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Apresentação

Esse trabalho é o resultado de muitas reflexões a respeito da escola feitas
durante minha formação superior.
Sou professora há nove anos. Iniciei minha vida profissional em 1996, numa
escola particular de Educação Infantil, em Nova Odessa, SP, a cidade onde nasci.
A realidade dessa escola me marcou bastante. Havia poucos alunos por classe,
no máximo doze. A estrutura da escola não era muito adequada (o prédio era uma
casa), mas havia muita participação dos pais e acima de tudo eu tinha muita vontade
de contribuir com a sociedade e acreditava que como professora eu poderia
concretizar esse desejo.
Mas, não foi bem assim. Com o tempo, muitas dúvidas e inseguranças
começaram a surgir.Muitas vezes buscava respostas em livros, mas para mim era
muito difícil relacionar teoria e prática.Trabalhei nessa escola particular até
1999.Depois disso, só fui ter outro emprego fixo em 2001, onde ingressei como ADI
(Auxiliar de Desenvolvimento Infantil), numa creche.Trabalhei com crianças de três
anos.Gostei muito de conhecer a rotina de uma creche, mas fiquei lá apenas por
seis meses, pois no início de 2002, ingressei como professora do Ensino
Fundamental, através de um concurso público, na mesma cidade (Nova Odessa),
onde leciono até hoje.
Demorei sete anos para me efetivar como professora numa escola municipal.
Durante esse percurso me senti muito desanimada, desvalorizada, por causa disso
resolvi buscar uma nova profissão. No primeiro semestre daquele mesmo ano,
comecei a fazer faculdade de Química Industrial! Achei que só assim me realizaria
profissionalmente. Engano meu! Durante o curso percebi que tudo que eu mais
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queria era continuar lecionando, mas para isso eu precisava me atualizar. Então
desisti de Química Industrial e em Agosto de 2002, iniciei o curso de Pedagogia na
Unicamp – PROESF (Programa Especial de Formação) esse curso tem como
principal objetivo, dar formação Superior aos professores de Educação Básica, da
Região Metropolitana.
Cursar Pedagogia me intrigou bastante! A princípio achei que encontraria
soluções para tantos problemas que enfrentava na sala de aula. Porém, durante
toda formação superior surgiram novas inquietações, que me instigaram a buscar
novos estudos. O que mais me incomodou na faculdade, foi conhecer a ideologia da
classe dominante. Isso me fez refletir em minha postura. O que fazer na sala de
aula, quando se conhece a raiz do capitalismo? O que fazer para não sermos
reprodutores desse sistema?
No percurso desse trabalho, descrevo a minha luta pessoal para encontrar
respostas às perguntas acima. O texto divide-se em três capítulos. Traz conexões
entre as experiências que vivi no passado e no presente, fazendo reflexões aos
fatos ocorridos.
O primeiro capítulo fala da minha história, meus primeiros anos escolares, da
relação direta com a escola e o que de fato ela me ensinou. Descrevo também,
como escolhi minha profissão, quais aspirações que tinha como professora e como o
fracasso escolar me incomodava dentro da estrutura da escola.
No segundo capítulo, descrevo o que mudou em mim durante a formação
superior. O texto traz como fui me construindo como Pedagoga, mostra minhas
angústias e tentativas de soluções frente às limitações da escola; da utilização dos
PCNs como recurso pedagógico e da organização em ciclos.
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Por fim, no terceiro capítulo, descrevo como retomei a esperança para
novamente acreditar na escola como emancipadora e como deverá ser a escola do
futuro

para

que

de

fato

atenda

a

realidade

da

sociedade

atual.
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Introdução

A vida
(Mario Quintana)
A vida são deveres que nós trouxemos para fazer em casa
Quando se vê, já são seis horas!
Quando se vê, já é sexta-feira...
Quando se vê, já terminou o ano...
Quando se vê, passaram-se 50 anos!
Agora é tarde demais
para ser reprovado...
Se me fosse dada, um dia,
outra oportunidade,
eu nem olhava o relógio.
Seguiria sempre em frente
e iria jogando, pelo caminho
a casca dourada
inútil das horas...
Dessa forma eu digo, não deixe
de fazer algo que gosta devido
a falta de tempo, a única falta
que terá, será desse tempo que
infelizmente não voltará mais.

As palavras de Mário Quintana retratam a vida; talvez a moderna, tão agitada,
tão corrida. Que passa depressa e deixa para trás nossas marcas, que se tornam
lembranças, memórias. As memórias são como jóias preciosas que nos reanimam
com suas chamas ardentes e nos fazem reviver.
Neste trabalho, pretendo refletir sobre as relações diretas que tive com a
escola durante a minha vida e suas influências. E encontrar resposta a uma
pergunta que me intrigava intensamente – “Afinal, para que serve a escola?”
Poderíamos dizer que essa resposta seja óbvia, que a escola serve para nos
ensinar a ler, a escrever, a calcular, a resolver problemas e a compreender o mundo
ao nosso redor. Mas talvez essa resposta resuma-se a idéia do senso-comum. De
fato ela não me convencia. Para mim, a escola tem um grande poder de dominar a
sociedade, não é à toa que ela se perpetuou no tempo, apesar de possuir
artificialidade em sua dinâmica. Muitas coisas ensinadas na escola não passavam
4

de fórmulas prontas, sem ter realmente um sentido para a vida. Através da minha
vivência como aluna, muitas vezes eu questionava dentro de mim: “Para que serve
isso? Onde irei utilizar o conteúdo escolar?”
Os conteúdos transmitidos em meu tempo escolar, eram fragmentados,não
havia desenvolvimento de projetos como nos dias atuais.

As

aulas

eram

expositivas, verbais, prontas, automáticas, sem sentido, descontextualizadas e essa
postura tomada pelos meus professores percorreu meu caminho durante todo
Ensino Fundamental e o Ensino Médio.
Como professora, não queria reproduzir o que vivi como aluna, mas, achava
muito difícil ter uma nova postura didática, já que, muitas vezes, mesmo
inconscientemente, tomava como referência à educação que recebi. Queria que de
fato, minhas aulas fossem significativas aos alunos e que eles pudessem realmente
ter um sentido na vida. Apesar de refletir sobre as novas concepções de educação,
primeiramente o construtivismo e posteriormente o sócio - interacionismo, descobri
que não há um método eficiente que resolva sozinho dos problemas da escola, me
senti pequena frente a esse grande desafio!
Conheci a trajetória da escola na minha formação superior, quando estudei o
“Pensamento Histórico e Educação”, porém ao estudar “Pensamento Filosófico e
Educação”, ”Pensamento Sociológico e Educação”, “Política Educacional e
Reformas Educativas”, me senti impotente e incapaz de transformar minha postura
didática, em algo extraordinário.
Reconheci que tinha uma visão utópica e até romântica da Educação .Tornei-me
pessimista e impotente diante da ideologia dominante do Estado, ao conhecer a
relação das políticas públicas e a escola. Achava-me incapaz de superar as idéias
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elitistas da sociedade. Tive que buscar novas fontes, novos estudos, para não
desistir de caminhar...
Queria encontrar uma resposta , não a correta, a verdadeira..., mas a que me
bastasse no momento presente.
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1– A escola em minha vida, vinte e um anos de cumplicidade

1.1 – Primeiros anos escolares

Aos seis anos de idade, comecei a freqüentar a pré-escola. Exatamente no
ano de 1984. O prédio da EMEI era numa casa e só havia duas salas de aula!
A princípio, estava muito entusiasmada a estudar. Queria muito aprender a ler
e a escrever. Mas, não foi bem assim, a escola foi bem diferente daquilo que eu
imaginava!

