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APRESENTAÇÃO
Nesse memorial – Ação, reflexão e mudança - contarei no primeiro momento um
pouco sobre minha infância, as brincadeiras, minhas expectativas quanto à escola e o
momento da escola em minha vida quanto ao desenvolvimento pessoal, profissional,
mudança de valores, crenças, hábitos, atitudes e reflexão sobre minha prática. Registrando
minhas memórias estarei apresentando o que foi a escola para mim, como ocorreu o
processo de alfabetização e minha busca para um novo olhar.
Quando pensamos em trajetória profissional vários aspectos podem ser abordados,
mas para esse momento acho que o mais relevante, é pensar no que foi importante para
minha transformação, tanto no que diz respeito a concepção de aprendizagem que trazia
comigo, quanto nas mudanças que ocorreram no decorrer de todo processo de minha
formação e citarei algumas disciplinas pois tiveram grande importância na minha formação
do PROESF.
Estarei falando sobre alfabetização em três momentos:

•

Tema I – Relato minha experiência como professora alfabetizadora.

•

Tema II – Minha inquietação, a busca para o entendimento da teoria e a prática.

•

Tema III – Mudança, uma nova prática em sala de aula e o entendimento da mesma.
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CAMINHOS PERCORRIDOS

Desde que nasci morei na zona rural, sítio do meu avô, vivi toda a minha infância,
adolescência e juventude lá, só quando me casei mudei para a cidade. Minha infância foi
muito boa, sempre com a família nos afazeres do sítio, no convívio com familiares (avôs,
tios, primos).
Meu pai era feirante e me lembro das muitas vezes em que ia com ele de carroça nos
sítios vizinhos buscar mercadorias para levar na feira e das vezes que acordava de
madrugada para ir de caminhão até a cidade para ajudá-lo.
Eu gostava mesmo da feira de quinta-feira na rua Campos Salles, onde já bem
cedinho dona Nica me pegava para que eu fosse tomar café com ela em sua casa e depois
levava para passear na feira.
Foi uma época inesquecível, no bairro em que morávamos quase todos eram
parentes e existia um contato muito grande entre as pessoas (o que sinto muita falta nos dias
de hoje).
Ah! Nossas brincadeiras que saudades das casinhas que arrumávamos debaixo das
árvores e brincávamos horas e horas. Também tínhamos muita criatividade, brincávamos
com espiga de milho transformando-as em nossas bonecas, dávamos vidas aos legumes
transformando-os em animais.
Existe um ribeirão que corta o sítio e naquela época podíamos brincar nas suas
águas e o que mais fazíamos era pegar girino com a peneira.
Em meio a tantas brincadeiras eu tinha uma preocupação: quando poderia ir para a
escola? Ficava angustiada vendo meus primos irem para a escola e eu em casa.
Finalmente em mil novecentos e setenta e seis fui matriculada na escola do bairro:
Escola Estadual de Primeiro Grau Emergência do Bairro do Mombuca podendo assim
compartilhar com outras crianças aquele momento que para mim era um sonho.
Como era de costume na família, ganhei do meu avô minha primeira bolsa de
escola: preta, duas repartições, parecida com uma maleta e dos meus pais a famosa
lancheira: laranja com garrafinha branca de tampa verde, que alegria!!
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Foi nesta escola de zona rural que aprendi a ler e escrever decorando as lições da
cartilha “Caminho Suave”. Apresentava como primeira lição as vogais: A de abelha, E de
elefante, I de igreja, O de ovo, U de unha e os espaços para que treinássemos as vogais nas
letras cursivas maiúsculas e minúsculas. As primeiras palavras apresentadas para que
estudássemos para leitura eram: AI – AU – EI – EU – IA – OI – OU – UI – UÁI. Logo em
seguida a segunda lição: B de barriga e a família silábica (Ba, Be, Bi, Bo, Bu) e assim
sucessivamente. Depois de muito treinar exercício motor, lembro bem da felicidade que
tive, quando finalmente começamos a usar a cartilha, tínhamos que estudar para a leitura e
fazer a cópia. As letras eram apresentadas em maiúsculas só para inicio de frases ou nomes
próprios, as outras palavras só com letra minúscula de forma, já nos os alunos só usávamos
a letra cursiva, para isso fazíamos o treino do traçado das letras.
Não esqueço da segunda parte da lição da barriga, eram duas colunas com as
seguintes palavras:
boba

