais, pois constato que muito do que vivi e a maneira pela
qual fui me constituindo se relaciona às escolhas, aos contextos e vivências que
direcionaram seus modos de vida.
Comecemos pela minha mãe. Filha mais velha de uma família numerosa, nasceu
na cidade de Bodoca no Estado de Pernambuco. Passou sua infância trabalhando em
uma plantação de milho, onde seus pais eram meeiros. Nos períodos de seca, meu avô
deixava a pequena plantação aos cuidados dos filhos e percorria toda a região como
tropeiro, na intenção de encontrar qualquer tipo de trabalho, e também negociar ou
trocar mercadorias em busca do sustento da família. Minha mãe contava que meus avós
eram muito rigorosos e severos, e isso refletiu na maneira como ela própria criou e
educou seus filhos.
Meu pai, filho da segunda família de meu avô, também tinha muitos irmãos,
porém, diferentemente de minha mãe, teve uma infância mais “abastada”. Nascido em
Teófilo Otoni (MG), morava em uma próspera fazenda onde sua família criava gado.
Ele conta que passava o dia brincando e caçando pequenos bichos e aves silvestres,
juntamente com seus irmãos. Seu pai tinha muitos empregados, e não precisava da
ajuda dos filhos para tocar os trabalhos na fazenda.
Uma das coisas que parece ter marcado a infância de meu pai é o fato de minha
avó ter sido a parteira da região onde moravam. Em quase todos os partos que fazia,
meu pai era seu acompanhante. Como tal, ele assistia de perto os partos, participando de
todos os rituais, rezando com a família da grávida, chorando pela morte de muitas
mulheres e bebês que, por falta de recursos, não sobreviviam aos problemas que
costumam acompanhar uma gravidez de risco. Até hoje ele conta com detalhes os partos
que assistiu quando era apenas um menino.
Percebo que a infância vivida pelos meus pais tinha muitos resquícios da visão
de infância que caracterizava as organizações familiares no período medieval, como
constatou Ariès em suas análises sobre a constituição social dos conceitos de infância e
3

família na Europa. Pode-se dizer que, como no contexto pesquisado pelo autor, meus
pais conviviam em comunidades que incluíam as crianças no mundo dos adultos sem
considerar as especificidades típicas dessa época da vida. Não havia separações entre as
diferentes faixas etárias, todos participavam das mesmas práticas e tarefas sociais, e
“mal adquiria algum desembaraço físico, era logo (a criança) misturada aos adultos, e
partilhava de seus trabalhos e jogos” (ARIÉS, 1981, p. 10).
Atraídas pela prosperidade propagada do estado de São Paulo na década de
trinta, tanto a família de meu pai quanto da minha mãe resolveram começar uma nova
vida neste Estado. Foi assim que ambos se encontraram na cidade de Presidente
Bernardes.
Nesta cidade, meus avós maternos se tornaram meeiros de uma plantação de
café, enquanto meus avós paternos compraram uma fazenda de criação de gado com
uma extensão de terras bem menor que a propriedade que tinham em Minas Gerais.
Com a idade avançada, meu avô paterno resolveu entregar o controle dos
negócios da família aos filhos que, sem experiência alguma no ramo, e sem noção das
leis que orientam a vida no sistema capitalista, perderam tudo que meu avô havia
construído em anos de trabalho. Foi nessa época que meus pais se casaram e vieram
morar com meu avô na cidade de Campinas (SP) numa casa velha e abandonada, a
única propriedade que havia sobrado dos bens da família.
Mais uma vez, estavam em busca de melhores condições de vida e escolheram
Campinas porque nesse período (final da década de 50 e início dos anos 60) a cidade
ganhava importância no Estado por conta da expansão industrial acelerada pela política
desenvolvida pelo presidente Juscelino Kubitschec, que acelera a formação de indústrias
nacionais e também incentiva a vinda das multinacionais para o Brasil.
Em Campinas, meu pai consegue seu primeiro e único emprego assalariado em
uma empresa chamada Pirelli Pneus S.A, existente até hoje na cidade, especializada em
artefatos de borracha, cuja principal produção é a fabricação de pneus.
Neste contexto, nasci na cidade de Campinas no dia 20 de novembro de 1961,
caçula e única mulher dos 4 filhos que meus pais tiveram. Formávamos uma família
tradicional de classe media baixa, onde meu pai era provedor da casa com o salário que
ganhava nesta empresa.
Trabalhando retirando as rebarbas dos pneus durante o turno da noite, meu pai
não se adaptou ao tipo de emprego. Acostumado a organizar sua rotina de acordo com
suas próprias necessidades, não se adaptava com horários pré-determinados por
“outros”, com o trabalho repetitivo e com a neurose característica dos empregos em
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linhas de montagem. Como nos lembra Heloani “a esteira cria então, uma estrutura de
trabalho morto, automatizado” (2003, p. 57). Sendo assim, meu pai já não era dono do
seu próprio pensar, do seu tempo, do seu querer, do seu fazer, e isso o deixava
angustiado.
Dizia não ser natural uma pessoa trabalhar durante a noite e, na tentativa de
mudar sua condição de trabalhador assalariado, resolveu pedir demissão da fábrica. Era
um homem jovem e corajoso, aprendeu o ofício de pintor de paredes e trabalhando
muito, em pouco tempo conseguiu a casa própria e mais dois terrenos no município de
Campinas. Mantinha uma vida confortável, lembro-me que éramos a única família da
rua que tínhamos televisão em casa, um luxo para a época.
Mas, meu pai parecia nunca estar satisfeito. Era, e ainda é, um sonhador nato, e
fazia de tudo para alcançar seus desejos, suas ambições. Vendeu nossa casa e se mudou
com a família, para a cidade de São Bernardo do Campo (SP), tentando novamente a
“sorte”.
Nesta cidade, abriu uma pequena firma de pintura de casas residenciais e,
juntamente com meus três irmãos (na época 15,18 e 20 anos) começou seu próprio
negócio; era seu próprio patrão, dando início a uma nova etapa em nossas vidas.
Contudo, a “sorte” não nos acompanhou nessa empreitada. Foram muitos anos
de sofrimento e dificuldades econômicas. Meu pai, na tentativa de conseguir um nível
de vida melhor, se dedicava a economizar o pouco dinheiro que conseguia ganhar com
seu trabalho guardando-o em uma "caderneta de poupança", contando com o
rendimento dos juros mensais para construir algum imóvel para vender ou alugar.
Vivemos perseguindo este sonho por muitos anos sem que meu pai jamais conseguisse
realizá-lo.
Ficamos três anos em São Bernardo do Campo, até que meu pai se deu conta de
que estávamos decaídos financeiramente. Voltamos para Campinas e fomos morar em
uma casa de fundos cedida por uma tia paterna.
Morei nesta casa dos nove aos onze anos e foi lá que pude experimentar as
brincadeiras de rua com meus primos. Lembro-me que brincávamos sempre depois do
jantar, horário em que todos estavam em casa. Eram tantas brincadeiras, mas recordome de algumas em especial: passa anel, pega-pega, queimada... Com certeza foi o
melhor período da minha infância.
Minha mãe ficava contrariada com as atitudes que meu pai tomava. Porém,
como a maioria das mulheres daquela época, se submetia às suas decisões. Hoje, com o
seu falecimento e dos meus dois irmãos mais velhos, moram comigo meu pai (com 84
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anos) que ainda trabalha em busca do seu sonho, e meu único irmão, (agora com 49
anos) pois venderam a casa que tinham na tentativa de lucrar com os possíveis
rendimentos que o dinheiro da venda poderia gerar.
Muitas pessoas rejeitam as condições de trabalho características do sistema
capitalista, em ter um patrão que o controle e explore sua força de trabalho. Não se
enquadram no sistema, que tanto criticam, nem conseguem sua independência fora dele.
Esta situação de coisas é compreensível, tendo em vista que a própria
organização da sociedade neste sistema impede a construção de uma consciência crítica
que entenda o contexto vivido, e busque a transformação do mesmo.
Cresci vivenciando todos os conflitos de minha família que, mesmo inserida
numa sociedade capitalista e opressora, se recusava a ser massacrada por essa
engrenagem. Afinal, como afirma Heloani, “a aceitação tácita da lei e das regras é que
possibilita reativar continuamente o jogo da dominação” (idem, p. 30).
Em meio a estes conflitos, sem querer ser massacrada por um sistema opressor e
ao mesmo tempo não ficar à beira do caminho, resolvi participar dele de maneira
consciente e questionadora, procurando brechas que me possibilitassem a mobilidade de
pensamentos e ações, que transformassem e dessem significado à minha vida.
Posso pensar em minha vida segundo a análise que Miguel Arroyo faz a respeito
dos limites que a origem social impõe na trajetória da maioria das professoras:
“A condição de vida está presente em nossas escolhas ou condiciona
nossas escolhas. Não escolhemos a profissão que queremos, mas a
possível. Esta condição está presente na socialização de toda nossa
vida, sobre tudo de nossa infância e juventude, na socialização das
imagens profissionais e nas posições que projetamos como possíveis
(2001, p.126)”.