Não me lembro de ter escrito uma letra na pré-escola, o que aprendia

na verdade, era fazer risquinhos, bolinhas e ondinhas (acreditava-se que esse tipo
de treino ajudaria o aluno a desenvolver sua coordenação motora).
O momento que mais gostava era de ouvir histórias (depois do recreio), ficava
encantada! Dava asas à imaginação! Mas depois da história havia a hora do sono,
eu odiava, pois não conseguia dormir.
Havia algo importante desenvolvido naquela época: o brincar; mesmo que
supervisionado pela professora a todo momento para manter a ordem . Brincava
com brinquedos que levávamos de casa e também com massinha de modelar.
Os recursos eram pequenos, apesar da EMEI pertencer à Prefeitura. Não
havia televisão e nem vídeo. Nunca brinquei com fantasias (roupas) e nem fizemos
chamadas com crachás. Não existia nada disso!
Sempre perguntava para minha mãe quando eu ia aprender a ler e a
escrever. Ela dizia que seria só na primeira série. Aliás, minha mãe também não me
ensinou uma letra!
Depois de alguns meses, perdi o estímulo de ir a escola. Mas minha mãe me
obrigava a ir, mesmo que eu chorasse. Era entediante! Mesmo assim, freqüentei a
EMEI Jardim Encantado até o fim do ano.
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No ano seguinte,

ingressei na Escola Municipal de Ensino Fundamental

Dante Gazzetta, para cursar a primeira série. Que alegria! Eu sabia naquela escola
eu finalmente iria aprender a ler e escrever. Ganhei bolsa nova, caderno grande,
lápis, borracha, mas o que mais gostei foi ganhar a cartilha – Caminho Suave. Como
achava lindas as figuras!
Fiquei satisfeita em aprender com a silabação. Não tive problemas com o
método utilizado, ao final do ano já sabia ler! O ensino que tive baseava-se na
memorização e na acumulação de conteúdos. Acreditava-se que o conhecimento
estava fora do sujeito e devia ser internalizado. Havia crença no momento da
prontidão, comprometimento na decodificação. Havia exigência da letra legível.
O método era baseado no acerto, não podia errar! Esse era o Modelo
Empirista de Ensino e Aprendizagem. O modelo empirista se expressa em um
modelo conhecido como “estímulo-resposta”. Esse modelo define a aprendizagem
como “a substituição de respostas erradas por respostas certas”. A hipótese
subjacente a essa concepção é a de que o aluno precisa memorizar e fixar
informações das mais simples e parciais possíveis e que deve ir se acumulando com
o tempo. O modelo típico de cartilha está baseado nisso.
Era preciso ensinar ao aluno ler e escrever; a preocupação do professor era
utilizar textos curtos e fáceis de memorização. Era preciso cumprir o programa,
independente do interesse do aluno.

A disciplina era conhecida a todo custo o

autoritarismo era uma marca presente.
Nos alunos, havia ausência de questionamento e da participação nas aulas. A
seqüência dos conteúdos era sem contexto.
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Paulo Freire usava uma metáfora – “educação bancária” - para falar de uma
escola em que se pretende “sacar” exatamente aquilo que se “depositou” na cabeça
do aluno.
O que eu mais odiava era ter que copiar o cabeçalho todos os dias da
primeira a quarta-série! Que função tinha aquilo? No início da vida escolar era só
isso que me incomodava. Com o resto eu me conformava, apesar de não entender
muitas coisas ensinadas. Eu era criança e estava recebendo a informação de uma
instituição muito valorizada – a Escola. Quem era eu para questionar contra ela?

1.2 – Contribuições da escola

Muitas vezes durante as aulas que dou, recordo-me da minha infância.
Principalmente das brincadeiras, dos provérbios, das músicas, das cantigas que
parecem ter se perpetuado no tempo!
Muitas vezes, vejo meus alunos cantando as mesmas cantigas que eu
cantava, fazendo as mesmas piadinhas... Identifico-me imediatamente com eles.
Acho que esse prazer o professor pode ter de perto – relembrar sua infância e
reconhecer que esse período da vida tem uma característica peculiar que precisa
ser conhecida e respeitada.
Philippe Ariès, diz que na Idade Média, não existia o sentimento de infância. A
criança era misturada na vida adulta e partilhava seus trabalhos e jogos. A