aba

beba

oba

bebo

boa

bebi

boi

O bebê baba
Precisava decorar, pois a professora iria dar nota de leitura. Estudei durante o dia,
mas quando, já à noite, meu pai foi tomar a leitura tive alguns tropeços, precisaria estudar
mais e fiquei estudando durante alguns dias só para depois ler para a professora e tirar a
nota B de leitura. As sílabas complexas só apareciam no final da cartilha e após seu término
usávamos o primeiro livro: Caminho Suave.
A escola era formada por duas salas de aula, uma com alunos de primeira e segunda
série e outra com alunos de terceira e quarta série, uma cozinha, dois banheiros, uma horta
e um jardim. Existia ao lado da escola uma enorme paineira, quando florescia, fazíamos
colares e pulseiras com suas flores.
A professora fazia a merenda e nós alunos cuidávamos da limpeza da escola, da
horta e do jardim, sempre com o auxílio das professoras. Apaixonei-me pela professora da
primeira série Dona Cleide, ela morava em Amparo. Lembro-me dela pegando em minha
mão para que eu fizesse o traçado bem bonito da letra “S”, com paciência e carinho para
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com todos os alunos. Ela teve uma grande contribuição na escolha da minha profissão. Nas
brincadeiras queria ser como a professora Dona Cleide, tentava copiá-la em tudo.
Já a professora da segunda série recordo apenas pontos negativos, ela tinha
preferência por alguns alunos, era muito rígida, muitas vezes nos deixava na classe e ia até
a casa de alguns pais perto da escola buscar mudas de flores, comprar frutas e legumes e até
mesmo anotar receitas de bolo. Eu sempre achei que suas atitudes eram estranhas. A
situação piorou quando meu pai foi questiona-las, pois daí em diante a professora pegou
uma certa implicância comigo, foi um ano muito difícil. Lembro-me com carinho das
professoras de terceira e quarta série, pois eram amigas, pacientes, transmitiam confiança
para os alunos.
A estrada que ligava a cidade até o bairro era de terra, dificultando assim que as
professoram chegassem até a escola em dias de chuva, pois seus carros sempre encalhavam
em um determinado lugar perto da escola, assim corríamos para ajuda-las a empurrar o
carro.
A “escolinha”, forma carinhosa a qual me refiro, existe no bairro até hoje, sendo
usada pela comunidade como deposito da igreja, esta em más condições, mas do mesmo
jeitinho: sua cor branca, claro que não com a mesma brancura, as portas azuis e algumas
carteiras daquela época, de madeira para duas crianças sentarem. Quem bons tempos!
Concluí a quarta série e fui matriculada na escola da cidade, “Profª Ivony de Camargo
Salles”.
Lembro-me que meu avô achou um absurdo meus pais terem me matriculado para
que continuasse meu estudo, isso era só para os “filhos homens”, já as filhas deveriam
aprender os afazeres domésticos, bordar, costurar não precisavam de uma profissão para
trabalhar fora de casa. E assim seguiram minhas irmãs, mas nenhuma concluiu o segundo
grau, nem mesmo meu irmão, por opção dele, talvez não quis mudar a tradição, o filho
acompanha o pai nos serviços da lavoura, era uma tradição familiar.
Não foi fácil enfrentar as dificuldades, o preconceito, nossas roupas e materiais eram
simples, o jeito de falar às vezes errado, e até mesmo quando chegávamos na escola
comentários: “a turma do sítio chegou”. As amizades eram poucas e na maioria com outros
alunos que também moravam no sítio. Nas rodas de conversa os alunos da cidade ouviam
se dizer que durante a tarde iriam à aula de inglês, naquela época os cursos eram para
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poucos oferecendo assim estatus para quem os freqüentava. Já nós, os alunos do sítio
comentávamos, qual serviço da roça iríamos realizar, e que deixaríamos o trabalho mais
cedo para estudar ou fazer as tarefas escolares. Da época do ginásio também me recordo da
maioria dos professores, uns com carinho outros só como professores que passaram pela
minha vida escolar. Com alguns ainda tenho contato, agora como diretores de escola,
professores do meu filho e também companheiros de trabalho.
Concluí a oitava série e já sabia muito bem o que fazer: magistério. Meus pais
sempre incentivaram, fui para o curso de magistério que exigiu muito esforço e
determinação, pois eram vários os fatores que iam contra o acesso aos estudos, como
dificuldade no transporte, horários e outros.
Para minha tristeza fui reprovada no primeiro ano na disciplina de Português. A
primeira atitude foi de abandonar os estudos, mas meu pai foi até a escola e renovou minha
matrícula porque ele sabia que no fundo eu queria tentar outra vez. Durante o período do
ginásio tive apenas dois professores de português, um trabalhava apenas com livro didático:
interpretação dos textos, leitura em voz alta e redação, enquanto o outro solicitava livros
para leitura e fichamento, gramática e ortografia utilizando as palavras fora do contexto.
No primeiro ano do curso de magistério a metodologia do professor era muito
diferente, alem de ser uma pessoa muito rígida, tinha medo de perguntar e fazer qualquer
tipo de questionamento. Ele utilizava diferente gêneros textuais e dos próprios textos
solicitava que analisássemos as classes gramaticais, orações coordenadas, subordinadas,
etc.
Iniciei novamente o primeiro ano do magistério e meu pai já providenciou aulas
particulares de português para que eu não tivesse maiores problemas. Para minha surpresa
lá estava o mesmo professor. A principio fiquei com medo, mas a vontade de vencer foi
maior, levei o material do ano anterior para a professora particular e ela começou a revisar
tudo comigo. A primeira prova marcada, muito estudo e confiança e a nota B, fiquei feliz e
acreditando que seria capaz. Durante o ano percebi que eu não tinha perdido por ter
reprovado mas sim ganho muito, pois tive uma nova experiência, até mesmo com o novo
grupo de classe e as novas amizades que conquistei.
Conheci muitas pessoas que me incentivaram e tive professores que me fizeram
acreditar ainda mais nesta profissão. O curso acabou, eu estava formada, era professora.
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Agora eu sonhava com o curso superior, sabia que naquele momento seria impossível, pois
não tinha condições financeiras para custear a faculdade.
Em mil novecentos e oitenta e nove, me casei e por um ano fiquei meio que
acomodada, e o sonho da faculdade agora estava camuflado. Definitivamente ser dona de
casa apenas não me satisfazia queria exercer minha profissão. Fiz a inscrição para estagiária
na Delegacia de Ensino de Jundiaí.
Em abril de mil novecentos e noventa iniciei meu trabalho como estagiária em uma
escola central da cidade, aprendi muito com os professores daquela escola, e nunca me
esquecerei do primeiro dia de trabalho, fui logo substituir a professora da quarta série.
Fiquei trêmula, quarta série o que fazer com trinta e quatro crianças?
Fui para sala e os alunos já vieram todos querendo saber o que eu estava fazendo lá
e perguntando pela professora. Os alunos ficaram desesperados com a ausência da
professora pois a mesma havia combinado que naquele dia levaria um bolo para explicar
fração.
A outra professora da quarta série veio e me orientou e assim consegui mostrar
confiança e não decepcionar os alunos. Tudo saiu muito bem, confesso que não foi nada
fácil. Atuei nesta escola por quatro anos, era considerada um modelo de ensino na época:
empirista, (modelo tradicional de ensino), alfabetização por família silábica, professor
detentor do saber.
Durante o período em que fiquei nesta escola pude participar de várias orientações
técnicas que eram oferecidas pela Delegacia de Ensino de Jundiaí onde os professores eram
resistentes frente às mudanças.
Minha surpresa foi quando em mil novecentos e noventa e oito fui trabalhar em
outra escola, e como companheira de série lá estava Dona Ana, minha então professora da
terceira série. Agora conversava com ela de professora para professora, ela sempre me
ajudando e muitas vezes recordávamos os velhos tempos de professora-aluna da tão querida
“escolinha”.
Começava aí o meu conflito (que estarei abordando no tema I) estava inserida numa
comunidade escolar que como eu acreditava no modelo tradicional de ensino, participando
destas orientações estava recebendo muitas informações sobre a teoria sócioconstrutivista,
fazendo-me refletir muito a respeito e rever minha prática.
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O socioconstrutivismo é uma teoria que vem sendo desenvolvida a partir dos
estudos de Vygotsky e seus seguidores. A teoria traz em si uma convergência das idéias
piagetianas e vygotskyanas, enfatizando a construção do conhecimento numa visão social
histórica e cultural.
O conceito de desenvolvimento implica a rejeição do ponto de vista
comumente aceito de que, o desenvolvimento cognitivo é o resultado e
uma acumulação gradual de mudanças isoladas. Acredita que o
desenvolvimento da criança é um processo dialético complexo
caracterizado pela periodicidade, desigualdade no desenvolvimento de
diferentes funções, metamorfose ou transformações qualitativas de uma
forma em outra, embricamento de fatores internos e externos, e processos
adaptativos que superam os impedimentos que a criança encontra.
(Vygotsky, 1991, pg. 83)

Foram momentos difíceis, pois não conseguia me impor perante esta situação, onde
não podia exercer a prática Construtivista tal como ela é, me faltavam embasamentos
teóricos mais sólidos.
Em mil novecentos e noventa e cinco fui trabalhar em outra escola de um bairro
mais afastado do centro da cidade, já com professores que estavam em busca de mudanças
e de um melhor entendimento da pedagogia sócioconstrutivista.
Agora com o PROESF é que pude entender porque havia resistências tanto de
professores como da sociedade à nova pratica da metodologia construtivista. Por um lado
uma comunidade de elite que defendia seus interesses, a relação da escola com a sociedade
capitalista é de reprodução do sistema dominante e do outro uma sociedade em categorias
sociais distintas. Pouco a pouco as coisas evoluem, se transformam. A escola, como a
fábrica, a família, como a sociedade toda, não existe como uma coisa fixa, parada,
imutável. A escola de hoje não é mais a mesma. A forma que a escola assume em cada
momento é sempre o resultado de um movimento permanente de transformação, que é
impulsionado por conflitos, esperanças e tentativas de mudanças. Em função das pressões
dos grupos sociais, das próprias necessidades da economia, a escola muda, adaptando-se ou
tentando adaptar sempre aos novos tempos.
Com a municipalização do ensino, em mil novecentos e noventa e seis prestei o
concurso da Prefeitura Municipal de Itatiba, para preenchimento das vagas de professores
do ensino fundamental de primeira e quarta série não conseguindo uma boa classificação.
Comecei a substituir aulas por tempo determinado (afastamento de professores efetivo do