Posto isto, afirmo que nem sempre seguimos caminhos por onde nossa vontade
deseja ir, mas percorremos trajetos que vão se construindo através de palavras,
momentos, circunstâncias, idas e vindas que vão acontecendo ao longo de nossa
existência.
Não sonhei, por exemplo, com a carreira de magistério. No entanto, ao relembrar
de fatos vividos, tomo consciência de que ela vem se construindo ao longo de minha
vida.
Lembro-me que gostava muito de estudar, de ler; era muito curiosa e não
conseguia dormir enquanto não resolvesse algum problema que surgisse nas disciplinas
cursadas. Isso quando eu tinha meus 18 anos, e estudava no Colégio Estadual Vitor
Meireles, em Campinas, freqüentando o então denominado segundo grau.
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A diretora deste colégio conseguiu para mim e uma colega bolsas de estudos e
alojamento para que pudéssemos cursar a faculdade em Bragança Paulista. Éramos boas
alunas e esta diretora achou que não seria justo que parássemos nossos estudos devido a
nossa situação financeira. Mas, infelizmente, foi isso que aconteceu, ao menos para
mim.
Meus pais não acharam certo que eu fosse morar num alojamento. Naquela
época essa situação não era honrosa para uma mulher. Parei os estudos com tristeza, e
comecei a trabalhar em uma loja de frios e laticínios. Depois, trabalhei em um banco
preenchendo contratos de alienação de veículos.
Nestes empregos encontrei pouca utilização para os estudos apreendidos na
escola. Tanto esforço e dedicação, tantas horas de estudos e todo o empenho que havia
dedicado às fórmulas matemáticas, à tabela periódica, aos cavalos de potência e a toda a
conjugação verbal da língua portuguesa , de quase nada me servia.
Neste momento de vida me senti sem rumo, sem direcionamento. Toda a
educação compartimentada que havia tido não me dera suporte frente ao mundo fora
dos portões da escola.
Sem ter um direcionamento claro sobre o rumo que minha vida devia seguir, me
casei. Agora entendo que o casamento significava para mim, mesmo que
inconscientemente, um ponto de referência, um lugar na sociedade. Casada, cuidaria
dos meus filhos e deixaria as preocupações econômicas para meu marido. Este sim,
deveria ser o responsável pelo sustento e bem-estar da família, deveria ter um emprego,
um salário, afinal, essa era a “ordem natural” das coisas. Assim, me enquadraria no
sistema e seria feliz.
Contudo, o ideal de bem-estar social propagado pelo sistema capitalista, e no
qual tentava me adequar, mostrou sua verdadeira face. Depois de cinco anos de
casamento, meu marido ficou desempregado. Sem o salário e os benefícios que tinha
como trabalhador de uma metalúrgica, ele não conseguiu manter o padrão de vida que
tínhamos desde o início do casamento. De repente, me vi com dois filhos pequenos e
sem nenhuma perspectiva de como poderia atender suas necessidades básicas
Corri em busca de um emprego, pois os trabalhos que meu marido encontrava
não garantiam o sustento da família. Naquele momento, começava minha luta pelos
meus reais interesses e necessidades. Começava também, meu encontro com o
magistério.
Mas, antes de iniciar a narrativa sobre os caminhos que percorri até esse
encontro, destacarei alguns fatos vividos na época em que era iniciante nos espaços
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escolares. Acontecimentos que me marcaram como aluna e que justificam muitas
atitudes que assumo hoje, como professora.

1.2 - Meus primeiros anos escolares
Iniciei meus estudos em uma escola municipal de São Bernardo do Campo, em
plena Ditadura Militar, cujo currículo educacional primava pela ordem, a moral, a
disciplina, a ética e a religião, conteúdos necessários à manutenção daquele regime
político.
Me formei no colegial e saí da escola me sentindo totalmente desorientada, não
sabia para onde ir, o que fazer com tudo que havia “aprendido”. Sentia falta de alguém
que me dissesse o que fazer, como acontecia na escola.
Não havia espaço para o diálogo, não havia aprendizagem para a vida. A escola
era uma mera reprodutora da sociedade em que estava inserida. O sistema educacional
era pensado e implantado pelos militares, e refletia “uma estrutura ocupacional mais
especializada. Semelhante e divisão de trabalho na sociedade mais ampla, o trabalho
pedagógico fragmentou-se para tornar o sistema educacional efetivo e produtivo”
(MOREIRA, 1990, p.28).
É claro que não tinha esse entendimento na época. Essa análise se fundamenta
nas leituras que fiz, nas vivências que tive depois de adulta. Como aluna desse tipo de
ensino, eu era levada a acreditar e aceitar que existia o bem (a Ditadura) e o mal (todos
que se opunham ao regime), os heróis e os vilões, o sim e o não. Enaltecia nomes que
hoje sei que identificam os responsáveis por muitas mortes e injustiças sociais. Mas
naquele período, vivia “no contexto de uma ideologia política que primava pela
restrição à vida individual em benefício de suplantar o subdesenvolvimento do país e a
subversão” (CUNHA p. 67).
Entretanto, freqüentar uma escola, mesmo sendo ela moldada de acordo com
ideologia militar, foi para mim a abertura de um novo caminho, de novas vivências.
Até os sete anos de idade vivia dentro de casa “protegida” dos males da rua. Não
tinha amigos e tão pouco convivia com crianças da minha idade. Nesse sentido, ir para a
escola e encontrar espaço para brincadeiras, para a convivência com outras crianças, foi
como “adentrar em um céu”.
Minha primeira professora, dona Pélcida, era a mulher mais bonita e elegante
que eu já tinha visto, com seus cabelos lisos de corte reto na altura dos ombros, seus
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vestidos, saias e terninhos, sua bolsa e sapatos de couro. Era a educação em pessoa, com
voz firme e segurança no olhar. Além disso, gostava de mim!
Hoje me questiono se ela realmente gostava de mim, ou do tipo de aluna que era:
quieta e obediente. Éramos os modelos ideais para a educação da época: ela falava, eu
ouvia, ela transmitia a matéria e eu decorava. Representávamos muito bem as práticas
educativas do período, pois “na concepção tradicional de educação, a metodologia de
ensino é entendida, em síntese, como um conjunto padronizado de procedimentos
destinados a transmitir todo e qualquer conhecimento universal e sistemático”
(MANFREDI, s/d).
Apesar disso, foi nesta escola que pude brincar, correr, conviver com outras
crianças. Eram brincadeiras dirigidas pela professora, nossos movimentos e impulsos
eram controlados, tínhamos horários determinados para tudo: brincar, conversar, e até
sonhar! Mas, foi lá que conheci meus primeiros amigos de infância, lá era o lugar onde
eu tinha com quem compartilhar meus desejos de criança.
Quando ingressei no colegial as disciplinas eram divididas em três áreas:
humanas, exatas e biológicas. Optei pela área das biológicas, por achar que sua grade
curricular, subdividida pelas disciplinas de biologia, zoologia, zootecnia, botânica etc,
era mais completa e me dariam maior preparo para a vida!...
Os professores transmitiam muito conteúdo, pareciam acreditar no que faziam.
Enchiam a lousa de matéria e eu, como boa aluna que era, copiava e memorizava tudo,
conseguia boas notas e passava de ano com louvor. Realmente estava confortável
naquele ambiente, pois era o único que conhecia.
Na minha ingenuidade ignorava o teor político-ideológico do capitalismo que
vinha embutido no tipo de educação que recebia, tanto em casa quanto na escola, e que
me fez adiar muitos projetos, como o de cursar uma faculdade. Tomava como única
possibilidade a minha realidade de vida.
De acordo com Bourdieu:
“Se os membros das classes populares tomam a realidade por seus
desejos, é que nesse terreno como em outros as aspirações e as
exigências são definidas, em sua forma e conteúdo, pelas condições
objetivas que excluem a possibilidade de desejar o impossível” (1998,
p. 47).