criança

pequena era vista como um macaquinho; servia para diversão!
Nada acontecia se morresse; pois poderia ser substituída por outra. A criança
não chegava a sair de uma espécie de anonimato.
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Hoje, assim como a mulher, a criança tem seu espaço na sociedade. Tem
direitos como uma família, à alimentação, à moradia, à educação.
Minha infância dentro da escola foi marcada por uma busca constante...
Mais do que um diploma, eu desejava aprender sobre o mundo, sobre as
pessoas, sobre o universo. Porém, minha curiosidade não tinha espaço na sala de
aula. As experiências vividas fora da escola, não eram discutidas em sala de aula. O
importante era seguir o cronograma.
É engraçado. Ao recordar meu passado, não me lembro de muitos
professores. Não sei porque, eles se apagaram da memória.
O que eu mais gostava de fazer na escola era ler e escrever. Sempre me
destaquei com essas habilidades. Meus professores de português percebiam a
facilidade que eu tinha em articular minhas idéias. Logo me destacava nessa
matéria! Escrever para mim era viver!
Aos 12 anos meus pais se separaram. A tristeza dessa separação me tornou
melancólica. Naquela época, desabafava-me com meu diário. Nesse caderno eu
relatava minha história. Escrevia também poemas; inspirações de vida!
E as outras matérias? O que trouxeram para minha vida?
Apesar de eu não ter entendido muita coisa, a matemática me ensinou a
calcular. Hoje na vida adulta, sei utilizar cheques, movimentar minha conta bancária,
pesquisar preços, fazer porcentagem, repartir. A escola me ajudou a compreender
os números!
Quer saber, odiava essa matéria! No ensino médio então, eram listas e mais
listas de exercícios (equações, inequações, expressões), tudo era mecânico, nada
fazia ligação com a realidade. Eu era uma aluna esforçada e tentava compreender
tudo o que a professora ensinava.
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Na quinta série tive uma professora de matemática que me marcou bastante!
Ela sempre explicava um exercício matemático e logo depois passava muitas listas
de exercício. Quem tinha facilidade nessa matéria, conseguia resolve-los, eu quase
sempre não conseguia. Quando chegava em casa, pedia ajuda aos meus pais, mas
eles tinham apenas o Ensino Fundamental, por isso, não conseguiam me ajudar. Eu
tinha, mesmo era que me virar! Já não era só o cabeçalho que me incomodava!
Não enxergo atualmente, a mesma matemática. No curso de Pedagogia,
pude de fato estudar que a matemática pode ser trabalhada de uma maneira
diferente. Podemos ser mais afetivos com nossos alunos e leva-los a perceberem a
nuança dos objetos e a descobrirem com mais prazer o mundo que os rodeiam.
Não podemos acreditar que a escola forma efetivamente para a vida.
Ao iniciar minha carreira profissional, descobri que não sabia ensinar muita
coisa! Como aluna eu era dedicada, mas as perguntas e respostas prontas não me
ajudaram a compreender muitas coisas.
Como professora, tive que voltar a estudar alguns assuntos (ex: relevo,
regiões brasileiras, frações), pois tinha decorado quando era aluna, mas não
compreendido. Até hoje, tenho dificuldades em analisar historicamente a cronologia
dos fatos mais importantes. O meu pensamento é fragmentado. Já tentei estudar
muito, mas ainda não consegui ter uma compreensão ampla da história. Apesar
reconhecer que faço parte de um contexto histórico e que minhas atitudes podem
contribuir para conquistas coletivas. Já não posso ensinar como aprendi.
De fato, as datas comemorativas me incomodam; é preciso lutar para que a
história não seja reproduzida. Ela foi escrita pelos mais poderosos. Pesquisar o lado
dos oprimidos é uma forma de estudar a história mais criticamente. E não apenas
descrever os fatos cristalizados.
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Em Geografia, também não consegui muitos avanços.
Lembro-me de uma professora que me deu aula na quinta e sexta séries do
Ensino Médio. Ela simplesmente pedia resumos dos capítulos dos livros e desenhos
dos mapas. Ela não dava nem mesmo aula expositiva! Não escrevia na lousa, pois
tinha alergia de giz!
Infelizmente nem todos os professores são comprometidos com a educação.
As aulas monótonas que não despertam o interesse e o raciocínio do aluno, ainda
estão presentes em algumas escolas nos dias atuais. Apesar das mudanças , alguns
professores se negam a mudar suas posturas didáticas e reproduzem apenas os
conteúdos dos livros didáticos.
Apesar do ensino tradicional que recebi, nunca reprovei na escola. Sempre
tirei nota e consegui passar. Hoje, como educadora penso: o que será que aprendi
sobre localização, limite, território, vegetação, relevo, clima, transformações; e o que
foi desenvolvido sobre relações elementares, topológicas, euclidianas?
Ao estudar “Teoria Pedagógica e Produção em Geografia” com a A.P.Maria,
pude enxergar um novo caminho para se trabalhar com o tempo e espaço. A
maquete, por exemplo, é um grande suporte pedagógico. Podemos explorar visão
aérea de uma maneira lúdica, assim como a relação por escala. Essa matéria não é
menos importante. É preciso ter um olhar atento para que ela possa de fato ser
trabalhada com os alunos.
De que adiantou tanta cópia, tantas perguntas e respostas, tanta “decoreba”?
A recordação que trago da escola como aluna é a base para minhas reflexões
como professora. Descarto o que considero ruim e busco novas maneiras de
ensinar. Sei que o desafio é transformar a “educação bancária” numa educação
emancipadora.
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Freitas, nos diz, que não precisamos preparar para a vida, pois a escola é a
vida! Considerando o pensamento do autor, podemos concluir que a escola precisa
resolver os conflitos internos presentes em seu cotidiano. Os alunos precisam não
só produzir conhecimento, como também serem reconhecidos como integrantes
ativos da sociedade.Se a escola é a vida, não podemos ignorar sua dinâmica.

1.3 – Como escolhi minha profissão

Quando criança, os professores sempre perguntavam o que os alunos
queriam ser quando crescessem. Nunca disse que seria professora, apesar de
brincar muito de escolinha naquela época. Acho que foi a profissão que me
escolheu!
Após a separação de meus pais, comecei a trabalhar para ajudar no
orçamento familiar. O meu primeiro emprego foi numa EMEI como “guardinha”. Sabe
em qual EMEI? No Jardim Encantado, a mesma escola que estudei a pré-escola! Na
verdade, já haviam se passados seis anos! A EMEI não se instalava mais numa
casa. A Prefeitura havia construído um novo prédio (próprio para uma escola
infantil). No meu primeiro dia de trabalho, achei muito engraçado rever as
cadeirinhas e mesinhas, já não estava acostumada com tudo tão pequeno!
Minha função na escola, era ajudar as professoras,eu adorava! Mas quando
podia, ajudava a secar a louça na cozinha e até varria o pátio da escola.
O que eu não gostava era do mimeógrafo. Se colocasse pouco álcool não
saía a matriz, se colocava muito, borrava tudo! Coitadas das professoras, quantas
vezes tiveram que refazer as atividades no stencil!!
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O tempo foi passando e eu gostava muito de trabalhar. Fui pegando o jeito de
lidar com crianças! Era muito bom!
Um dia, tive uma grande surpresa! Uma professora havia faltado e não tinha
nenhuma substituta. Sabe quem deu aula? Eu!! Isso mesmo, com apenas 13 anos
de idade, eu lecionei pela primeira vez! Tive um domínio de sala de aula
surpreendente! Sempre fui muito extrovertida e isso me ajudou bastante.
Quando terminei a oitava série, aos catorze anos, queria prestar vestibulinho
para “Processamento de Dados” essa era a profissão da “moda”, mas as
professoras interferiram na minha escolha; me diziam que tinha tudo para ser
professora! A partir daí, o desejo cresceu dentro de mim. Essa EMEI foi realmente
encantada, pois me fez ser aquilo que sou – professora!

1.4 – O sonho de transformar a sociedade através da educação

“Magistério é missão e construção.Professores e professoras
são pedreiros que colocam tijolos no edifício de uma nova sociedade,
que não será feroz e excludente como a atual (...)” (Alencar,2003,
p.110)

Minha formação do magistério trouxe muitas contribuições para minha vida
profissional. Pude conhecer Piaget e Vygotsky, relacionar seus estudos com minha
prática, reconhecer o pensamento da criança sobre a escrita de acordo com Emilia
Ferrero, enfim, pude acreditar que ensinar seria uma relação de amor, prazer e
conquistas.
Comigo levava os sonhos de transformar a escola num novo espaço de
relações. Quebrando a relação autoritária do professor. Era preciso lutar em busca
de uma nova educação.
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“Sonhar é de graça, mas realizá-lo custa muito”. (Provérbio Árabe)

Sonhava de fato em ser educadora!
O sonho é a inspiração que nos faz viver de uma maneira mais prazerosa. As
dores se tornam alicerces para seguirmos o caminho a vitória! É preciso sonhar com
um mundo mais igualitário, mais humano. Somos capazes de plantar boas
sementes; elas poderão crescer, dar frutos e espalhar-se pelo mundo.
Foi assim que iniciei minha carreira profissional, sonhando que a educação
poderia ser diferente da que eu tive. Seria mais cativante, com mais significado.
Superaria as dificuldades, faria dos alunos seres pensantes, críticos.
Meu primeiro emprego como professora foi numa escola particular, tinha 18
anos. Nos primeiros dias de aula, fiquei com muito medo de não saber ensinar, mas,
com o passar do tempo, fui adquirindo mais confiança em mim. No ano seguinte,
além da escola particular, eu comecei a substituir numa Escola Estadual de Ensino
Fundamental.
Era incrível como as professoras me olhavam quando me viram pela primeira
vez! Quando somos iniciantes no magistério, somos vistas como “inexperientes”,
como “coitadas” que não sabem nada! Lembro-me que ficava quieta, ouvindo as
conversas na sala dos professores. Havia muita reclamação e desânimo! Aqueles
professores estavam desacreditados; seus sonhos foram perdidos no tempo. Diziam
que era muito desgastante ter que trabalhar com crianças!
Nos dias atuais, isso ainda acontece com os Educadores. Mas por quê?
Gentili e Alencar (2003) apontam que investigações recentes demonstram
que a piora progressiva das condições de trabalho docente tem criado um novo tipo
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de síndrome que afeta os trabalhadores, trabalhadoras da educação o burnout,
também conhecido como síndrome da desistência.
Quais são os reais motivos que levam à síndrome da desistência? Segundo
os autores, a escola na sua diversidade, traz dificuldades cotidianas. Os professores
se sentem encurralados entre o que desejam e o que realmente podem fazer, entre
a vitória e a frustração, entre as possibilidades e os obstáculos. Nestas condições, o
sentido do trabalho educacional vai se perdendo, leva a muitos a reconhecer que
qualquer esforço para mudar é inútil. Os componentes do burnout são: esgotamento
emocional, despersonalização e falta de compromisso com o trabalho. Então,
podemos questionar qual é o sentido da atividade docente? Qual é o objetivo a ser
seguido na educação?
Atualmente acredito de fato, que todos os educadores, estão sujeitos a
adquirir a síndrome da desistência. Mas, no começo da minha carreira, não queria
jamais desanimar como aquelas professoras. Quantas vezes me disseram: “- Deixa
de ser boba, você é nova, vai fazer outra coisa na vida!”.
Estava feliz na educação, continuei lutando, não desisti. Consegui o meu
caminho.
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1.5 – Um grande desafio a ser superado: o fracasso escolar