13

cargo), este processo aconteceu por quatro anos. Somente no ano de dois mil consegui na
primeira atribuição do ano uma classe para o ano todo e assim aconteceu até dois mil e
dois, quando novamente em janeiro de dois mil e três novo concurso. Agora são menos
vagas para efetivar e com muito empenho consegui uma boa classificação, acredito que
ainda não consiga a efetivação, mas não desisto, acredito e luto para alcançar meus
objetivos.
Em dois mil e dois quando foi anunciado o PROESF fiquei ansiosa aguardando
resposta se poderia prestar o vestibular. Meu sonho parecia estar próximo de se tornar
realidade. Já fui alertando meu marido sobre as possibilidades, quanto ao nosso filho,
horários, etc. Estava ciente que não seria fácil, precisando compreensão e ajuda do mesmo.
A resposta chegou: neste momento as inscrições serão apenas para professores
efetivos, para professores contratados aguardar novas decisões.
Em dois mil e três novamente inscrições para o vestibular da Unicamp (PROESF) e
fomos informados no penúltimo dia à tarde que os contratados poderiam fazer o vestibular.
Tudo deu certo, inscrições realizadas no último dia.
Nunca havia prestado um vestibular, estava ansiosa, tinha que estudar muito.
Adquiri o material para estudo na Unicamp, busquei com amigas provas anteriores para que
eu pudesse ter algum conhecimento de como poderia ser a prova. Fui para Campinas
realizar a prova, apreensiva não conhecia quase ninguém.
Hora de iniciar a prova, recebemos as instruções, fui lendo e respondendo, quando
encontrava dificuldade deixava para responder depois. Não foi fácil, as questões eram
complexas e demoradas, preocupação com o tempo. Fui uma das últimas a deixar a sala
pensativa: será que vou conseguir?
Finalmente o dia do resultado e lá estava meu nome na lista dos aprovados.
Fiquei muito feliz, agora estava alcançando mais uma etapa, o sonho da Faculdade
com início marcado para o segundo semestre de dois mil e três.
Os primeiros contatos com outros professores, providenciar condução, horário
complicado. Saía correndo às dezoito horas da escola que lecionava, pois tinha que
atravessar a cidade para chegar na minha casa, ir para o ponto pegar a condução até
Vinhedo. Quantas expectativas quanto aos professores, novas disciplinas e conhecimentos,
tudo se repetia a cada novo semestre.
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TEMA I - Experiência como Alfabetizadora

Em dois mil quando tive a oportunidade de trabalhar pela primeira vez com a
primeira série, já carregava em minha bagagem modelos de alfabetização que um dia
julguei ser o mais sensato: modelo Empirista.
Do curso de magistério sobressaíram as aulas de didática, as atividades
seqüenciadas, exercícios motores, caderno de música enfim uma pasta com lindos modelos
de atividades repetitivas, treino.
Por ter sido alfabetizada com a cartilha, acreditava naquele material, durante o
período de mil novecentos e noventa até dois mil nas escolas em que trabalhei me deparei
com todo esse material sendo usado, embora já se ouvia uma tal palavra
''CONSTRUTIVISMO NA SALA DE AULA'' mas que os professores ignoravam.
Na primeira escola que atuei existia as classes A-forte, B-médio e C-fraco, era
visível a classificação dos alunos segundo seu nível sócio-econômico e cultural. A classe A
eram de crianças ricas e certos sobrenomes a classe B de crianças conhecidas e a classe C
das crianças que vinham da Instituição Lar das Crianças e bairros mais afastados do centro.
Nas atribuições as classes consideradas ''boas'' eram das professoras com mais
tempo de profissão, mais experientes, já a mais fraca com a mais nova da escola.
Lembro-me da preocupação das professoras em estar deixando todo o material que
usavam para que eu também pudesse usar. Sendo estagiária por dois anos nesta escola e
tendo as observado, resolvi segui-las, pois sentia segurança e tinha nelas modelo.
As aulas no decorrer do dia transcorriam basicamente assim:
•

Caderno de classe: cabeçalho
1. Nome completo da escola
2. Nome da cidade, dia do mês, ano
3. Dia da semana
4. O dia está...
5. Nome da professora
6. Nome do aluno
7. Estou na ... Série ...
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A primeira disciplina a ser trabalhada era português: textos na lousa para copiarem ou
copia dos próprios livros didáticos e em seguida uma seqüência de perguntas que deveriam
ser respondidas de acordo com o autor e para finalizar os exercícios de ortografia.
Depois do recreio a matemática: problemas, contas, números e lição de casa. Os
conteúdos das disciplinas de história, geografia e ciências eram encaixados no decorrer das
aulas. Educação Artística, desenhos mimeografados para pintarem e Educação Física iam
para quadra brincar livremente e os professores ficavam sentados conversando isso
acontecia raramente, pois alegavam não dar tempo para brincar. Para os alunos com
dificuldades, as professoras repetiam incansavelmente que: “precisa estudar mais”, “precisa
melhorar”, e as atividades e sua prática continuavam as mesmas, nada mudava.
Estudando o filósofo Emile Durkheim, foi possível compreender a classificação dos
alunos. Para ele a educação tem uma função homogeneizadora.Vê os professores como um
transmissor de saberes, servindo como um instrumento de perpetuação das desigualdades
sociais.
Dentro deste contexto a tarefa que cabe à educação não é transformar ou relacionar a
sociedade capitalista, e sim “reproduzir” os valores morais dessa sociedade, integrando
indivíduos, tentando no máximo, reformar alguns aspectos sociais considerados negativos.
A educação não existe para “mudar” e sim para “reproduzir”.
A principal função do professor é formar cidadãos capazes de contribuir para a
harmonia social. Hoje em nossas escolas ainda encontramos este pensamento
durkheimiano.
Nas aulas de Teoria Pedagógica e Produção em História analisando os livros
didáticos, pude perceber como são usados para manter a ideologia da classe dominante,
passando através de seus textos e imagens uma sociedade irreal. Cabe ao professor usá-lo
de forma crítica, dentro do contexto em que o aluno está inserido.
A educação, atualmente tem um papel muito mais amplo do que suponha Durkheim,
pois ela não só sofre influência da sociedade, mas principalmente, tem diante de si a
possibilidade de ser o fator determinante da transformação desta, já que o conhecimento é
construído a partir da troca recíproca de informação entre as diferentes gerações.
Fazia vários cursos almejando melhorar a cada dia minha prática pedagógica, e
assim alcançar meu maior objetivo – ser uma boa professora.
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Em uma das aulas de Teoria Pedagógica e Produção em Língua Portuguesa,
foi apresentado pelos grupos práticas tradicionais em sala de aula que vivenciamos e
práticas construtivista, em ambas ficou nítido o papel do professor.
Tradicional: professor detentor do saber, aluno considerado como tábula rasa.
Ao aluno cabe o papel de aceitação (senso comum) e não argumentação (crítico).
... a alfabetização é um fenômeno socialmente construído pois não é
somente a simples capacidade de ler e escrever; possuindo e
manejando esta habilidade que exercita-se talentos socialmente
aprovados e aprováveis. A perspectiva social da alfabetização
encara a aprendizagem não apenas como a aquisição de habilidades
psicológicas e intelectuais, mas como, um processo social de
demonstração de capacidade de adquirir conhecimentos. (CookGumperz, 1991).