Hoje questiono o tipo de educação pela qual passei, pois acredito que a prática
educativa deva pautar-se na perspectiva de:
“um sujeito ativo, que participa de maneira ativa e reflexiva das aulas,
um sujeito que constrói sua inteligência e sua identidade por meio do
diálogo estabelecido com seus pares, com os professores e com a
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cultura, na própria realidade cotidiana do mundo em que vive.
Estamos falando portanto, de alunos e alunas que são “autores do
conhecimento” e não meros reprodutores daquilo que a sociedade
decide que devem aprender”(ARAÚJO, 2004, p. 43).

Durante muito tempo me perguntei por que meus colegas de escola que tiravam
notas inferiores as minhas, que se dedicavam mais à vida extra classe, conseguiam lutar
pelos seus sonhos, sabiam que caminhos percorrerem, enquanto eu, que sempre havia
seguido os preceitos para ser boa aluna e filha, ficava paralisada diante dos obstáculos,
sem saber que direção dar à minha vida.
Estas indagações me foram respondidas na disciplina Temas Transversais,
ocorrida no quinto semestre do curso de Pedagogia, onde refletimos sobre os prejuízos
que os educandos têm quando o currículo escolar despreza os conhecimentos extraclasse, e não faz a ponte entre as reais necessidades de conhecimentos dos alunos em
relação ao contexto em que vivem.
Como já citei, gostava muito de estudar e pretendia continuar meus estudos até a
universidade, porém, hoje tenho consciência de que a formação no segundo grau
(atualmente denominado ensino médio) era, e talvez ainda seja, o limite para a grande
parte da população. Como a maioria dos jovens oriundos da camada popular, obtive um
diploma do 2° grau e entrei no mercado de trabalho. Parece que as coisas não mudaram
muito daqueles tempos para cá, basta ver a realidade pela qual passamos atualmente.
(Se pelo menos tivesse emprego para todos...)
Somente anos depois voltei a estudar e atualmente curso Pedagogia, razão pela
qual rememoro minha vida com o objetivo de escrever este memorial de formação. E ao
transpor para a escrita as lembranças de fatos vividos, vejo que segui uma trajetória não
imaginada, que percorri caminhos guiados pelas necessidades.
1.3 - O Magistério
A busca pelo magistério não foi bem uma opção, foi uma necessidade financeira.
Estava casada e com a situação econômica difícil: tinha dois filhos, um com 6 anos e
outra com 18 meses, quando precisei voltar a trabalhar para ajudar nas despesas de
casa.
Consegui emprego como inspetora de alunos em uma escola pública de
Campinas; na época tinha apenas o segundo grau completo, e nenhuma formação
específica em educação. Foi quando ouvi o seguinte conselho da professora do meu
filho: “Volte a estudar. Faça magistério e ganhe a vida dando aulas”.
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Não era uma má idéia, pensei. Poderia prestar um concurso, ter um emprego
efetivo. Além disso, o curso de magistério era gratuito. Resolvi arriscar e voltei
novamente aos estudos.
Lembro-me que a idéia de assumir uma sala de aula como professora passava
bem distante de mim. Como inspetora de alunos convivia com os mais diferentes
conflitos que caracterizam um espaço escolar, e pensava: “como os professores
agüentam essa situação”! Comecei a acreditar que quando me formasse no magistério,
teria mais um diploma engavetado.
Mas, a vida nos leva por caminhos nem sempre desejados. Terminei o curso e
logo surgiu um concurso que visava contratar professores para atuarem no ensino
público municipal de Campinas. Prestei o exame, passei e acabei me efetivando como
professora de educação infantil, cargo que exerço há cinco anos.
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2 - DESAFIOS DE UMA EDUCADORA
2.1 – Educadora X Professora
Quando assumi o magistério como professora de educação infantil, fui tomada
por alguns questionamentos: o que deveria ensinar? Como educar crianças dentro de um
espaço escolar? Qual o papel de uma professora de crianças pequenas em um universo
de fraldas, choros e chupetas?
Não havia visto nada no curso de magistério que fizesse referência ao tipo de
prática educativa que deveria desenvolver com crianças de zero a seis anos. A única
experiência que tinha com essa faixa etária era como mãe dos meus filhos.
Entretanto, na escola infantil eu não era mãe das crianças, nem tia, irmã ou avó.
Eu era professora. Uma professora que não lecionava química, física, ou português.
Uma professora que não tinha conteúdos pré-determinados, ou uma grade curricular
segmentada em disciplinas, práticas educacionais que conhecia como estudante, e como
profissional da educação não sabia qual era minha função naquele ambiente.
Cerisara, ao discutir a construção da identidade dos profissionais de educação
infantil, aponta que:
“As práticas profissionais que o trabalho com crianças de 0 a 6 anos
exige das auxiliares e das professoras que estão em contato direto com
as crianças são tão mais próximas às práticas de maternagem e ao
trabalho doméstico quanto menores as crianças, o que acaba por
potencializar a dificuldade para diferenciar o que é profissional e o
que não é” (2002, p. 61).

A autora constata que para as professoras:
“a comparação educação infantil-escola é uma constante e, em alguns
casos, somente a proximidade ao caráter escolar formal daria ao
trabalho realizado nas instituições de educação infantil pelas
professoras uma legitimidade de trabalho competente e profissional,
em que não houvesse o risco de cair na substituição materna” (idem,
p. 63).

As contradições sobre o papel do professor de educação infantil estão
relacionadas à dinâmica que delimita as funções e os objetivos das instituições que
atendem crianças de zero a seis anos.
De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases Educacionais do Brasil promulgada
em 1996, a educação infantil é regulamentada como a primeira etapa da educaçãobásica, tendo “por finalidade o desenvolvimento integral da criança até os seis anos de
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idade, em seus aspectos físicos, psicológico, intelectual e social, complementando a
ação da família e da comunidade” (artigo 29).
Dessa forma, pressupõe-se que as atividades desenvolvidas na educação infantil
estejam baseadas no que determina a lei. Contudo, não é o que acontece na prática
cotidiana. Digo isso como profissional que vive essa realidade.
Isso se deve ao que constata Abramowicz (2003) sobre a constituição histórica
dessas

instituições:

ora

as

práticas

educativas

evidenciam

o

caráter

assistencialista/compensatório, ora as situações escolares que visam a preparação da
criança para o ingresso no ensino fundamental.
Essa condição é resultante ainda, da bipolarização existente nos anos setenta
sobre a função social da creche e da pré-escola. Naquele período, nos debates e
discursos políticos, a creche era sinônimo de assistência social e a pré-escola de
educação.
Segundo Rosemberg (1992), quando ocorre a fusão entre creche e pré-escola,
como espaços educativos integrados à Educação Básica2, um processo simultâneo de
contaminação - assistencialista na pré-escola e educativo nas creches - se estabelece
sem delimitar as particularidades de cada um, dando origem ao binômio cuidar/educar
tão debatido nos discursos e práticas atuais.
Como professora de educação infantil, vivenciei no meu cotidiano de trabalho
essas contradições acerca da função das instituições de atendimento à primeira infância
e do tipo de prática educativa que o profissional que atua neste nível de ensino deve
desempenhar.
Nas escolas de educação infantil em que atuei, pude observar que muitos
planejamentos de trabalho se pautavam nos modos de organização do ensino
fundamental. Em alguns planejamentos, era evidente a preocupação com os conteúdos
curriculares relacionados ao que denominamos como pré-requisitos para o ingresso na
primeira série. Outros se baseavam em datas comemorativas, e todo o ano letivo se
estruturava de acordo com a seqüência cronológica dessas datas.
Elaborava meu planejamento anual de forma segmentada, seguindo a ordem das
datas comemorativas, mas percebia que no decorrer do trabalho, surgiam outros
interesses/assuntos entre as crianças, que pareciam ser muito mais relevantes. Mesmo
assim, seguia o planejamento proposto pela equipe pedagógica da qual eu fazia parte,
2

Finalidade reconhecida na Constituição Brasileira de 1988, e implementada com a promulgação da Lei
9.394/96.
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pois pensava que se não fosse daquele jeito, o ano letivo ficaria “solto”, difícil de ser
trabalhado.
Não critico minha atitude, nem de minhas colegas. Fazíamos o que pensávamos
ser o melhor. Afinal, muitos discursos pedagógicos fundamentaram esse tipo de
trabalho.
Miguel Arroyo bem nos lembra que:
“A maioria dos professores e das professoras de Educação Básica
foram formados(as) para serem ensinantes, para transmitir conteúdos,
programas, áreas e disciplinas de ensino. Em sua formação não
receberam teoria pedagógica, teoria da educação, mas uma grande
carga horária de conteúdos de área e metodologias de ensino” (2001,
p. 52).