Ser professor é uma experiência única, pois não trabalhamos com máquinas
que podem ser desligadas, concertadas, trocadas. Trabalhamos com seres que
pensam e agem de acordo com seus impulsos, seus limites, seus princípios morais.
Dentre tantas expectativas, quando começamos a lecionar, uma delas é
acreditar que todos os nossos alunos podem aprender. De fato, acho impossível
uma criança não aprender nada na escola. Mas, na sala de aula, nem tudo é
perfeito. A diferença cultural e social dos alunos é muito grande. O desafio é imenso!
Muitas vezes nos sentimos sozinhos. O coordenador não sabe o que fazer, as
teorias nem sempre dão certo, frente aos problemas. O fracasso escolar é um deles!
Muitas vezes me sinto de mãos atadas, diante dos alunos que não
conseguem aprender aquilo que a escola valoriza.
As características dos alunos sempre estão em evidência. Muitas vezes
quando são obedientes ou até mesmo apáticos não incomodam; quando são
agitados, destacam-se por serem briguentos, alguns não se interessam por nada,
outros alunos se esforçam ao máximo e não conseguem aprender.
Dentre essas crianças, algumas apresentam dificuldades de aprendizagem,
que não dependem somente do professor para serem sanadas. É preciso ter o apoio
dos especialistas (psicopedagogos, fonoaudiólogos, entre outros). Nem sempre essa
parceria é possível. Em Nova Odessa mesmo, há apenas duas psicopedagogas
para atender toda a rede Municipal, um absurdo não é mesmo? O professor tem que
sozinho, arcar com as conseqüências. Se o aluno aprendeu, conseguiu sozinho, se
não aprendeu o professor é o culpado. Sim, é preciso encontrar um culpado. Se não
estiver no professor atual está nos professores das séries anteriores que não fizeram
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nada., se a culpa não for do aluno é da sua família. Como fazer para não desistir
desses alunos?
Uma vez participei de uma palestra do Pedro Bandeira (numa faculdade em
Nova Odessa). Ele fez uma comparação entre o professor e o médico. Durante a
palestra, fez analogias entre a educação e a medicina. Logo perguntou aos
participantes: -Quem procura o médico, quem está bom ou quem está doente? E
explicou: -Claro que é quem está ruim (doente)! O médico então examina, faz o
diagnóstico e prescreve a medicação. Se não tiver efeito, vai trocando o remédio a
fim de encontrar a cura. Mas o que fazer se o paciente estiver morrendo? Ele deve ir
a UTI (Unidade de Tratamento Intensivo), e lá receberá toda atenção e todo cuidado
necessário, para que possa sobreviver. Na escola, o professor deveria ser como o
médico, detectar a doença (o problema do aluno) e dar a ele uma atenção especial.
Os alunos bons e ótimos conseguem facilmente aprender o programa
ensinado, mas para os alunos com dificuldades, o escritor sugere que o professor
proponha muitos momentos de leitura e escrita, só assim poderão sanar os
problemas.
De acordo com Bandeira, os professores não deixam seus alunos escreverem
muito, por que eles não têm tempo de corrigir tudo. Segundo ele o importante é
escrever, pois só assim o aluno terá oportunidade de refletir sobre o código da leitura
e escrita.
Ao meu ver, o professor precisa conhecer as dificuldades de cada aluno. Só
assim, ele saberá de fato o que cada aluno necessita aprender.
Durante a minha experiência profissional, o fracasso escolar sempre me
incomodou muito. Antes de eu cursar a faculdade, eu acreditava que na escola
poderia ensinar coisas para a vida; o diploma era a garantia de um bom emprego e
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da oportunidade da ascensão social. Visão simplista, talvez, mas eu ainda não
conhecia a influência do sistema capitalista sobre a escola, e não considerava o
fracasso dos alunos como fruto da própria instituição escolar.

“O fracasso escolar, é uma patologia recente. Só pôde surgir
com a instauração da escolaridade obrigatória no fim do século XIX e
tomou um lugar considerável nas preocupações de nossos
contemporâneos em conseqüência de uma mudança radical da
sociedade”.(CORDIÊ,1996, p.17)

Acredito que o fracasso escolar seja realmente uma patologia em busca de
uma solução. É preciso ter coragem de investir em nossos alunos. Não podemos
desistir deles. A detenção do saber, sempre ficou na mão da elite. A classe operária,
sempre foi domesticada a obedecer, dessa maneira fica mais fácil explorar.
Precisamos mudar esse final.
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2- Formação acadêmica: a transformação da utopia em realidade