Construtivismo: professor mediador, aluno, considera-se o conhecimento prévio,
construção do conhecimento.
Quanto mais vivemos criticamente [...] mais internalizamos uma prática
educativa radical e crítica e mais descobrimos ser impossível separar o
ensinar do aprender. A prática mesma de ensinar implica aprendizagem
por parte daqueles a quem se ensina, bem como aprendizagem, ou reaprendizagem, por parte dos que ensinam. (Freire e Macedo, 1990
pág.112).

Quando no PROESF realizei a leitura do fragmento do texto de Ângela Kleiman:
o professor deve respeitar o erro do aluno, porque é construtivo, ela nos coloca a
aprendizagem por

ensaio - erro, o aprendiz é também o sujeito do conhecimento

interagindo com o professor. Sua visão sobre o método tradicional é uma produção de um
padrão ortográfico correto, mecânico, no qual inúmeras vezes me enquadrei. Recolhia os
cadernos que eram separados por disciplinas, riscava de vermelho o erro, pedia que
escrevessem várias vezes as palavras erradas e as respostas das questões deveriam estar de
acordo com o autor, caso contrário as respostas eram consideradas erradas. Freire 1977,
em sua obra Pedagogia do Oprimido já colocava do ponto de vista de uma teoria do
conhecimento segundo a qual o educando não pode ser reduzido à “panela vazia”.
Conhecimento se cria, se inventa, reinventa, se aprende.
A história da educação não se faz apenas de boas intervenções pedagógicas, elas são
pautadas por interesses de um determinado grupo. O aluno deve ser capaz de ter brilhantes
idéias, levando a refletir sobre sua produção e seus eventuais erros. Segundo Christian
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Baudelot e Roger Establet a chamada escola única não pode ser única numa sociedade de
classes. A cultura aí transmitida e elaborada não é uma só. Tudo o que se passa na escola é
atravessado pela divisão da sociedade. É a divisão social do trabalho a responsável pelo
insucesso escolar em massa da imensa maioria que inicia a escolaridade e não consegue
prosseguir. A escola, o professor e os alunos não são os responsáveis, mas as vítimas. Por
isso não se pode compreender a escola se não for relacionada com a divisão da sociedade.
A divisão capitalista do trabalho caracteriza-se hoje por uma crescente dissociação entre o
trabalho manual e o trabalho intelectual. A escola capitalista contribui, por sua vez, para
reproduzir e aprofundar essa concentração das qualificações. Entendemos por que a escola
não é única, mas dividida em cursos técnicos - profissionalizantes e superiores. Estudando
estes sociólogos nas aulas de Pensamento Sociológico e Educação é que pude compreender
melhor as diferenças que existem de uma escola para outra, as divisões de classes, umas
preparadas para o trabalho manual outras para o intelectual, ficando ainda mais forte
quando recordo da primeira escola em que trabalhei, por ser uma escola do bairro
central da cidade, onde até mesmo os professores sofriam com esta divisão, professores
recém-formados, vindos de outra escola ou cidade, sempre ficavam com as classes dos
alunos fracos, alunos que vinham da Instituição Lar da Criança ou ainda dos filhos de
alguém pouco conhecido. Os livros escolares também, não são neutros, Monteiro Lobato,
em suas obras reforça a ideologia da classe dominante, e nós professores quando que em
nossas leituras destas obras chamamos a atenção dos nossos alunos para tal fato, ou
direcionamos um olhar crítico para a obra? O livro didático não é desligado da realidade,
ele tem uma função a cumprir: reproduzir a ideologia dominante. Não é só a escola, o livro
didático responsável por essa ideologia, mas o próprio professor com sua postura frente aos
conhecimentos.
Foi exatamente assim a ação dos professores da escola em que fui trabalhar pela
primeira vez com uma classe de alfabetização. Fui questionada quanto ao trabalho que iria
realizar, mas junto com a pergunta também a resposta: será com cartilha? Aqui trabalhamos
com o método tradicional, “mesclamos” com o construtivismo.
Entendi que não poderia ser diferente, o tradicional dominava, até mesmo porque a
professora do ano anterior tentou algo novo, mas não deu certo, estamos com a segunda
série com muitos problemas, a maioria não esta alfabetizada.
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O que seria estar alfabetizado para estes professores? Naquele momento nem eu
sabia mais. A princípio achei que seria correto estar trabalhando o método tradicional, pois
tudo estava muito confuso, muitas incertezas, e na dúvida optei pelo que já conhecia. Logo
fui percebendo que não poderia continuar apenas com aquela prática, não estava atendendo
as expectativas dos alunos, embora os pais estivessem satisfeitos, e cobravam a letra de
mão, a folha das famílias silábicas para estudarem. Por ser uma escola de zona rural o
número de alunos na classe era pequeno, podendo estar assim desenvolvendo um bom
trabalho. E agora o que fazer? Enfrento minhas angústias buscando algo novo, ou me
acomodo diante da posição da maioria?
Talvez ai estivesse surgindo minha chance, quando a diretora da escola onde eu
estava trabalhando anunciou que estaria acontecendo um Programa de Formação de
Professores Alfabetizadores (PROFA).
Fiz a minha inscrição e a cada encontro novas expectativas e um novo olhar para a
alfabetização.

TEMA II – Desequilíbrio

Encontro-me agora com uma sala de alfabetização e com alguns conhecimentos
sobre a teoria socioconstrutivista, a qual ainda não tinha tido a oportunidade de vivenciar
sua prática. Percebi que o desafio iria ser grande e exigiria muito empenho e determinação.
Quando uma criança entra na escola, sua primeira tarefa è aprender a ler e a
escrever, e se espera o sucesso da mesma. Sem dúvida, é o centro das expectativas de pais e
professores, existindo até uma pressão sobre ela. Mas, afinal de contas, o que é se
alfabetizar? É copiar palavras? Fazer letra bonita? Saber o nome das letras? Fazer cópias?
Normalmente, o alfabetizador desenvolve seu trabalho sem saber o que vem a ser o
processo de aquisição da linguagem escrita, e considera sua tarefa cumprida quando
termina o conteúdo. Geralmente, isso ocorre quando se chega ao fim da cartilha, a partir de
uma linguagem irreal. O educando esta alfabetizado quando decifra mecanicamente a
correspondência entre grafemas e fonemas e executa cópias. Esse tipo de trabalho não
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oferece condições para que o professor possa questionar os motivos pelos quais alguns
alunos conseguiram conquistar a linguagem e outros não.
Não há um entendimento sobre como a criança se relaciona com o objeto da
aprendizagem, que é a língua Essa dificuldade de entender o processo de ensino –
aprendizagem faz com que o educador não tenha como avaliar seu trabalho.
Em língua escrita todas as metodologias tradicionais penalizam o erro,
supondo que só se aprende através da reprodução correta, e que è melhor
não tentar escrever, nem ler, se não se esta em condições de evitar o erro.
A conseqüência inevitável è a inibição, as crianças não tentam ler nem
escrever e, portanto não aprendem. (Ferreiro, 1992 pág. 82- 83).