É também este autor, que me aponta uma nova possibilidade para o exercício do
magistério, pois:
“essa imagem de ensinante vem sendo alterada, no diálogo com a
prática, nas interrogações vindas do convívio com a infância, a
adolescência ou juventude. No diálogo com colegas, nos confrontos
políticos, na sensibilidade com a dinâmica social e cultural fomos
reaprendendo nossa condição de educadores(as)” (2001, p. 52).

Foi no convívio cotidiano, que percebi que as crianças não se envolviam nas
atividades propostas. Para elas, o trabalho desenvolvido não tinha muito significado.
Aquilo me angustiava. Era como se o que realmente fizesse sentido para a vida das
crianças ficasse esperando do lado de fora da sala de aula.
Nesta perspectiva, Moreno (1997, apud ARAÚJO, 2003, p.35) afirma que "é
preciso retirar as disciplinas científicas de suas torres de marfim e deixá-las
empreguinar-se de vida cotidiana”.
Na condição de educadora, reconhecia a criança como um todo e acreditava que
o trabalho educativo deveria priorizar sua história de vida, seus contextos socialcultural-econômico. Mas, como professora via-me obrigada, muitas vezes, a trabalhar
conteúdos totalmente desvinculados da realidade dos meus alunos.
Diante desse conflito, comecei a traçar meu próprio caminho dentro do
magistério. Um caminho que não estivesse pré-determinado pelos modismos e
conveniências das políticas educacionais. Um caminho que possibilitasse a integração
da educadora com a profissão docente.
Nesse percurso, fui percebendo que era fácil sonhar com uma educação que se
preocupasse em formar o ser humano de maneira integral, o difícil era encontrar um
trajeto para este tipo de educação dentro de uma sociedade fragmentada, fundada no
ideal capitalista que enfatiza o individualismo e a competição entre as pessoas.
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Nos meus caminhos, deparei-me com várias concepções sobre o educar/ensinar.
Concordei com algumas, discordei de muitas, e constatei que não poderia me tornar
uma professora que educasse meus alunos para a acomodação, para a adequação a uma
sociedade injusta e discriminatória.
Diante das crianças, que seguravam em minhas mãos em busca de segurança e
afeto, que acreditavam em tudo o que dizia minha voz, que me viam como exemplo
para suas próprias escolhas, percebi que o “conteúdo” com o qual deveria me preocupar
era a criança, aquele ser que estava se constituindo como sujeito de direitos e deveres.
Este é o caminho que encontrei para enfrentar o binômio cuidado/educação que
caracteriza as práticas na educação infantil. Procuro cuidar e educar as crianças para que
tenham garantida sua integridade física e emocional, para que possam ampliar seu
repertório cultural, para que possam transgredir os limites que sua situação social e
financeira impõe.
Não perco mais o sono pensando em como trabalhar a grafia correta de
determinada letra ou número, ou em como inculcar nas cabeças das crianças noções de
quantidade, pesos e medidas, seriação ou qualquer coisa do gênero. Claro que
reconheço a importância desses conhecimentos, mas não ressalto esses conteúdos em
detrimento aos saberes que estão presentes nos contextos de vida de meus alunos, e que
podem possibilitar a produção de tantos outros conhecimentos.
A formação escolar pela qual passei foi impregnada por regras, disciplinas e
memorizações, características de uma educação tradicional, que tem por objetivo
modelar os alunos, tornado-os dóceis e limitados em sua imaginação e conhecimentos,
com a única intenção de enquadrá-los no sistema capitalista, contribuindo para que cada
um permaneça em sua classe social de origem.
Alves e Garcia nos dizem que:
“A disciplina também está relacionada ao comportamento, não
apenas à aprendizagem. Disciplinar o aluno é também fazer com que
ele perceba seu lugar social. A disposição cartográfica de uma sala de
aula, seja ela qual for, é sempre uma disposição estratégica para que o
professo possa dominar os alunos, pois nesta concepção de escola o
aprendizado só pode acontecer sob domínio” (2001, p. 24).

Quando era estudante, tinha a idéia de que quanto maior a grade curricular de
um curso, ou escola, melhor ela nos prepararia para a vida. Da mesma forma, acreditava
que meus professores eram detentores de todos os conhecimentos, e a mim caberia
memorizar tudo que eles ensinavam. Entretanto, ao terminar o segundo grau versada em
várias disciplinas não encontrei muito proveito na vida fora da escola para tudo que
aprendi.
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Na disciplina “Currículo e Escola”, do curso de Pedagogia que concluo neste
momento, tive acesso a várias leituras e discussões que me fizeram constatar que muitos
dos meus conflitos de estudante se deram por que:
“O conteúdo curricular para construir-se em instrumento de
conscientização e emancipação do oprimido precisa corresponder à
reapresentação organizada, sistematizada e desenvolvida, aos
indivíduos, das coisas que eles desejam entender melhor. Como
conseqüência, o ponto de partida da seleção e organização do
conteúdo curricular deve ser a situação existencial presente e concreta
dos alunos” (MOREIRA, 1990 p. 240).