2.1 – Minha formação superior

Estou terminando Pedagogia na UNICAMP, no PROESF (Programa Especial
de Formação). Fazer Faculdade sempre foi um sonho. Achava impossível conseguir
realizá-lo, mas o destino transformou a utopia em realidade.
Na verdade minha primeira experiência numa Universidade foi na UNIMEP.
Fazia Química Industrial. Escolhi esse curso como um desafio, pois sabia que
sentiria dificuldades. Não tinha bagagem suficiente na área de exatas. Tinha
esperança de aprender. De fato, não conseguia entender nada. Achava-me incapaz
de resolver tantos cálculos, tantos problemas. Por mais que eu me esforçasse, não
conseguia gostar de física, química e matemática. Esforcei-me muito. Toda a tarde
ia à faculdade estudar. Infelizmente fracassei e desisti do curso. Senti como é
horrível sentir-se incapaz. Imaginei como se sentem os alunos que não conseguem
aprender. Mesmo que não se evadam continuam a sofrer dentro da escola. Mas,
esse sentimento de tristeza não durou muito tempo, pois em Agosto do mesmo ano
comecei a fazer Pedagogia.
O vestibular que prestei para Pedagogia tinha a ver com minha própria
vivência, minha realidade; gostaria que os vestibulares considerassem de fato o que
o aluno iria utilizar no seu curso. Eu, por exemplo, jamais terei afinidade com as
exatas!
Por ser um curso oferecido com parceria do governo, não foi bem aceito por
alguns alunos e professores da UNICAMP. De fato, incomoda o acesso das classes
populares ao ensino universitário, principalmente o público que deveria ser feito para
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os pobres. Porém, a competição é desigual. O vestibular tem mesmo a função de
excluir, e isso é muito injusto.
Sinto-me orgulhosa de reconhecer o quanto estou mudada! Durante esses
três anos muitas reflexões fizeram de mim uma nova pessoa. Tenho um novo olhar
sobre a educação.
O que mais mexeu comigo, foi ter construído uma nova visão política.
Confesso que não conhecia a sistema ideológico como hoje. Reproduzia tudo sem
pensar. O livro didático era visto como um perfeito apoio, as notas, os conceitos,
registrados naturalmente ao final do bimestre. Os PCNS (Parâmetros Curriculares
Nacionais) faziam parte da construção do planejamento. Não havia nenhuma crítica
a fazer sobre os itens citados acima.
Nas aulas de História da Educação, Filosofia, Sociologia, Política Educacional
e Reformas Educativas, Planejamento e Gestão Escolar, pude mudar o meu olhar.
É claro que me senti incomodada. Fiquei desiludida, pessimista. Achava que
jamais iria voltar a ser eu mesma e acreditar que a educação poderia ter novamente
um sentido para mim. Ao conhecer o poder dominante, me senti fraca.Quanto mais
estudava, ficava mais revoltada e não sabia o que fazer para mudar esse
pensamento.
Questionava dentro de mim: - “Como poderei lutar contra esse tal poder?
Como poderei resistir a tal opressão?”
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2.2 – O papel da escola dentro da sociedade

“A escola, em vez de ser instrumento poderoso de
equalização de oportunidades, acaba colaborando na iniqüidade”.
(DEMO, 2004, p.41).

Ao me deparar com Weber, Marx e Gramsci, comecei a me tornar mais
crítica. Na verdade, sempre tive uma postura revolucionária frente às injustiças. Mas,
o desejo de ser justa encontrava respostas apenas no senso-comum.
Sempre disse a verdade, a respeito do que pensava para as pessoas. Dizer a
verdade incomoda, as pessoas tendem a serem omissas, só para não serem
chamadas de encrenqueiras. Tudo não passava de reflexões da minha própria
personalidade e dizer apenas o que eu pensava não era suficiente.
Conheci na faculdade, novos conceitos sobre a Educação.
Convenci-me que a escola reproduzia a ideologia do Estado.

“Ideologia é um conjunto lógico, sistemático e coerente de
representações (idéias e valores) e de normas ou regras (de
conduta) que indicam e prescrevem aos membros da sociedade o
que deve pensar, o que deve valorizar, o que devem sentir e como
devem sentir, o que devem fazer e como devem fazer”.(CHAUÍ,
1980, p.113).

Isso me deixou muito mal. Não conseguia encontrar uma resposta que não
fosse a existência da escola.
A sociedade sempre precisou da mão-de-obra. Descobri que o espaço
escolar reproduz a divisão capitalista do trabalho. A organização escolar e seus
principais aspectos é uma réplica das relações de dominação e submissão da esfera
econômica.
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Daí a importância da evasão, da repetência, do fracasso escolar. Somente
quem se destacar na escola, terá lugar de prestígio na sociedade. Isso eu já sabia,
era o que eu acreditava. Mas minha visão era otimista, igualitária.
Os conteúdos práticos nos levam a uma ilusão de autonomia.
Sempre tentei estabelecer dentro da sala o diálogo, diminuindo a relação de
poder entre eu e os meus alunos. Isso era pequeno demais.
De que adiantava só questionar?
Quantas vezes, entre os professores questionamos os mesmos problemas e
nada muda?
Foi nas inter-relações da escola, que senti o poder da política educacional é
clara.
Muitas vezes, recebemos projetos prontos que devem ser desenvolvidos na
sala de aula. Temos o projeto água; Posse responsável (animais); Aniversário da
Cidade (centenário); Consciência Negra e outros, que surgem durante o ano escolar,
como concursos de desenhos.
Por mais que se queira, alguns projetos ficam descontextualizados; temos
que parar o que estamos trabalhando para introduzirmos outro assunto.
Não só eu, mas muitos professores sentem-se incomodados. Mas o que
fazemos? Reclamamos e acatamos passivamente a ordem dos nossos superiores.
Outro episódio marcante para mim, foi à aplicação do SARESP1 no município,
em 2004. Não me conformava como os nossos superiores e até alguns professores,
acreditam que o resultado desse tipo de avaliação é a cópia fidedigna da realidade.
Doce ilusão!
Escrevi na avaliação final (após recebermos o treinamento da aplicação do
SARESP), o que pensava sobre esse tipo de avaliação.
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Até hoje, não sei se minhas críticas foram lidas. Mas sei que não terei
nenhuma resposta.
O conhecimento deve ser construído progressivamente. A avaliação deve ser
um meio para se alcançar um objetivo.
Na sala de aula, o aluno é observado no todo. É impossível medir o que
sabemos como se fosse algo estático.

2.3 – Indagações sobre um caos chamado capitalismo

Ao estudar sobre o Neoliberalismo (em Políticas Educacionais) com a
professora Conceição, fiquei ainda mais pessimista.
O “trabalho” no capitalismo é sinônimo de exploração.
Para Marx, o homem é um ser histórico, social e tem no trabalho a essência
humana. Isto significa dizer que o trabalho é a identidade ontológica do homem, pois
o define como ser humano, e organiza a sua sociedade, a sua cultura.
O autor defende que o capitalismo transforma a relação do homem com o
trabalho, porque, nas relações de produção sua força de trabalho por pouco e acaba
por alienar-se.
Estava me sentindo alienada, sem saber o que fazer para sair desse domínio.
Marx fez um extensivo estudo do capitalismo e acreditava que o proletariado
tinha um papel revolucionário na sociedade. Ele previu que, na passagem de um
modo de produção a outro, haveria uma luta de classe e que os operários unidos
seriam vitoriosos.
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Uma esperança começou a brotar dentro de mim. Talvez, bem devagar, eu
deveria utilizar meu conhecimento para ir contra o sistema. A escola ganharia um
novo sentido...
Mais do que reproduzir, a escola pode revolucionar.

2.4 – A esperança dentro da própria escola

Enquanto outros pensadores afirmam o papel reprodutor da escola, Gramsci,
valorizava a ação transformadora que a escola possui. Ele não nega a função
reprodutora da escola, mas procura demonstrar que ela pode exercer a função
esclarecedora, ampliando a visão cultural das classes.
Sua contribuição está no desenvolvimento da teoria sobre a hegemonia. Esta
palavra significa dirigir, guiar, conduzir. Segundo ele, uma classe é hegemônica não
só quando exerce a dominação pelo poder coercitivo, mas também quando o faz
pelo consenso, pela persuasão, na medida em que os intelectuais elaboram um
sistema convincente de idéias pelas quais se conquista a adesão até a classe
dominada. Quando os pobres se apropriarem dos códigos das classes dominantes,
que devem ser transmitidos na escola, poderão usar tais códigos para suas
pretensões sociais. Caso os pobres não se organizem, não ampliem sua “visão de
mundo”, permanecerão desorganizados e passivos, e por este motivo, as suas
rebeliões terão pouco êxito.
O professor precisa dominar os códigos da classe dominante para não ser um
mero transmissor de conhecimentos.
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É preciso conhecer, a idéia principal das políticas publicas e assim, despertar
nos alunos um novo olhar. Que traga revolta, assim como trouxe para mim. Só assim
o conformismo dará lugar a novas ações.