A criança não tem, um momento certo (determinado) para ler e escrever
convencionalmente. A conquista destes conhecimentos vai depender das condições e
oportunidades oferecidas, pela família e pela escola. Estudos como os da pesquisadora
Emilia Ferreiro nos tem mostrado que a criança ao se alfabetizar, não passa simplesmente
de um estado de ignorância total sobre o assunto para um estado de conhecimento total
sobre o mesmo. Em função de mudanças sociais, a alfabetização assumiu proporções mais
amplas e passou a ser entendida como um processo de compreensão do sistema de escrita
inserido em um outro maior, que abrange a aprendizagem da linguagem escrita e de seus
usos sociais. Portanto, não basta que o aluno tenha domínio do código, mas é preciso
aprender a escrever textos eficientes, o que envolve muito mais conhecimentos e
habilidades do que simplesmente codificar e decodificar palavras ou escrever frases. A
missão de alfabetizar não é tarefa simples. Exige muito esforço, dedicação, habilidade e
criatividade do professor.
Emilia Ferreiro ressalta que a mais básica de todas as aprendizagens é a
alfabetização; e é difícil falar desta sem reproduzir as posturas dominantes; de um lado o
discurso oficial, e de outro, o discurso meramente ideológico. É preciso elaborar discursos
adequados a determinadas situações. Deste modo, o letramento torna-se uma alfabetização
em sentido amplo, onde o aluno além de dominar o código oral e escrito (no sentido
restrito), precisa dominar outros conceitos formais de elaboração dos mais diferentes tipos
de textos, conhecer seus usos, características e formas. O letramento inclui a capacidade
que temos de nos instruir por meio da leitura e de selecionar, entre muitas informações
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aquela que mais nos interessa. A criança por natureza é um indivíduo ativo, questionador,
estando sempre em busca de novas descobertas.
...São os adultos que têm dificultado o processo imaginando seqüências
idealizadas de progressão cumulativa, estimulando modos idealizados de
fala que estariam ligadas à escrita e construindo definição de “fácil” e
“difícil”, que nunca levaram em conta de que maneira se define o fácil e o
difícil para o ator principal da aprendizagem: a criança. (Ferreiro, 1991,
pág. 25)

Mas o nosso sistema educacional, o espaço de sala de aula, a função do professor
revelam valores de dominação e poder. Os alunos por sua vez, continuam oprimidos,
rotulados pelo sistema escolar, nivelados, classificados por etapas ou fases do
desenvolvimento.
A alfabetização não pode ser vista como um fim em si mesma, mas como uma
importante condição para formação do cidadão crítico e transformador.
A partir dos trabalhos realizados por Emilia Ferreiro, pode ser observado que a
criança não começa a ler e escrever quando chega à escola, mas desde seu nascimento. O
processo de alfabetização inicia-se muito antes da escolarização, através de sua participação
plena no mundo letrado principalmente da mediação do adulto, a criança vai identificando
as funções da escrita e seu uso.
Em uma visão construtivista o que interessa é a lógica do erro; trata-se às
vezes de idéias que não são erradas em si mesmas, mas aparecem como
errôneas porque são sobregeneralizadas, sendo pertinentes apenas em
alguns casos, ou idéias que necessita ser diferenciadas ou coordenadas, ou
às vezes, idéias que geram conflitos, que por sua vez desempenham papel
de primeira importância na evolução. Alguns desses conflitos entendemos
muito bem; esperamos entender melhor outros em futuro não muito
distante. (FERREIRO,1992, pág 82-83)

Soares (1998), definiu letramento como resultado da ação de ensinar ou aprender a
ler e a escrever, ou seja, o estado ou a condição que adquire um grupo social ou um
indivíduo como conseqüência de ter-se apropriado da escrita. Para a autora o lugar social
que o indivíduo ocupa depende de seu nível de letramento.
É possível que haja um indivíduo alfabetizado (domínio do código), mas com nível
pobre de letramento, da mesma forma, um indivíduo pode não dominar o código e ter
acesso às práticas da escrita demonstrando um nível de letramento. O processo
alfabetizador tem uma tradição de séculos ligada à idéia de aprender o alfabeto, que só
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recentemente veio a ser desmistificada. A preocupação era como ensinar a ler e escrever,
como estabelecer a correspondência entre a oralidade e a escrita ou decodificar as grafias
em sons, e não acompanhar o processo ou obter informações sobre o que a criança já
dominava em relação à escrita e suas hipóteses antes de iniciar a aprendizagem escolar.
A escrita deve ser apresentada à criança como o produto de uma prática socialhistórica, um poderoso instrumento nas ações sociais e não como um objeto em si,
importante dentro da escola. Deve ser feita a distinção entre sistema decodificação e de
representação, uma vez que, ao pensar sobre a escrita, a criança procura compreender a
natureza desse sistema simbólico de representação e levanta hipóteses sobre ele, buscando
entender o que a escrita representa. A invenção da escrita foi um processo histórico de um
sistema de representação e não um processo de codificação. O ambiente familiar
proporcionou-me oportunidades riquíssimas. Meu pai exercendo sua profissão de feirante ia
ao Ceasa de Campinas fazer compras de verduras, legumes e frutas, lembro-me que ficava
lendo nas embalagens o nome dos produtos para que meu pai soubesse o que tinha e o que
ainda faltava. Não esqueço das caixas de papelão e do cheirinho das maçãs, as saborosas
maçãs selecionadas. Estava sempre ouvindo meus pais falar em dúzias, quilo, quantidades,
realizarem suas contas de adição, subtração, divisão e multiplicação e também o contato
com o dinheiro.
Quando fui para a escola tudo isso foi desconsiderado, íamos aprendendo as lições
da cartilha na seqüência em que apareciam as famílias silábicas. Recordo de uma vez que
solicitei a professora que queria escrever: maçã e ela na sua ingenuidade respondeu que só
depois da lição da moça, você ainda não sabe, não chegamos no “c” cedilha.
A existência de livros na casa em que vive; a constância com que
presencia atos de leitura ou escrita realizados pelos pais ou familiares; as
oportunidades que teve de ter um livro em mãos com o qual vai
simulando, imitando as atitudes de leitura que observou nos adultos;
familiaridade com jornais, revistas, enfim todo o material impresso que
percebe circulando entre a família; a lista de compras feita pela mãe, as
anotações de um recado – todos esses fatores e condições caseiras
envolvendo a escrita vão revelando à criança o valor social e as várias
funções que a escrita desempenha no cotidiano das pessoas. Essas
crianças não só tiveram a oportunidade de perceberem a importância que
os adultos conferem à escrita para agirem socialmente, como também ter
tido a ocasião de sentirem o prazer que é ler; ao ouvirem as historias lidas
para elas ou folharem um livro ilustrado com o auxilio do adulto,
penetraram no mundo mágico da leitura: sentiram o gosto de ler,
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perceberam que podem encontrar por intermédio da escrita algumas
respostas às suas questões e desejos. (Barbosa, 1994, pg. 136)

Deve-se considerar que muitas crianças chegam à escola sabendo para que serve a
escrita, pois tiveram oportunidades de interagir com o mundo letrado, e terminam sua
alfabetização inicial com sucesso. Outras, porém, justamente as que mais necessitam da
escola para se apropriarem da escrita ou de informações sobre suas funções na sociedade,
são vítimas de métodos ainda apegados à concepção de que só se aprende algo por meio de
repetição, memorização, cópia de modelos de escrita ou mecanização. Para compreender o
desenvolvimento da leitura e da escrita do ponto de vista dos processos de apropriação de
um objeto social, Emilia Ferreiro conclui que há uma série de modos de representação da
linguagem. Sua psicogênese da língua escrita distingue cinco níveis:

Nível I - PRÉ-SILÁBICO
•

Fase pictória: a criança registra garatujas, desenhos sem figuração, e mais tarde,
desenhos com figuração. Muitas vezes, ela já usa a linearidade, mostrando
consciência sobre as características da escrita.