Compreendi que a escola deveria fornecer ferramentas culturais e sociais para
que, dentre outras coisas, os alunos possam fazer uso daquilo que aprenderam para sua
inserção e participação crítica na sociedade em que vivem.
Por este motivo, não quero que meus alunos me vejam como a professora que
ensina o que eles não sabem, e direciono minha prática para que eles me reconheçam
como alguém que também busca partilhar saberes, expectativas, emoções, enfim, que
pretende compartilhar formas de ver, de ser, de viver.
Penso que estou no caminho certo. Freqüentemente sou abordada nos lugares
por ex-alunos que o tempo e a dinâmica da vida me fez esquecer. Sempre falam de
alguma conversa que tiveram comigo, e que os ajudou em diferentes situações.
Dias destes, estava fazendo compras em um supermercado, quando fui abordada
por um rapaz muito bonito e bem vestido. Ele me abraçou e disse que o conselho que eu
havia lhe dado anos atrás tinha salvado sua vida. Confesso que não me lembro que
conselho foi este, porém, fiquei emocionada diante do que aquele rapaz me dizia.
Contou-me que havia se casado, seguia uma religião, e estava naquele momento
fazendo compras para a festa de aniversário de um ano de sua filha. E repetia, com os
olhos cheios de lágrimas, que eu lhe salvara a vida!
São situações como essa que me faz ser uma educadora. Coisas assim, que me
faz priorizar a conversa com meus alunos. Todos os dias, reservo momentos para que
possamos nos ouvir, para darmos voz aos nossos desejos e nossas visões de mundo.
Não me lembro de ter com quem conversar na minha infância. Sinto falta disso
até hoje. Não faço disto um lamento, mas uma reflexão para meu relacionamento diário
com as crianças. Quero que elas se lembrem com saudade de suas conversas infantis,
inocentes e repletas de sonhos.
Quando nos sentamos em roda surgem conversas de todo tipo: casos verídicos, e
também inventados; buscamos soluções para problemas, mas também criamos muitas
interrogações. É incrível como nesses momentos as crianças se tornam pensativas,
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cautelosas com o que vão falar, e ao mesmo tempo ansiosas para relatarem fatos
ocorridos em suas vidas.
Percebo que elas, ao contarem suas próprias histórias, identificam e significam o
mundo em que vivem, ficam mais críticas com o tipo de trabalho que a escola
apresenta, e se reconhecem como produtores de saberes. Diferentemente das crianças da
minha geração, hoje elas não aceitam um simples “não” como resposta. Além disso, ao
contrário dos adultos, as crianças não conseguem disfarçar seu desagrado, sua
insatisfação, suas emoções.
Não levanto neste memorial a bandeira do anarquismo. Até porque ainda carrego
resquícios da educação disciplinadora na qual fui formada, tanto pelos meus pais,
quanto pelos meus professores.
Porém, defendo a necessidade de se conhecer direitos e deveres, de se
compreender as regras sociais, de se entender os diferentes lados de uma mesma
situação e as diversas visões de mundo, para que as escolhas sejam feitas por si
próprios, para que a cidadania seja exercida de forma crítica. E o diálogo, a conversa, é
um recurso que permite essa prática.
Acredito que a conversa possibilita-me a interagir com as crianças, a participar
do seu processo de aprendizado. Quando me pego sorrindo o sorriso delas, vejo que não
sou mais um corpo estranho no meio do grupo, é um momento único.
Mas, reconheço que este posicionamento diante da minha prática profissional,
pode levar a alguns estranhamentos por parte de meus colegas professores. Já fui muito
questionada sobre o tempo que dedico às conversas com meus alunos, por exemplo. E,
às vezes, também me pergunto se não deveria me dedicar mais aos tais “conteúdos
curriculares”.
Além disso, também sou vítima do cotidiano desgastante, da falta de estrutura e
apoio para o desenvolvimento do trabalho e, às vezes, tenho vontade que todos fiquem
em silêncio, apenas ouvindo e aceitando tudo que falo como verdade única, sem o
burburinho e a agitação característica das descobertas infantis. Sou humana, esta é a
humana docência: viver entre conflitos, entre escolhas, nem sempre saber qual é a
atitude certa, ou errada.
Sinto-me como Édipo diante da Esfinge:
“Ou deciframos o enigma que o monstro nos coloca ou somos
devorados por ele. No processo educativo, ser devorado pela esfinge é
passar a fazer parte do sistema educacional vigente, tornar-se mais
uma engrenagem dessa máquina social, reproduzindo-a a todo instante
em nossos afazeres cotidianos” (ALVES; GARCIA, 2001, p.17).
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A única certeza que tenho, é que não quero fazer parte de uma educação
mecânica e desprovida de significado para a vida real, extra-escolar. Por isso, tento
decifrar os numerosos enigmas da profissão docente. E ingressar no curso de Pedagogia
foi uma dessas tentativas.
Estava em busca de outras vozes, outros referenciais, mas, à medida que os
estudos nesta graduação possibilitavam a compreensão e a superação de alguns
enigmas, outros monstros se aproximavam e novos enigmas começavam a ser
produzidos.
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3 - O COTIDIANO: CENÁRIO DE LUTAS E DESAFIOS
Ao longo dos anos, tenho visto a vida se apresentar através das diferentes
pessoas que conheci, nas mais variadas e inusitadas condições sociais, físicas e
emocionais.
Já convivi com encarcerados de uma penitenciária, e também com os
aprisionados dentro de si próprios, deficientes físicos, deficientes emocionais, ricos,
pobres, empresários e assalariados, conformados e questionadores, agradecidos e
insatisfeitos, tristes e felizes.
Em cada uma das relações que mantive com esses diferentes personagens
sociais, me envolvi com suas histórias e, muitas vezes, tive a pretensão de encontrar
soluções, novos caminhos, enfim, procurava auxiliá-los na busca de melhores condições
de vida, na conquista de seu bem-estar social.
Contudo, sempre me perguntava: estas pessoas encontrarão forças, motivação,
acreditarão que é possível mudar sua condição de vida vivendo dentro de um presídio?
Passando fome? Sendo discriminado? Convivendo em um ambiente familiar marcado
pela violência? Tendo sua vida limitada por conta de múltiplas deficiências físicas e/ou
mentais? Que tipo de ação educativa posso desenvolver nesses ambientes de
desesperança?
No livro Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire aponta a necessidade dos
professores praticarem uma ação educativa crítica pautada na idéia de que as limitações
são determinadas por situações sociais em um dado momento histórico, portanto, não
são intransponíveis. Em suas palavras:
“Esta é a razão pela qual não são as “situações limites”, em si
mesmas, geradoras de um clima de desesperança, mas a percepção
que os homens tenham delas num dado momento histórico, como um
freio a eles, como algo que eles não podem ultrapassar. No momento
em que a percepção crítica se instaura, na ação mesma, se desenvolve
um clima de esperança e confiança que leva os homens a empenhar-se
na superação das “situações limites”.(1981, p. 106)

Esta é a realidade que a vida tem me mostrado. São estas as condições que
nortearam a construção da minha prática pedagógica. Questões que direcionaram meu
olhar para as reais necessidades dos meus alunos.
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Isso é um grande desafio, pois nós, professores, meros mortais, nos vemos em
situações que envolvem toda uma problemática social que impõe a necessidade de um
trabalho interdisciplinar, articulando saberes e ações dos profissionais de diferentes
áreas. Entretanto, o que vemos acontecer no cotidiano das escolas está longe disso. O
professor é, muitas vezes, levado a assumir sozinho a responsabilidade por tudo o que
acontece com seus alunos, dentro e fora do espaço escolar, e se por acaso não consegue
“dar conta do recado” é visto como incompetente e despreparado.
Contarei um fato para exemplificar o que acabei de argumentar. Recém formada
no magistério e sem nenhuma experiência em relação ao trabalho em sala de aula,
assumi uma turma na educação infantil composta por trinta e sete crianças com idades
entre quatro e seis anos. Fazia parte dessa turma uma criança portadora de múltiplas
deficiências (física e mental). É claro, que não tinha a menor idéia do que fazer com
aquelas crianças e, especialmente, com aquele menino que me exigia a máxima atenção.
A inclusão de pessoas com necessidades educativas especiais nas salas regulares
das escolas públicas ou particulares vem ocorrendo no Brasil principalmente após a
promulgação da Declaração de Salamanca. Este documento é fruto das discussões
promovidas em uma conferência mundial ocorrida na Espanha em 1994, onde
educadores, autoridades governamentais, dentre outros membros de diversos países,
elaboraram e regularizaram os princípios, as políticas e as práticas na área das
necessidades educativas especiais, fundamentando as normas de atendimento e inclusão
das pessoas portadoras de deficiências físicas ou mentais nas classes regulares de
ensino.
Segundo este documento:
“as pessoas com necessidades especiais educacionais devem ter
acesso às escolas comuns, que deverão integrá-los numa pedagogia
centralizada na criança, capaz de atender a essas necessidades (...) as
escolas regulares, seguindo esta orientação inclusiva, constituem os
meios capazes para combater as atitudes discriminatórias, criando
comunidades abertas e solidárias, construindo uma sociedade
inclusiva e atingindo a educação para todos” (Declaração de
Salamanca, 1994, 2 º Princípio).