2.5 – Os PCNS e o currículo

Com o passar do tempo, após ter lido tanta coisa, comecei a questionar sobre
tudo. Sobre o planejamento feito baseado nos PCNS, sobre HTPCS (horário de
trabalho Pedagógicos), feitos semanalmente com os professores a até mesmo
pensar no currículo.
Quando nos incomodamos com algo, devemos buscar respostas e soluções.
Não podemos ignorar o que vivenciamos dentro da escola.
Então, porquê a estrutura curricular vigente nas escolas ocidentais, valoriza e
privilegia a língua, as artes, a matemática, a historia, etc? ParA que são esses, e não
outros, os conteúdos trabalhados na escola?

A origem desses núcleos de interesse pode ser encontrada
na cultura grega clássica. Tais interesses dos pensadores gregos
clássicos precisam ser compreendidos na perspectiva de uma cultura
intelectualmente muito desenvolvida, mas altamente elitista, que não
se preocupava com o trabalho manual nem com a vida cotidiana das
pessoas, porque atribuíram essas responsabilidades às mulheres e
aos escravos. De acordo com a autora, esses valores elitistas,
selecionados por uma minoria de cidadãos do sexo masculino, ainda
prevalecem na cultura ocidental e são base do modelo vigente de
ciência e da estrutura curricular de nossas escolas. (MORENO, apud
Araújo, 2002, p.46)

Até hoje a maioria das escolas se nega a pensar seu currículo.
Segundo Araújo, a escola que almeja a democracia e a formação de sujeitos
éticos competentes para o exercício da cidadania precisa ter coragem de reorganizar
sua estrutura escolar.
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O autor diz que é preciso reorganizar sem abrir mão dos conteúdos
curriculares tradicionais. Fazendo então, a inserção transversal de temas como:
saúde, ética, maio ambiente, respeito às diferenças, direitos do consumidor, relações
capital-trabalho, igualdade de oportunidades, drogas e educação de sentimentos.
Ao estudar os Temas Transversais com a A.P. Regina, pude dar um novo
sentido aos conteúdos trabalhados na escola.
A interdisciplinaridade e a transversalidade (também propostos nos PCNS),
nos transmite a idéia do todo, da elaboração de um projeto amplo, tentando assim,
quebrar a idéia do ensino fragmentado.
Esse caminho pode de fato valorizar a escola.
Mas, não podemos ter uma visão inocente das coisas.
Os parâmetros curriculares nacionais propõem novas diretrizes.
Está previsto na Constituição Federal de 1988 novas propostas educacionais
e melhor elaborada na LDB (artigo 9º, IV) que reafirma:

“(...) a incumbência da União em colaboração com os estados e o Distrito
Federal e os municípios estabelecer diretrizes para nortear os currículos e seus
conteúdos mínimos de forma que assegure a formação básica comum”.

Ao pesquisar sobre a origem dos PCNS, pude conhecer como foram
construídos.
Ao analisar os fatos ocorridos, conclui que os PCNS demonstram uma lógica
implícita à política educacional do governo.
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Muitos professores acreditam que são ótimos, precisam ser seguidos. Já não
posso aceitar como uma obrigação, mas sim como uma proposta que pode ser
aceita ou não. E essa idéia é pouco difundida entre os professores.
Em Nova Odessa, desde quando ingressei, o planejamento do ano é baseado
nos PCNS. Eles também servem como “cursos”, estudados pelos professores nos
HTPCS, e ao final de cada módulo, recebemos um certificado com as horas.
Porém, todos os módulos já foram estudados e continuam presentes na vida
dos professores. Essa certificação garante a exigência de formação contínua do
professor (pelo menos teoricamente) e na pontuação para atribuição de classe.
Os professores reclamam, se sentem incomodados, mas nada fazem. Acho
isso um absurdo! Nós na sala de aula queremos formar cidadãos críticos, mas não
conseguimos lutar por um único ideal coletivamente.
Há quem diga que o professorado seja individualista, desunido. O que fazer
para reverter esse quadro?
Está na hora de dizer não! A escola tem que mudar. Ela não pode ser a
mesma e continuar a formar cidadãos preocupados com o “seu nariz”, e não com a
sociedade.
O capitalismo não sobreviverá por muito tempo. A desigualdade está
causando miséria, violência, e o mundo esta atingindo patamares insuportáveis. A
exploração do homem está em decadência.
Chega de reproduzir!
Os HTPCs servem mais como reuniões administrativas do que um momento
para trocar experiências, angústias, buscar soluções, planejar coletivamente. É mais
fácil dominar, monopolizar o poder.
Preciso fazer alguma coisa, não posso ser vencida.
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Essa luta é árdua e me faz sofrer. Não sentia nada disso antes de conhecer o
poder do Estado. Mas não me arrependo de hoje não ser tão inocente...

2.6 – Os ciclos

Atualmente, a escola onde trabalho, divide-se em dois ciclos, onde o primeiro
ciclo é a junção de primeira e segunda-série e o segundo ciclo a junção da terceira e
quarta-série.
Pensar sobre os ciclos é pensar sobre a nova forma de organização da
escola.
Essa possibilidade foi dada pela promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB), que em seu artigo 23 diz:

“A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos
semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não-servidos,
com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de
organização sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o
recomendar”.

Afinal, qual é o objetivo da instalação dos ciclos na escola?
Para responder essa pergunta, é preciso conhecer a lógica da escola.
A escola é uma construção histórica (Vicente, Lahire & Thin, 2001). Não
apareceu do nada. Foi constituída com uma determinada “forma” ao longo de um
processo histórico que vai conformando seus tempos e o uso de seus espaços. O
espaço mais famoso da escola é a sala de aula e o tempo mais conhecido é o da
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seriação das atividades e dos anos escolares. Essa construção obedece a certas
finalidades sociais, já que a escola é uma instituição social (...)
(...) a escola, portanto, não é um local ingênuo sob um sistema social
qualquer. Dela espera-se que cumpra uma determinada função.
Tem-se dito que a função da escola em nossa sociedade é “prover o ensino
de qualidade para todos os estudantes indistintamente” (FREITAS,2003,p.13,14)
Talvez eu tenha encontrado resposta para a existência da escola!
Os liberais, segundo Freitas, propõem que a escola ensine todos os
estudantes, independentemente do nível socioeconômico destes. Porém, segundo o
autor isso significa que não podemos ingenuamente afirmar que a forma que a
escola assumiu na sociedade capitalista esteja voltada para ensinar tudo a todos, já
que há uma sociedade constituída sob a égide da competição.
Na verdade, os alunos aprendem da sua maneira, de acordo com o interesse
de cada um, no seu tempo. Mas, o aluno não precisa somente de tempo e sim de
estímulos suficiente para que possa aprender (atividades diversificadas, materiais
pedagógicos, jogos, ajuda do professor).
Ocorre entre os ciclos, a progressão continuada, já que esses devem
aprender num tempo maior (dois anos) e só reprovam os que não atingiram os
objetivos ao final de cada ciclo.
Minha experiência nos ciclos me fez refletir sobre alguns pontos.
Infelizmente nem todos os professores aceitam a implantação dos ciclos.
Apesar de serem chamados de “ciclos”, ainda enxergam a escola em séries. A
reprovação acabou sendo adiada!
Os pais não compreendem os objetivos dos ciclos e muitas vezes (por não
reprovar), não dão auxilio aos filhos nas suas tarefas escolares.
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Apesar de termos que dar um tempo de ajuda “maior” para a aprendizagem,
temos que continuar dando conceitos aos alunos, ao final de cada bimestre.
A avaliação não tem o objetivo de excluir, mas sim de diagnosticar e ajudar o
professor a encontrar o melhor caminho para ajudar seu aluno a progredir.
A avaliação era utilizada como um mecanismo artificial que tinha o poder de
reprovar o aluno. O aluno estudava para tirar nota.
Hoje, a avaliação não tem esse caráter.
Essa é uma grande evolução da escola!
Os ciclos trazem uma visão positiva, e representa um longo e necessário
processo de resistência de professores, alunos e pais a lógica excludente e seletiva
da escola.
Mas, não é essa resistência que as políticas públicas neoliberais valorizam.
Com menos reprovações, há menos gastos.