•

Fase gráfica primitiva: A criança registra símbolos e pseudoletras, misturadas com
letras e números.

•

Fase pré-silábica: A criança começa a diferenciar letras de números, desenhos ou
símbolos e reconhece o papel das letras na escrita. Percebem que as letras servem
para escrever, mas não sabe como isso ocorre.

Nível II - INTERMEDIÁRIO
Esta fase caracteriza-se por um conflito. A criança foi provocada a repensar a
certeza do nível pré-silábico e fica sem saída, pois não consegue ainda entender a
organização do sistema lingüístico.

Nível III - SILÁBICO
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A criança sente-se confiante porque descobre que pode escrever com lógica. Ela
conta os “pedaços sonoros”, isto é, as sílabas, e coloca um símbolo (letra) para cada
pedaço. Essa noção de que cada sílaba corresponde a uma letra pode acontecer com ou sem
valor sonoro convencional.

Nível IV - SILÁBICO ALFABÉTICO
É o momento em que o valor sonoro toma grandes dimensões, a criança começa a
acrescentar letras principalmente na primeira sílaba. Neste nível a criança está a um passo
da escrita alfabética. Ao professor cabe o trabalho de refletir com ela sobre o sistema
lingüístico a partir da observação da escrita alfabética e da construção do código.

Nível V - ALFABÉTICO
Quando a criança reconstrói o sistema lingüístico e compreende a sua organização,
ela transpõe a porta do mundo e das coisas escritas, conseguindo ler e expressar
graficamente o que pensa ou fala. É importante destacar que nesse momento a criança
escreve foneticamente (faz a relação entre som e letra), mas não ortograficamente. O
desafio agora é caminhar em direção à convencionalidade, em direção à correção
ortográfica e gramatical.

O ato de ler, antes restrito a ambientes fechados, hoje acontece em todos os lugares.
Lê-se em casa, nas ruas, ônibus, ônibus, placas, outdoor, etc...Todas as formas de leitura
são importantes e devem ser valorizadas. A escola não pode, portanto, desconsiderar as
informações que a criança domina e exigir dela o que não tem.
O educador precisa ter claro que a criança primeiro aprende a escrever para só
depois dominar a norma culta ortográfica.
Precisa, sobretudo, conhecer o momento do processo de compreensão da língua
escrita em que está a criança e resgatar com ela, esse objeto de conhecimento, colocando-o
à sua disposição para que por meio de experiências significativas, ela possa interagir e
compreender seu significado e uso.
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Todo professor precisa ter um bom preparo profissional que garanta, o domínio do
saber e do saber –fazer, isto é, da metodologia do processo ensino – aprendizagem
entendido como prática social transformadora e democrática.
Ciente de que conhecimento, desenvolvimento e aprendizagem são processos
relacionados entre si, que acontecem por construção e interação o professor transmitirá os
conteúdos de ensino à realidade, segurando uma aprendizagem significativa e prazerosa.
Os conflitos e as contradições sociais são elementos fundamentais no
processo e conscientização, na medida em que podem gerar o
questionamento da realidade por meio do exercício da reflexão critica
centrada no diálogo e nas trocas. É o exercício desse processo que pode
levar o individuo a reconhecer-se como ser histórico, sujeito da
consciência social de si mesmo. Nesse sentido, pela sua natureza, o
processo educacional constitui-se como uma condição muito favorável
para o desenvolvimento do processo de conscientização dos indivíduos.
(Freire, 1997)