A partir das indicações propostas na Declaração, os países que assinaram o
compromisso de seguir as orientações apontadas formulariam leis que garantiriam a
aplicação das mesmas. Sendo o Brasil um dos países que concordaram com os
postulados da Declaração de Salamanca, a legislação brasileira posiciona-se pelo
atendimento dos alunos com necessidades educacionais especiais preferencialmente em
classes comuns das escolas, em todos os níveis, etapas e modalidades de educação.
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Contudo, sabemos que existe uma distância enorme entre o que diz a Lei e o que
realmente acontece no cotidiano das escolas. Muitas crianças ainda têm renegado seu
acesso e permanência nas escolas “comuns”, ou mesmo quando estão inseridas nesses
espaços, essas crianças não têm garantida sua integração com os demais alunos em
todas as atividades educativas.
Ou seja, os discursos das políticas educacionais não se efetivam na realidade da
maioria das escolas, sejam elas públicas ou particulares, pois esses espaços ainda
apresentam deficiências relativas à estrutura arquitetônica, às atividades e/ou conteúdos,
à formação/preparação da equipe pedagógica, às estratégias de intervenção e aos
ambientes de estimulação e avaliação curricular inerentes à prática educativa inclusiva.
O caso que irei relatar, demonstra bem esse contexto. Como professora de uma
turma que tinha uma criança com necessidades educativas especiais, fiquei sabendo que
haveria uma professora de educação especial que me orientaria no trabalho que deveria
desenvolver para atender as necessidades daquela criança. Esperei ansiosamente durante
um mês a chegada de tal profissional. Foi o mês mais longo da minha vida.
Vivia cansada e angustiada, para não dizer desesperada! Pensava que estávamos
(eu e as crianças) entregues às circunstâncias, sem ter muito que fazer. Lembro-me que
cantava sempre baixinho, tentando acalmá-las diante de um espaço físico insuficiente
para acomodar o número de crianças que formava a turma, e de um calor sufocante que
aumentava nossas angústias.
Nesse sentido, não é de se estranhar os motivos que fizeram com que o episódio
aqui destacado tenha marcado meu início na profissão docente.
Estava auxiliando as crianças no trabalho com tinta guache quando meu aluno
portador de deficiência múltipla caiu da cadeira, bateu a boca no chão e arrancou um
dos seus dentes que estava mole.
Como toda criança, ele se assustou e chorou muito até eu conseguir acalmá-lo.
Logo as outras crianças se aglomeraram em torno de mim e do menino. O calor e o
nervosismo causado pela situação me fez passar mal. Tentando me recompor, pedi para
que as crianças ficassem sentadas em roda enquanto eu ia até o banheiro para lavar o
rosto e beber um pouco de água. Sai da sala por uns instantes e mal tive tempo de
chegar ao banheiro quando fui chamada pelas crianças que correram atrás de mim para
avisar que o menino havia caído e machucado a boca novamente.
Quando cheguei na sala, encontrei-o com a boca cheia de sangue, chorando
desesperadamente. As crianças me contaram que ele havia tentado subir sozinho na
cadeira, acabou escorregando e batendo a boca na quina de uma mesa. Diante da
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situação, também comecei a chorar, peguei o menino no colo e fui até a diretoria com o
intuito de entregar o meu cargo, tamanho era meu desespero. Disse ao diretor que não
servia para ser professora, que não podia continuar pondo em risco a minha saúde e das
crianças, que não podia compactuar com uma situação marcada pelo desrespeito e pelo
desamparo.
Porém, o diretor me olhou e disse para eu me acalmar, pois aquilo fazia parte do
fazer diário de uma professora. Orientou-me a voltar para a sala e continuou sua fala
argumentando que eu havia passado em um concurso público, portanto, estava
capacitada para lidar com tal situação, saberia “dar conta do recado”.
Naquele momento me senti a última das mortais. Olhei ao redor e vi que todas as
crianças estavam atrás de mim. Percebi que teria que encontrar sozinha a solução para
aquele problema. Então, levei as crianças ao parque para que brincassem enquanto eu
cuidava do ferimento do menino.
No final do período, ao entregar o menino à mãe expliquei o ocorrido. Indignada
com o fato, reprovou-me pela falta de cuidado com seu filho. Terminei o dia sentido-me
envergonhada pela minha suposta incompetência.
Foram situações como a relatada que contribuíram para que eu começasse a
refletir sobre os limites, as possibilidades e os reais deveres e direitos da profissão
docente. Hoje sei que não deveria ser a única responsável pelo ocorrido, não era
incompetência minha, mas principalmente, descaso e incompetência do Estado em
relação à educação pública.
Durante muito tempo, os professores construíram sua imagem baseados na idéia,
difundida socialmente, de que eram os únicos responsáveis pelo sucesso ou fracasso de
suas práticas pedagógicas. Felizmente, isso está mudando. Como eu, muitos docentes
estão percebendo que precisam construir um novo perfil profissional fundado na união
da categoria, como alternativa para sobreviver à lógica do sistema capitalista neoliberal
que norteia suas ações enfatizando a produtividade individual, colocando em detrimento
as relações humanas.
Miguel Arroyo afirma que:
“A consciência política alarga nossa auto-visão, dá maior densidade
social e cultural ao nosso fazer. A escola é mais do que escola,
professor(a) é mais do que transmissor, habilitador. Os processos de
conscientização política podem ser um mecanismo de recuperação de
dimensões de nosso ofício que foram perdidas no tecnicismo marcante
de nossa tradição escolar. A professora e o professor que avançam na
visão política encontram novos sentidos sociais de seu fazer” (2001, p.
207).
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Este pensamento de Arroyo vem de encontro a minha idéia de que quanto mais
politizado é um professor, mais humano ele se torna, pois passa a ter consciência das
inúmeras implicações extra-classe que envolvem seu trabalho na sala de aula.
Consciente dos limites profissionais, esse professor luta contra as falsas competências
que procuram lhe impor, contra a lógica do capitalismo que busca usar a escola como
uma fábrica de perpetuação do sistema, lógica que caracteriza os professores como mão
de obra especializada em produzir sujeitos de acordo com as exigências do mercado.
Sabemos que os sistemas político e econômico é que direcionam a vida de um
povo. Porém, se esse povo tiver consciência de sua condição social, de seu papel para o
funcionamento e a manutenção desses sistemas, ganhará forças para mudar o rumo de
sua história.
Certa vez, em uma das aulas de Sociologia do curso de Pedagogia, perguntei
para professora cujo discurso enfatizava a necessidade de tomarmos as rédeas dos
nossos destinos, se ela esperava que eu pegasse em armas e começasse uma revolução.
Calmamente, ela me respondeu que a revolução já havia começado.
Outra vez, estávamos refletindo sobre comportamentos sociais e culturais
relacionados à sexualidade, na mesma graduação, quando argumentei que estávamos
revirando padrões antigos e enraizados em nossa sociedade, e que aquilo era perigoso.
A professora que mediava as discussões me disse que se eu quisesse aceitar as coisas
como elas são, sem questioná-las, ou compreender os reais motivos pelos quais elas
foram construídas e aceitas pelas pessoas, não precisava freqüentar uma universidade.
Os discursos daquelas professoras se referiam a uma revolução de pensamento,
base para qualquer mudança. E não há lugar mais apropriado para o início dessa
revolução, do que o acesso a uma educação crítica e conscientizadora.
Sei que este é um grande desafio. Às vezes, quando estou em sala de aula com
crianças de 3 a 6 anos, me pergunto que tipo de sonho posso alimentar naquelas
cabecinhas férteis de imaginação, se eu mesma tive medo de sonhar com um mundo que
oferecesse condições igualitárias de vida para todas as pessoas e me decepcionar.
Este é meu maior desafio como educadora: sonhar com as crianças sem temer
pelo futuro que viverão. Apenas viver a alegria e o sonho sonhado no presente, que faz
parte do devir de ser criança.
Marcelino nos lembra que:
“A necessidade de que o direito de sonhar seja respeitado está ligada
ao direito de crença no impossível, inclusive para superar a
mediocridade do adulto, libertar-se do conhecido, experimentar,
buscar novos caminhos e soluções” (1990, p. 80).
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Nós, professores, temos que estar aptos para transitarmos no mundo das
descobertas, das possibilidades. Por vezes, isto nos assusta, porém, este é o caminho que
nos leva à revolução de pensamento, esta é a estrada do magistério. Percursos que são
constantemente reconstruídos, de acordo com a dinâmica do cotidiano.
Reconheço a relevância das teorias construídas por pensadores da educação, das
quais tive acesso no curso de Pedagogia, porém, há uma riqueza incrível de
conhecimentos e práticas em constante ebulição, construídas no cotidiano, que não
podem ser interpretadas como falta de preparo profissional, ou sem fundamentação
teórica.
Como destaquei no título deste capítulo, o cotidiano é o cenário das lutas, dos
desafios, mas também, das descobertas, das trocas de conhecimentos. Dentre as
(re)descobertas que fiz nesse meu ofício de professor, destaco a que se refere a uma das
ações mais importantes da infância: o brincar.
Em minha infância tive poucos momentos de brincadeiras coletivas. Sendo
assim, quando comecei a trabalhar com crianças pequenas, tive muita dificuldade em
desenvolver jogos, brincadeiras ou qualquer outra atividade que priorizasse o lúdico, o
simbólico.
Observava como as outras professoras brincavam com seus alunos, e as
surpreendia quando dizia que não conhecia aquelas brincadeiras. Espantadas elas
falavam: “como não, são do nosso tempo de infância ?!” Talvez tivessem sido do tempo
delas, porque eu não havia experimentado aquele jeito de ser criança.
Sabia que o brincar era um dos fundamentos do trabalho na educação infantil.
Nos discursos e nas práticas que orientam as atividades neste nível de educação, as
brincadeiras são reconhecidas não só como fonte de lazer, mas também de
conhecimento. Essa concepção se baseia nas teorias de diversos pensadores da
educação, como Piaget e Vygostky.
Não pretendo, neste memorial, tecer uma reflexão prolongada sobre a
importância do brincar para o desenvolvimento das crianças. Busco apenas ressaltar que
este é um dos saberes que tenho construído no convívio com as crianças e com meus
colegas de trabalho, nas relações estabelecidas no cotidiano.
Logo no inicio de meu exercício como professora de educação infantil, recorri
aos conhecimentos teóricos sobre técnicas de brincadeiras e procurei orientações
práticas com outros professores na tentativa de compreender e experimentar a difícil
arte de brincar , de viver o lúdico.
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Mas, somente agora, ao remexer minhas lembranças, consigo relacionar a
dificuldade que tenho em brincar com as crianças com a maneira sisuda na qual fui
educada na infância.
Quando pequena, minha mãe, por excesso de cuidados, não permitia que eu
tivesse muitas amizades ou experimentasse brincadeiras. Meu único brinquedo era uma
boneca chamada Linda. Ela era realmente linda, porém, sem graça para mim. Apesar de
mexer as pernas, os braços, a cabeça e falar "eu te amo", não instigava a minha
imaginação, sequer despertava algum sentimento de aconchego, carinho, alegria ou
ternura.
Como bem explica Marcelino:
“Simplesmente, perante este universo de objetos fieis e complicados,
a criança só pode assumir o papel do proprietário, do utente e nunca o
do criador, ela não inventa o mundo, ultiliza-o: os adultos preparamlhe gestos sem aventura, sem espanto, e sem alegria. Transformamna num pequeno proprietário aburguesado que nem se quer tende
inventar os mecanismos de causalidade adulta, pois já lhe são
fornecidos prontos: ela só tende utilizados, nunca há nenhum
caminho a percorrer” (1990, p.68).