“O que está em jogo, portanto, não é apenas o lado humano
e formativo da eliminação da reprovação ou da evasão, mas seu lado
econômico, sistêmico – ou como se costuma dizer o custo benéfico”.
(FREITAS, 2003, p.80)

É preciso mudar a mentalidade de quem faz parte da escola. Ao reconhecer
os ciclos como resistência à exclusão do ensino, me tornei mais altruísta. A
esperança de mudar a Educação, tornou a habitar em mim novamente.
Nós professores não podemos desistir. Devemos sempre nos informar e
adquirir uma nova postura. A escola não é a mesma, os alunos não são os mesmos.
Temos que dar início, a um novo olhar, não devemos adotar a mesma postura
de nossos professores...
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3 – A escola do futuro: novas perspectivas na formação dos alunos
3.1 – Como ensinar na sala de aula?

Como podemos transmitir aos alunos aquilo que realmente devemos, sem
reproduzir o sistema ideológico do Estado?
De fato, não há resposta para definir porque a escola existe e o que ela
pretende formar. Já vimos que ela é resultado de um longo processo histórico.
Como professor devemos ter várias inquietações, dúvidas, revoltas, só assim
não seremos seres apáticos, conformados e poderemos então, lutar em busca de
melhoras.
Devemos dominar o código da classe dominante para que a classe popular
possa reagir e não aceitar o individualismo presente.
Não há nada certo, que nos dê um caminho, uma receita a ser seguida. Às
vezes, não sabemos o que fazer para mudar. Mas sabemos o que não podemos
aceitar.
A educação não pode ser fragmentada, descontextualizada, que apenas
informa, que reproduz.
Acreditar na mudança é proporcionar reflexão aos alunos, para perceber os
objetivos dos liberais.
Hoje a televisão é a arma principal da representação ideológica.
Através da propaganda a classe dominante consegue atingir seu objetivo que
é vender. As pessoas valorizam e acreditam que é preciso ter poder, dinheiro, ser
magro para ser aceito na sociedade.
É preciso se satisfazer consumindo. A felicidade é momentânea.
Os valores são ditados pela elite.
32

Como combater essa crença?
O professor deve levar para a sala de aula, questionamentos, que resultem
em profundas reflexões.
A própria televisão pode ser um instrumento pedagógico.
Vários temas podem ser estudados. Como? O verdadeiro motivo da
propaganda,

o

consumismo,

o

individualismo,

as

diferentes

culturas,

o

multiculturalismo no Brasil, enfim, deve-se desmistificar a visão ideal e aceitar a real,
questionar o “ter” e valorizar o “ser”.
Enfim, é preciso que os alunos possam ter visão daquilo que lhe é
apresentado e não aceitar tudo como é representado. Esse é um passo para a
criatividade e para a mudança que pode transformar uma sociedade!

3.2 – Uma nova organização escolar

A escola não pode apenas formar a força de trabalho alienada que é
desejada. Deve utilizar as vivências dos alunos tornando-se menos artificializada.
Reconhecendo que os conflitos são reflexos da sociedade e que não podem ser
ignorados; não pode continuar a ter aulas somente verbalizadas e continuar com
fileiras organizadas.
Aos poucos e não em longo prazo, é preciso construir um novo espaço na
escola, onde não exista relações de poder, de classificação, mas sim, trocas de
experiências, respeito, interesse e aprendizagem.
A escola do futuro não terá currículos e programas,
instrumentos que tem sido usados pela gerontocracia (conselhos de
educação, por exemplo) para evitar a exploração do conhecimento
segundo as possibilidades de imaginação dos jovens. Mas é a
própria sociedade que exigirá isto: tudo que é programável será
entregue às máquinas (automação) ficando à inteligência humana a
função indagadora. (LIMA, 1980 p.28-29)
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3.3 – O professor e a pesquisa

A pesquisa é algo inovador em minha vida. Hoje, tenho consciência que
buscar é a melhor solução para nos atualizarmos, para encontrarmos outros
caminhos.
A sociedade é dinâmica, a vida é dinâmica, logo a escola também é dinâmica.
Não podemos ficar deprimidos, amarrados por não conseguirmos resolver
todos os problemas da escola, nem nos acomodarmos a ponto de não tentarmos
resolvê-los.
Mas, afinal, o que significa ser professor-pesquisador?
Não podemos confundir a complexidade do ensino com a pesquisa. Más o
que é pesquisa?
“Se fazer pesquisa significa produzir conhecimentos,
baseados em coleta e analise de dados, de forma sistemática e
rigorosa, o que requer do pesquisador um trabalho, com corpus
teórico, vocabulário próprio, conceitos e hipóteses específicos, tendo
para isso que dispor de tempo, de material de espaço, não seria
esperar demais que o professor – além de seu exigente trabalho
diário, cumprisse também todos esses requisitos da pesquisa?”
(André, 1998, p.55)

Segundo André, querer que o professor se torne um professor investigador de
sua prática exige que se pense nas exigências mínimas para sua efetivação, ou
seja: é preciso que haja uma disposição pessoal do professor para investigar um
desejo de questionar; é preciso que ele tenha formação adequada para formular
problemas, selecionar métodos e instrumentos de observação e de análise; que atue
em um ambiente institucional favorável a constituição de grupos de estudo, que
tenha oportunidade de receber assessoria técnica-pedagógica; que tenha tempo e
disponha de espaço para fazer pesquisa, que tenha de espaço para fazer pesquisa,
que tenha possibilidade de acesso a materiais, fontes de consulta e bibliografia
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especializada. Esperar que os professores se tornem pesquisadores, sem oferecer
as necessárias condições ambientais, materiais, institucionais implica por um lado,
subestimar o peso das demandas do trabalho docente cotidiano e, por outro, os
requisitos para um trabalho científico de qualidade.
Ao decorrer de todo curso (PROESF) ouvi o termo professor-pesquisador.
Não compreendia ao certo, como seria essa pesquisa. Achamos que ela só poderia
concretizar-se no Mestrado, Doutorado.
Muitas pesquisas que já li, parecem estar direcionadas a realidade que vivo
na escola. Percebi que a sala de aula pode ser o ponto de partida para produzir
conhecimento sobre um assunto.
Reconheço que o registro, o levantamento das hipóteses e verificação são
importantes, por meio desses podemos produzir e socializar conhecimento
pedagógico. Esse é o pequeno começo, para um longo, caminho de hipóteses, de
reflexões, de descobertas.