TEMA III - Mudança

Para entender porque muitas teorias ainda são poucas divulgadas ou apreendidas tão
superficialmente nos cursos de formação, foi preciso captar nelas o que havia sido pensado
e produzido, recuperar a identidade dos primeiros teóricos ou a origem de suas idéias.
Ninguém constrói uma verdadeira teoria da educação sem antes rever as teorias já
realizadas. Para haver avanço é preciso entrelaçar o passado e o presente, e disso se
originará a nova teoria e prática.
Este estudo me foi possível nas aulas de Currículo e Escola, recuperando os
clássicos da pedagogia que mais nos influenciaram: Comenius, Rousseau, Pestalozzi,
Dewey, Rogers e Paulo Freire. Eles fazem parte de nossa formação e de nosso processo de
conhecimento, não sendo possível ignorá-los.
Conforme ocorrem as mudanças sociais econômicas, políticas e culturais, a teoria
em que se fundamenta a prática pedagógica também se modifica e precisa ser reelaborada,
para que o conhecimento avance.
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Dante Moreira Leite apoiado em pesquisas já apontava as conseqüências negativas
da repetência ( sentimento de incapacidade, exclusão ).São inúmeras as metas do governo e
do Banco Mundial frente à educação. Pregam-se índices menores de repetência e evasão,
mas em contrapartida, engana-se pais com uma falsa progressão, onde não se tem garantia
de sucesso. A progressão consiste na ordenação do tempo escolar em unidades maiores e
flexíveis, podendo atingir até a totalidade de anos prevista para um determinado nível de
ensino. A palavra Progressão vem de progresso, sucesso, desenvolvimento contínuo sem
interrupções, mas sabemos que nem sempre isso acontece. A escola ainda continua sendo
“elitista” e “discriminatória”.
É necessário rever o papel e as responsabilidades dos atores locais: os governos, a
sociedade civil, associações de estudantes, universidades e suas relações com o Banco
Mundial. Uma sociedade estruturada na lógica da exploração do trabalho pelo capital, não
vê injustiça na sua prática social.
É preciso realizar uma intervenção pedagógica, não só sobre os procedimentos de
ensino e métodos, mas também sobre o currículo das escolas. O professor precisa saber que
tipo de aluno quer formar e, a partir daí, repensar e reorganizar sua prática.
Que tipo de sociedade queremos construir? Que tipo de homem, pessoa humana queremos
formar? A escola deverá ser o ponto de referência na busca do conhecimento e na formação
do bom cidadão proporcionando a interação ativa com a comunidade em que está inserido.
Todos currículos expressam e veiculam significados que demonstram de forma
legítima a presente ordem social (classe dominante). Por isto podemos dizer que todo
currículo é colonizado. A problemática da alfabetização continua, pois não se enfrentam as
causas da retenção a da evasão, nem se analisa por que a escola continua não sendo atraente
para o aluno. A democratização da sociedade passa pela democratização do ensino e do
saber, a qual se efetiva com a conquista da cidadania.
As preocupações dos educadores do passado são as mesmas hoje. DALHEM
(discípulo de DECROLY) e FREINET chegaram a algumas conclusões bastante
semelhantes às apresentadas por Emília Ferreiro e seus colaboradores, e que, no entanto,
são tão pouco conhecidas e divulgadas. A maioria das pesquisas e estudos que analisaram a
psicogênese da língua escrita é proveniente da psicologia, da sociologia, da lingüística, da
sociolingüística e de outras ciências. As de Emilia Ferreiro têm o mérito de ter contribuído
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para a gradativa mudança da prática pedagógica dos professores alfabetizadores, ao serem
divulgadas pelas universidades e órgãos centrais da Secretaria da Educação do Estado de
São Paulo, apontando um novo entendimento da prática da alfabetização. A criança fala
conforme as regras do seu próprio “dialeto”. É importante permitir que, de início, ela use
esse “dialeto”, porque só falando aprenderá a falar. A questão não é falar certo ou errado,
mas saber qual forma de fala utilizar considerando as características do contexto de
comunicação, ou seja, saber adequar o registro às diferentes situações comunicativas.
Rousseau condena o ensino repressor da época que impedia a criança de falar ou a
levava a encolher-se, achando que não sabia falar. A leitura já era vista por ele como
verdadeira arte de comunicar. Ao em vez de ensinar a criança a ler e a escrever
mecanicamente sugere um trabalho de equilíbrio entre as várias linguagens, como a música.
Qualquer método que se baseie na memorização não conduz à aprendizagem.
Hoje, os educadores começam a ter uma visão mais clara dos processos cognitivos
envolvidos nessa aprendizagem e das características de cada etapa dessa evolução. Nossos
teóricos nos ensinam muitas coisas sobre as crianças e sua educação.
O educando (criança ou adulto) não é passivo, mero receptor, mas está em constante
atividade, tudo quer conhecer, cabendo assim a escola não anular esses interesses com
imposição. O conhecimento não deve se esgotar na compreensão. Aprender não consiste
apenas em somar informações, enquanto aprende a criança reformula seus mecanismos
cognitivos, construindo novos conhecimentos.
Muitas vezes a escola passa uma experiência sem significado, assim os alunos
aprendem ou tentam conviver com uma realidade escolarizada, em ambiente
desestimulante.
A aprendizagem deve ser significativa, um ambiente no qual se possibilite ao aluno
ler e escrever não para escola, mas sim pela vida, tanto a linguagem oral quanto à escrita,
sejam aprendidas no uso e na interação com as pessoas.
O processo de ensino-aprendizagem para a alfabetização deve ser organizado de
modo que a leitura e a escrita sejam desenvolvidas por intermédio de uma linguagem real,
natural, significativa e vivenciada. A criança precisa sentir a necessidade da linguagem e o
seu uso no dia a dia. Assim, a assimilação do código lingüístico não será uma atividade de
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mãos e dedos, mas de pensamento. A preocupação em desenvolver a linguagem escrita e
não a escrita das letras deve ser uma constante. Leitura e escrita são praticas
complementares que se modificam mutuamente no processo de letramento.
Cabe ao educador motivá-la para a leitura e escrita, possibilitando a autonomia para
saber estabelecer relações entre os conteúdos em um processo interdisciplinar, ou seja, não
só trabalhar conteúdos fragmentados por disciplinas, mas sim a relação do conteúdo entre
as mesmas.
A precária formação do educador, ainda hoje, coloca-nos como vítima do processo,
não possibilita identificação profissional: direção, supervisão, professor de pré-escola, de
ensino fundamental, médio, superior, etc. A relação entre a teoria e a prática por meio de
estágios supervisionados não favorecem esse desenvolvimento.
O professor recém-formado começa o magistério isolado e assim continua, sem
contato direto com seus colegas ou superiores responsáveis, embora agora exista o HTPC
(Hora do Trabalho Pedagógico Coletivo).
O novo educador assume o compromisso com o povo, embora seja utópico imaginar
que cabe a educação realizar transformação estrutural da sociedade. A base do trabalho do
professor alfabetizador é de natureza político-ideológico, na medida em que os objetivos do
processo de alfabetização escolar são sempre o reflexo das concepções de homem, de
mundo, de cidadania, do papel da escrita na sociedade, etc. As praticas pedagógicas devem
ser realizadas como parte do trabalho coletivo dos professores e coordenadores
pedagógicos, possibilitando a troca de experiências envolvendo assim uma relação da:
ação-reflexão de todo o desenvolvimento do processo escolar.
O currículo tem o valor de ponto de “partida” e de “chegada” porque possibilita
direcionar todo o trabalho a ser desenvolvido pela equipe escolar durante todo o ano letivo,
evitando que o trabalho se disperse e que os objetivos não sejam atingidos.

ALGUMAS DISCIPLINAS
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•

Planejamento e Gestão Escolar

Esta disciplina chamou-me muita à atenção para a escola como uma organização
complexa, que resume bem toda a problemática da atual educação. Retrata exatamente o
dia-a-dia de uma instituição escolar.
É necessário rever o papel e as responsabilidades dos atores locais: os governos, a
sociedade civil, sindicato dos professores, universitários, etc e suas relações com o Banco
Mundial. O educando está separado dos meios de administração, como os operários estão
separados dos meios de produção. A ascensão do docente na carreira não depende da
verificação dos resultados obtidos a longo prazo sobre seus alunos, o critério de eficácia ou
valor são desprezados e o de conformidade (provas, seleção) supervalorizados. Isso define a
predominância do autoritarismo na escola.
O corpo de professores procura manter a autoridade, recusa-se à interferência dos
pais no seu trabalho. O diretor funciona como mediador entre o poder burocrático
administrativo e a escola sofre pressão dos professores e também dos pais para que
mantenha a escola ao nível desejado da comunidade.
A disciplina não é encarada como adaptação a finalidades precisas, mas constitui-se
num valor básico na estrutura burocrática. Daí o exagero no ritualismo burocrático nos
estabelecimentos de ensino.
O conhecimento escolar é usado no quadro de problemas sugeridos da prática
escolar com objetivos definidos: dar nota, classificar e punir ou premiar os indivíduos.
A escola favorece a classe tida como “alta”, e desfavorece a tida como “baixa”,
estando o princípio na diferença social da família. A escola não idealiza a divisão de
classes, mas contribui para esta divisão e reprodução. O poder político tem atuação e
responsabilidade direta na organização do ensino.
Enfim, a melhoria do ensino é sempre uma questão institucional. Cabe a nós
educadores tentarmos transformar essa sociedade burocrática, modificar a relação
professor-aluno e iniciar a autogestão da escola.
•