Não havia nenhum envolvimento com aquela boneca, exceto gratidão para com
meus pais que fizeram muita economia para que eu tivesse aquele brinquedo. Quando
me casei levei-a comigo, ainda intacta, e quem brincou com ela (e também a quebrou)
foram os meus dois filhos.
Hoje, brinco com meus alunos brincadeiras que não experimentei na minha
infância. Com eles aprendo as regras, os jeitos de brincar, as possibilidades que a
imaginação nos dá para extravasar sentimentos, desejos, sonhos. São eles que me
ensinam a exercitar a fantasia.
E este é somente um exemplo dos “saberes” que aprendi com meus alunos.
Como posso dizer que no ambiente escolar, somente eu – a professora- sou a única
responsável pela transmissão de conhecimentos?
Tomei consciência deste fato: de que a escola pode ser um espaço onde se
compartilham conhecimentos, sem hierarquia de um em detrimento a outro, vivendo e
refletindo sobre o meu cotidiano. Por isso, o reconheço como lugar de produção de
saberes.
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4 - POR QUE MEU MEMORIAL TOMOU ESTE RUMO
Fiz as contas e constatei que dos meus quarenta e quatro anos, vinte e um eu
passei sentada nas carteiras escolares de instituições públicas.
Sempre fui aluna aplicada, nunca repeti um ano escolar, sempre segui o que
determinava as diferentes organizações educativas pelas quais passei.
Fecho os olhos e em minha mente aparecem imagens que cristalizam e
identificam muitas práticas educativas, vivenciadas por tantas outras pessoas da minha
geração de estudante: maçãs vermelhas, cartilha Caminho Suave, filas de crianças,
hinos da pátria, várias disciplinas, professores seguros de si, amáveis e também sisudos,
classes de alunos especiais (que sempre me despertaram curiosidade), escolas equipadas
com laboratórios de química, física e biologia, que na maioria das vezes ficavam
inutilizados porque os professores não sabiam lidar com tantos equipamentos, e nós
(alunos) poderíamos quebrá-los.
Recebi uma quantidade enorme de informação científica que, sozinha, jamais
conheceria. Tantos conteúdos, tantas disciplinas e no entanto, aquele tipo de educação
não possibilitou meu ingresso em um curso universitário, nem me transformou em uma
cidadã consciente dos problemas que caracterizam a sociedade capitalista.
Sinceramente, não critico meus professores, pois sei que eles seguiam as
orientações de um sistema pré-estabelecido, eram também resultantes do contexto
político-social-econômico da época.
Concordo com Candau, quando ela diz que muitos discursos disseminaram
mitos em torno da educação como única solução para todos os problemas sociais.
Segundo esta autora:
“Trata-se da forte crença no poder “redentor” da educação, de um
certo messianismo pedagógico que afirma serem a mudança nos
sistemas educativos e a renovação pedagógica os eixos fundamentais
para a superação de todos os problemas e de todas as dificuldades que
enfrentam atualmente nossos países em acelerado processo de
modernização” (2000, p. 30)

Dessa forma, acredito que a escola não é a única responsável pela formação (ou
deformação?) de uma pessoa. Somos frutos dos modos de vida de nossas famílias, do
tipo de relações que tivemos com diferentes sujeitos sociais, nas mais variadas práticas
culturais.
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Mas, não aceitamos tudo passivamente, por mais que queiram inculcar essa idéia
em nossas cabeças. Mesmo diante desses imperativos sociais, deixamos nossa marca,
resistimos a tantas pressões. É o que percebo ao rememorar acontecimentos de minha
vida.
Cresci observando o conflito de meu pai e meus irmãos entre ser patrão ou ser
empregado assalariado, ouvindo minha mãe dizer que a educação era excludente na
mesma proporção que meu pai dizia que o sistema capitalista o era.
Lembro-me de minha mãe questionar o tipo de exame admissional para o curso
ginasial da época em que meus irmãos eram estudantes. Ela dizia que a seleção era
injusta, de cartas marcadas, por isso a dificuldade de meus irmãos em ingressar em tal
nível de ensino. Por dois anos eles tentaram, como não conseguiram ser selecionados,
desistiram de continuar os estudos. Estava aí colocado o pretenso lugar que eles
ocupariam na sociedade.
Talvez eu também tenha desistido de muitas batalhas, mas sei que enfrentei
tantas outras, basta ver que apesar da demora, consegui ingressar e concluir um curso
universitário.
Até meus quarenta anos não havia ninguém da minha família que cursasse ou
tivesse concluído uma faculdade. Atualmente, já somos quatro, e com boas previsões
que este número aumente.
Como já mencionei, sei que a educação, “por si só, não pode suprimir as
desigualdades e neutralizar-lhes os efeitos, deve ser orientada no sentido de contribuir
para a correção das injustiças e discriminações sociais, oferecendo a todos as
oportunidades de formação segundo suas capacidades” (CUNHA, 1980, p. 54).
Continuar os estudos ainda é um desafio para os membros da minha família.
Veja o caso do meu filho. Quando terminou o ensino médio, pensou em parar os
estudos por falta de recursos financeiros. Ele já trabalhava, mas seu salário não cobria
sequer o valor da mensalidade do curso universitário que desejava ingressar. Além
disso, sabia que eu e meu marido teríamos dificuldades em bancar o curso para ele.
È claro que não admiti que meu filho vivesse a mesma situação que eu havia
vivido anos atrás. Se ele quisesse continuar seus estudos, precisaria encontrar meios
para isso.
Não era orgulho de minha parte, e sim um desejo muito forte de que ele
aprendesse a conquistar e exercer sua condição de cidadão possuidor de direitos e
deveres.
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Fui até a faculdade escolhida por ele e solicitei uma reunião com o reitor. Nessa
conversa, disse para ele que não podia aceitar que o filho de uma professora, que
dedicava sua vida à formação escolar dos filhos de outras pessoas, fosse impossibilitado
de continuar nos estudos por conta de sua condição financeira, ou porque as
universidades públicas não conseguiam atender a demanda de interessados em cursar
uma faculdade.
O reitor da faculdade lançou-me um olhar que parecia dizer, “o que eu tenho a
ver com isso?”, mas, continuou a conversa e acabou se convencendo de que estava
lutando pelos meus direitos de cidadã. Acabou concedendo um desconto no valor das
mensalidades, e meu filho pode começar o curso.
Penso que aquele episódio foi uma boa lição de cidadania para meu filho, que
participou da reunião. Hoje, apesar de todas as dificuldades, está cursando o terceiro
ano da graduação. Ele sabe que o nível escolar superior não solucionará seus problemas,
e talvez não lhe garantirá mobilidade social ou econômica, mas acredito que ele
compreenda que a educação é a principal porta para o entendimento crítico do mundo à
sua volta, condição necessária para que continue conquistando seus espaços.
Afinal, como bem constatou Paulo Freire:
“A realidade social, objetiva, que não existe por acaso, mas como
produto da ação dos homens, também não se transforma por acaso. Se
os homens são os produtores desta realidade e se esta, na “inversão da
práxis”, se volta sobre eles e os condiciona, transformar a realidade
opressora é tarefa histórica, é tarefa dos homens”. (1981, p. 39)