3.4 – A experiência que marcou minha vida

Nem sempre encontramos soluções para os problemas da educação.
Quando estamos na sala de aula, nos deparamos com crianças que trazem
uma história de vida. Muitas vezes não temos tempo de envolver com os problemas
dos nossos alunos. Estamos tão preocupados em cumprir o conteúdo escolar, na
crença que estamos cumprindo nosso papel.
Durante todo esse trabalho, dissertei sobre assuntos que me angustiavam.
Porém foi em 2003, que questionei sobre a existência da escola. Naquele ano,
peguei uma sala que recebia o nome de Recuperação de Ciclo. O objetivo dessa
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sala era fazer com que os alunos aprendessem o mínimo necessário para que
pudessem ir para a quinta série. Havia quatorze alunos, sendo treze meninos na
faixa etária de dez a quinze anos e uma menina com quinze anos. A maioria já havia
reprovado duas vezes a quarta série, ou melhor, o segundo ano do segundo ciclo.
As aulas eram dadas numa escola central, a Prefeitura cedia transporte, já que a
maioria dos alunos vinha de outras localidades mais distantes.
Para trabalhar com os alunos, recebia orientações de uma psicopedagoga,
que também era psicóloga. Ela ficava em minha sala todas as segundas-feiras.
Nesse dia, discutíamos sobre as dificuldades de cada aluno. Com esse apoio, iniciei
meu trabalho, na crença de que todos iriam aprender!
Havia material apostilado. Utilizávamos a coleção – Ensinar pra valer
(constituído por 04 módulos); esse material foi formulado pela secretaria da
Educação em 1998 para classes de aceleração (um projeto do Estado para os
alunos que não conseguiam acompanhar a sala de aula). Eu também recebia
instruções na Delegacia de Ensino de Americana (junto com os professores do
Estado).
Com o tempo, fui conhecendo os alunos e suas dificuldades. As dificuldades
eram diversas. Havia alunos que escreviam com trocas de letras P/B, F/V, não
utilizavam pontuação, não compreendiam o que liam.Outros não sabiam nem
reconhecer as letras não sabiam resolver adição e subtração.
Dentro de mim eu questionava: Como esses alunos não conseguiram
aprender a ler, a somar, em todos esses anos escolares?
Não queria culpá-los por seus fracassos; sabia que eles eram fruto do
fracasso escolar produzido pela escola.
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Além das dificuldades, os alunos possuíam uma baixa auto-estima, (já não se
sentiam capazes de aprender). Trabalhei muito com eles, para mudar isso. Ao
conhecer a vida daqueles alunos, percebi o quanto sofriam em suas famílias. Mas
não queria dizer que a família tinha total culpa.
Após alguns meses, fui me sentindo impotente frente a tantos problemas.
Os alunos eram indisciplinados, principalmente o João1 que não tinha
dificuldade nenhuma de aprendizagem, mas gritava na sala, dizia palavrões
absurdos, brigava com os colegas. De todos, esse era o aluno que mais me
incomodava.
Apesar de ter tentado ensinar através de teatros, músicas, não consegui
muitos avanços no conteúdo escolar daqueles alunos, não conseguia despertar o
interesse deles.
Passei o ano, tentando controlar suas agressões, suas brigas, muito mais do
que ensiná-los. Concluí que aquelas crianças precisavam de limites, estavam
gritando para isso! Alguns eu consegui resgatar.
Concluí que a escola não é capaz de salvar a todos (o próprio sistema exclui).
Acredito que rebeldia, a falta de interesse é causada pela artificialidade da escola.

1– NOME FICTÍCIO

Quando lecionamos numa sala com trinta alunos, onde apenas cinco
possuem muita dificuldade, eles não incomodam. Mas, quando nos deparamos com
apenas quatorze e todos não conseguem aprender como a escola quer, podemos
imaginar a dimensão que isso (fracasso) pode ter.
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Com a repetência (no passado), os alunos com muitas dificuldades se
evadiam na escola. Hoje, com a implantação dos ciclos eles permanecem na escola,
mesmo sem aprender. A escola atual possui um grande desafio: incluir os que estão
excluídos dentro da própria escola.
Ao ler o texto: “Exclusão Incluente e Inclusão Excluente” (Kuenzer), pude
reconhecer que hoje o mercado precisa de trabalhadores que possuam habilidades
cognitivas e comportamentais, tais como: análise, síntese, estabelecimento de
relações, rapidez de respostas e criatividade diante de situações desconhecidas,
comunicação clara e precisa, interpretação e uso de diferentes formas de linguagem,
capacidade para trabalhar em grupo, gerenciar processos, eleger prioridades, criticar
respostas, avaliar procedimentos, resistir a pressões, enfrentar mudanças
permanentes, aliar raciocínio lógico, formar a instituição criadora, estudar
continuamente e assim por diante.
A escola não é a mesma, mas será que quando dizemos que queremos
formar cidadãos críticos, não estamos querendo atender exatamente as exigências
do mercado citadas acima?
Parece um círculo vicioso! O capitalismo parece dominar tudo!
Acreditar numa saída é o começo de uma luta que não será fácil de ser
vencida.
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4 - Conclusão

“A educação do futuro não procurará mais (como fez até
agora) separar, mas integrar o homem no seu contexto universal. A
expressão“ preparar para a vida “que presidiu até hoje as reflexões
sobre a educação tornar-se-á um absurdo: não há uma vida possível
para a qual se possa preparar alguém”. (MCLUHAN apud LIMA,
1980 p.60).

Tenho esperança de que um dia a escola do futuro possa de fato promover a
igualdade de classes! Para que isso se torne realidade, nós educadores temos um
grande desafio: reconhecer as políticas públicas impostas e nos armar contra as
idéias.
Para que serve a escola?
Acredito que não seja somente para reproduzir, mas para libertar as pessoas
do individualismo e para

promover a transformação da sociedade através da

cidadania.
Neste trabalho, aprendi a refletir sobre a teoria e a prática. Talvez, as dúvidas
não tenham sido sanadas completamente. Mas, o desejo de melhorar minha postura
didática deve permanecer em mim. O PROESF foi uma oportunidade muito rica em
minha vida. Gostaria que todos os professores pudessem ter a experiência de
estudar e se sentirem incomodados, só assim, poderemos mudar o caminho da
educação e construir de fato, a educação do futuro.
Por mais que nos sintamos oprimidos, não podemos desanimar!
Pablo Gentili (2001) diz que as educadoras têm a delicada tarefa de investigar
a mina que é cada pessoa, com suas preciosidades escondidas. Jóias que ele
próprio, aluno ou aluna, muitas vezes desconhece.
A partir de agora, quero ser melhor do que antes. Se quero um mundo
melhor, sei que posso construir.
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Tenho certeza, que nasci para ser educadora! Apesar de ter um trabalho
como sustento, sei que ele é preciso e eu não posso deixar de contribuir com a
construção de uma nova sociedade. Não quero ser mera reprodutora do sistema,
nem tão pouco acreditar numa Pedagogia Romântica. Quero apenas aprender a
enfrentar o cotidiano escolar, tão complexo, tão cheio de problemas, tão cheio de
surpresas.
“O homem é um ser em trânsito, não é uma realidade
acabada. Educar não é reproduzir um modelo: é fazer um novo
homem na progressão genética de seu destino evolutivo”. (Mcluham
apud Lima,1980, p.61).
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