Teoria Pedagógica e Produção em Matemática
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Ensinar o aluno a resolver problemas que exijam conhecimentos de matemática não
é uma tarefa simples. Os conceitos matemáticos desempenham um papel decisivo, pois
permitem resolver problemas da vida cotidiana, tem muitas aplicações no mundo do
trabalho e funcionam como instrumento essencial para a construção de conhecimentos em
outras áreas.
As necessidades cotidianas fazem com que os alunos desenvolvam uma inteligência
prática, que permite reconhecer problemas, buscar e selecionar informações, tomar
decisões, desenvolvendo assim uma ampla capacidade para lidar com a atividade
matemática.
Minhas experiências familiares iam de encontro com está perspectiva, mas quando
fui para a escola me deparei com a prática tradicional. A prática do ensino de matemática
era aquele em que o professor apresentava o conteúdo, partindo de definições, conceitos e
seguidos de exercícios de fixação e o aluno reproduzia. A reprodução correta era evidência
de que ocorria a aprendizagem. Não tendo conhecimento de como se construía o
pensamento matemático, utilizava-se a mesma prática em sala de aula. Recordo bem dos
“problemas”, a solução já estava contida no próprio enunciado, e a tarefa básica era
transformar a linguagem usual em linguagem matemática identificando as operações
necessárias para resolvê-lo.
O processo de resolução de um problema é algo mais complexo e rico, que não se
limita a seguir instruções passo a passo. Para entender o problema, devemos examinar o
que ele pede, o que ele procura, o que se quer resolver e o que está perguntando. Depois de
compreendê-lo podemos resolvê-lo. Portanto o ato de ensinar e aprender matemática devese tornar um encontro pedagógico com o conceito.
O certo não é se a criança expressou a resposta que queremos, mas se ela trouxe
para a discussão suas experiências, se expressou e deu linguagem numérica às suas
sensações e percepções. O conceito é tanto um ponto de partida quanto um ponto de
chegada da atividade.
Para Kopnin (1978), o homem aprendeu a pensar criando historicamente conceitos.
Da mesma forma, considera Lima (1992), o educando aprenderá a pensar, criando
conceitos, num movimento semelhante ao da dinâmica de criação conceitual pela qual o
próprio conceito passou, em sua história.
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É preciso que haja discussão no concreto sobre o objeto de estudo, reflexão sobre
ele, pois a cada discussão, reflexão, surgem novas descobertas, podemos estar usando como
recursos didáticos: jogos, livros e outros materiais prazerosos que possuem um papel
importante no processo de ensino e aprendizagem.
Deve-se considerar o conhecimento prévio dos alunos na construção de
significados. Na maioria das vezes privamos os alunos da riqueza de conteúdos adquiridos
da experiência pessoal. Portanto, o professor no seu trabalho pedagógico deve dispor de
uma metodologia coerente com estes passos do pensamento, motivando, construindo,
elaborando e expressando o conhecimento.
•

Teoria Pedagógica e Produção em Ciências e Meio Ambiente

Quando comecei a lecionar minha preocupação com a disciplina de ciências era de
dar conta de seguir o programa do livro didático que já vinha todo fragmentado por séries, e
desta forma também foi minha formação, não conhecia outro jeito. Textos, questionários,
experiências prontas no livro, nada para se experimentar.
O professor interpreta a ciência para o aluno e não o ajuda a observar os fenômenos,
a interpretar dados científicos e familiarizar-se com eles.
No pensamento científico e filosófico, há pensadores como B. J. Skinner, que
desenvolveu o que chamou de “máquinas de aprendizagem”, a organização do material
didático de maneira que o aluno pudesse utilizar sozinho. Para Skinner, o ensino pode e
deve ser planejado de forma a levar o aluno a emitir comportamentos progressivamente
próximos do objetivo final esperado, sem que para isso precise cometer erros.
No curto tempo destinado ao ensino de ciências, predomina o aspecto intelectual
dos conteúdos e das atividades. Hoje minha prática mudou, pois tenho conhecimento sobre
como e por quê ensinar ciências. O ensino de ciências deve ser voltado para o
conhecimento que leve o aluno a ser critico, autônomo e que possa estabelecer relações
entre causas e fenômenos.
Envolver o conhecimento científico de modo que permita raciocínios relacionandoos com fenômenos para melhor explicá-los e compreendê-los. A ciência é uma construção,
não é pronta, não progride sem trocas de idéias e sem conflitos de interpretações.
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O senso comum contenta-se com a aparência das coisas, enquanto o pensamento
científico busca a essência das coisas. Tanto o senso comum quanto o pensamento
científico partem do problema. A escola deve trabalhar com a idéia de que a própria
“Ciência” é provisória, de que é continuamente reconstruída, estamos sempre criando
novos significados na tentativa de explicar nosso mundo. Podemos levar nossos alunos a
refletir sobre os problemas experimentais que são capazes de resolver, ensinando-lhes mais
do que conceitos pontuais, a pensar cientificamente o mundo, a construir uma visão de
mundo. Se quisermos que nossos alunos aprendam o que ensinamos, temos que criar um
ambiente intelectualmente ativo que os envolvam. A função do professor será a de
sistematizar os conhecimentos gerados, não no sentido “de dar a resposta final” mas de
assumir o papel crítico.
•

Teoria Pedagógica e Produção das Artes

Das aulas de arte trabalhada como disciplina de Educação Artística a aprendizagem
que adquiri como aluna e na minha formação eram de modelos convencionais relacionados
sempre a datas comemorativas (Dia da Páscoa, Dia do Índio, Dia das Mães, Dia dos Pais,
Dia da Bandeira, etc) na maioria das vezes eram desenhos mimeografados para pintarmos
até mesmo como modelos que a professora apresentava, não dando espaço para nossa
criação. Ah! Não posso me esquecer das “musiquinhas” também ensaiadas para as
apresentações nas datas comemorativas.
Valorizavam-se as habilidades manuais, (só para as meninas) recordo que na quarta
série a professora ensinava as meninas a pintarem tecido enquanto os meninos iam cuidar
da horta ou jogavam bola.
A arte ainda na maioria das vezes é apenas trabalhada como área de conhecimento
com conteúdos específicos. Muitos professores se preocupam em apenas transmitir técnicas
e conceitos levando o aluno a simples reprodução, não estão preparando para o domínio das
várias linguagens artísticas.
A aprendizagem artística envolve um conjunto de diferentes tipos de conhecimento,
transformação do ser humano, sua formação integral.
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As artes são produções culturais que precisam ser conhecidas e compreendidas
pelos alunos, o passado é um elemento fundamental na formação da identidade, mas
precisamos garantir ao aluno a liberdade de imaginar, criar suas próprias produções. Isso
fez rever minha prática em sala de aula, pois repetia uma pedagogia de reprodução de
conceitos.
Cabe ao professor criar oportunidades para que os alunos tenham contato com as
mais variadas formas artísticas, levando-os a ver, ouvir, sentir e refletir sobre elas, integrar
o fazer artístico, a apreciação da obra e sua contextualização histórica.
As atividades artísticas devem ser prazerosas, os alunos também aprendem que o
processo de criar requer decisões e constantes avaliações de seu trabalho e no processo
aprendem a fazer julgamentos estabelecendo seus próprios critérios, contribuindo assim
para o desenvolvimento da autonomia. A confiança em si mesmo e o desenvolvimento de
habilidades artísticas contribuem na construção da auto-estima.
Precisa estar claro para o professor que o importante é a produção do aluno
(imaginação de criar) e não comparar sua produção a do artista.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Muitas vezes me emocionei ao recordar momentos de minha infância, momentos
estes significativos, pois retratam uma historia de vida. Muitos são os momentos presentes
que nos levam a busca do passado para melhor entende-los. Isso acontece também com a
educação.
Foi possível analisar o contexto da história da educação reportando a minha própria
historia, compreendendo assim os valores sociais e políticos que prevalecem até os dias
atuais. Para entender melhor o atual quadro da educação foi preciso compreender como se
organiza a sociedade e quais seus interesses, tendo assim um olhar crítico para a situação e
acreditar que podemos mudar.
Mudar é aprender com as próprias experiências, as quais presenciei etapa por etapa,
passando por momentos difíceis de aceitação na instituição escolar, mas persisti no que
acreditava num continuo processo de formação e que agora no PROESF está se
concretizando.

“Ensinar é um exercício de imortalidade. De alguma forma continuamos a
viver naqueles cujos olhos aprenderam a ver o mundo pela magia de nossa
palavra. O professor, assim, não morre jamais.”
Rubem Alves
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