Lutei para que meu filho tivesse o direito de escolha, que foi negado aos meus
irmãos, e também a mim, por um certo período. Meus irmãos foram impedidos por um
exame de admissão, prática pertencente ao sistema educacional da época. Tentaram
escolher por nós, determinando nossa situação social: a eles caberia a vida de
trabalhador assalariado, sem grandes progressões sociais; a mim a vida de mãe de
família, senhora do lar.
A maneira que meus irmãos acharam de expor sua revolta a este prédeterminismo foi tentar ficar rico, virar patrão. “Quem pode manda, quem tem juízo
obedece”, diz o ditado popular.
Recebi uma educação tradicional, disciplinadora e reacionária, e às vezes me
pergunto como construí questionamentos sobre a sociedade em que vivo, como
encontrei brechas para transgredir os limites que me foram impostos pelos contextos
vividos.
Mais uma vez, encontro em Paulo Freire respostas para essa indagação. Afinal,
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“O que não percebem os que executam a educação “bancária”,
deliberadamente ou não (porque há um sem-número de educadores de
boa vontade, que apenas não se sabem a serviço da desumanização ao
praticarem o “bancarismo”) é que nos próprios “depósitos”, se
encontram as contradições, apenas revestidas por uma exterioridade
que as oculta. E que, cedo ou tarde, os próprios “depósitos” podem
provocar um confronto com a realidade em devenir e despertar os
educandos, até então passivos, contra a sua “domesticação”. (1981, p.
70)

Confesso que durante algum tempo, aceitei minha condição, tentei seguir o
sistema. Mas fui sacudida pela dinâmica da vida, pela ordem capitalista, e tomei
consciência de que não podia aceitar passivamente os imperativos dessa sociedade.
O que isso tem a ver com o meu memorial? Tudo! É o modo como caminhei na
vida, é o modo que me constitui como pessoa, é a maneira como vejo o mundo, como
oriento minha prática educativa.
Tenho procurado me politizar, tenho buscado entender a história da educação
brasileira, refletindo sobre os diferentes rumos que ela tem tomado diante do contexto
em que se inscreve. Construo minha identidade profissional, e também pessoal, nessa
pluralidade de situações vividas. E penso em meus alunos como sujeitos que também
têm uma gama de experiências, que marcam seus modos de viver neste mundo.
Sei que faço parte de uma sociedade capitalista, e aprendi a viver dentro dos
seus pressupostos. Mas conheci outros tipos de organizações sociais, lendo livros,
estudando, convivendo com pessoas que questionam o modo como nossa sociedade se
organiza e que apontam novos caminhos em busca da superação dos limites e
imposições.
Foram essas relações, construídas com diferentes interlocutores, que me
mostraram outras formas de ver e viver o mundo. Que me fizeram tomar consciência da
necessidade de mudar minha relação com o mundo, de deixar de ser apenas expectadora
da minha própria vida. E quero que meus alunos também conheçam outras
possibilidades, e possam escolher qual delas melhor lhes convém.
Nesse pressuposto, a educação serve para termos consciência sobre a
necessidade de tomarmos partido diante da problemática social, pois como afirma
Torres, baseando-se nas formulações de Paulo Freire,
“a participação deve purificar o sentido do termo aproximação crítica
da realidade... (grifo do autor) para ir revendo-se sempre, a fim de
melhorá-la construtivamente, (...) mas não basta descobrir o conflito, é
preciso solucioná-lo. E para solucioná-lo é preciso apresentar
estruturas orgânicas que implicam o princípio da orientação ”(1981, p.
167).
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Além disso, baseio meu trabalho pedagógico nas constatações feitas por Robert
Fulghum (1988), afinal, como ele nos diz, se tudo que precisamos saber “sobre a vida, o
fazer e como ser, aprendemos no jardim de infância”, tenho que orientar minha prática
educativa para que meus alunos na educação infantil pensem sobre como construir
relações onde possam aprender: a dividir tudo; a ser justo; conhecer regras da vida; a
entender que o amor, saneamento básico, ecologia, política, igualdade e fraternidade são
muito mais que palavras bonitas; a andar sempre de mãos dadas; a ficar juntos; a
colocar as coisas no lugar de onde foram tiradas; a arrumar a própria bagunça; a pedir
desculpas sempre que magoar alguém...
Talvez não possamos mudar a ordem instituída, mas podemos “contaminá-la”,
com novos preceitos, tendo consciência dos por quês de tudo que acontece a nossa
volta. Para mim, o papel da educação, além de garantir que todos tenham acesso aos
conhecimentos construídos e acumulados socialmente, é proporcionar que todos
construam suas ferramentas a fim de obterem suas próprias abstrações da vida,
possibilitando-os a exercer o direito de escolha.
E este memorial de formação, materializa as inquietações que marcaram a
constituição da minha identidade, do meu jeito de ser, estar e entender o mundo em que
vivo e principalmente meu agir pedagógico.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Olho para meus filhos e vejo que enquanto eu estava em busca da minha
formação profissional, enquanto trabalhava e dava atenção à formação de outras
crianças, eles cresciam.
Quantas vezes deixei meus filhos em casa para acolher outras crianças nos
braços. Como mãe, isso me entristece. Preocupa-me a possibilidade de um dia eles me
questionarem por isso. Porém, meu maior objetivo ao sair de casa e me aprimorar
profissionalmente era abrir-lhes novas possibilidades de vida. Como profissional da
educação, sei que era necessário. Esse conflito entre o pessoal e o profissional marca a
construção da minha identidade como professora.
Muitas vezes me desesperei achando ser injusto ter que escolher entre meus
filhos que ficavam em casa, e os filhos dos outros, que atendia na escola em que
trabalhava.
Apesar de todos os obstáculos, das dificuldades e limitações que a vida me
impôs, lutei. Lutei contra todos os encargos emocionais que marcaram as mulheres da
minha geração que tiveram que optar entre os cuidados da casa e a submissão ao
marido, e a conquista de um espaço profissional.
Mesmo quando acreditava que estava sendo submissa, encontrava estratégias e
seguia pela espreita. O que marca minha vida é a persistência.

Persistência em

promover condições para que minha família, principalmente meus filhos, encontrem um
caminho de mobilidade social. Persistência em acreditar que a educação é o melhor
caminho para a conscientização de um povo.
Por conta de tudo que vivi, de tudo que apreendi no curso de Pedagogia, das
trocas de experiências práticas ocorridas no meu cotidiano, sei que os conhecimentos
escolares devem ultrapassar os muros das escolas, pois a vida é múltipla, complexa, e
não se resume a memorização de conteúdos, nem se apresenta subdividida em
disciplinas.
Ao escrever este memorial, pude refletir sobre diferentes conflitos,
conhecimentos, atitudes. Não sei se fiz as escolhas certas nas mais variadas situações
vividas. Mas, tenho certeza que se tivesse me amedrontado, se não buscasse uma
formação ou uma condição social que ampliasse minhas possibilidades de vida, não
poderia mostrar para todos que compartilham comigo o cotidiano vivido, especialmente
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meus filhos, que é possível mudar, que podemos lutar contra a perpetuação das
desigualdades e injustiças sociais.
Caminhei por caminhos incertos. E ainda não sei o que me aguarda nas estradas
da vida.
Lembro-me que sempre achei uma bobagem as dinâmicas de apresentações que
fazíamos no início das aulas do curso de pedagogia. Pensava: para que falar de mim, da
minha história de vida? Que diferença fará para minha prática profissional se eu
declarar minhas inquietações, meus desejos?
Agora, ao concluir este trabalho, percebo o quanto é importante um espaço para
falarmos sobre nossas angústias, nossas perspectivas, nossos saberes. Redimensionamos
nossa prática, reconhecemos nosso papel social. É como se pudéssemos lavar a alma.
Por isso, termino este memorial dizendo que a cada dia rememoro, desconstruo e
reconstruo a minha história, posto que este memorial não é uma memória póstuma e
acabada mas sim, a história de minha luta diária pela renovação da vida e seus saberes.
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