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APRESENTAÇÃO

O presente Memorial se trata de um apanhado do que ficou de mais
significativo em minha importante e substancial passagem pelo PROESF – UNICAMP.
Não me detive muito em minha infância e adolescência, pois parte delas foi um
tanto quanto triste. Relatei as partes que se relacionavam com minha profissão.
Primeiramente, escrevi sobre a construção da identidade do ser humano e o
reconhecimento da mesma pelo próprio indivíduo.
Depois escrevi sobre a Arte, como parte inerente do ser humano e,também,
como representação da identidade de um povo.
Não poderia deixar de relatar, caro leitor, sobre dois assuntos polêmicos e, ao
mesmo tempo, “complicados” de se lidar: a Sexualidade e o Mito do Amor Materno.
Fiz, ainda, uma reflexão sobre a importância do ensino de Ciências, sua
metodologia e sua relação intrínseca com a cidadania.
Relatei sobre minha “descoberta” de que a Pesquisa Educacional feita pelo
próprio professor é indispensável dentro da Educação.
Finalizei com a análise das possibilidades de se caminhar realmente para uma
Gestão Democrática Escolar. Onde todos os envolvidos participem efetivamente dos
destinos de nossa Educação.
Espero ter sido clara em minhas considerações acerca dos assuntos
abordados e que o leitor não tenha dificuldades em entender meus pontos de vista.
Sem mais,
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“Na maior parte das vezes, lembrar não é reviver, é refazer,
reconstruir com imagens e idéias de hoje, as experiências do
passado. A memória não é sonho, é trabalho”.

(Ecléa Bosi, 1995:55)

1. COMO CHEGUEI AO MAGISTÉRIO

Inicio minhas memórias contando um pouco sobre minha infância, meu ingresso
ao magistério até chegar numa sala de aula. Os acontecimentos que se
entrelaçaram, tropeçaram e, muitas vezes, sufocaram o desejo de me dedicar a essa
profissão que considero tão ilustre e essencial na vida de todo ser humano.
Minha infância, até os dez anos de idade, foi um tanto quanto calma e
proveitosa. Nasci em Sertanópolis/ PR, em 1972. Sou a 6ª filha de uma “turma” de 7
irmãos. Quando eu tinha 8 meses de idade minha família mudou-se para
Andradina/SP, divisa com o Mato Grosso do Sul. Minha família era humilde. O
problema mais sério era que a saúde de minha mãe demonstrava que ela não iria
ficar por muito tempo entre nós.
Sempre fui uma filha obediente, quietinha, prestativa e muito apegada à minha
mãe. Como ela ficava sempre internada no hospital nos momentos em que ela
estava em casa, eu fazia tudo como ela gostava para ter um pouquinho mais de
atenção, carinho e “elogios”. Isso se refletia na escola. Pois quanto mais eu me
dedicava mais eu era reconhecida. Isso me fazia me sentir muito bem. Então
comecei a gostar muito de estudar, sendo uma das primeiras alunas da sala. No
ambiente escolar tudo era interessante, válido e significativo para mim.
Também tive, de 1ª A 4ª série, professores ótimos que valorizavam e
incentivavam muito os alunos. Eles faziam com que nós enxergássemos o quanto
era valioso o estudo e como isso poderia tornar-nos pessoas melhores (uma grande
perspectiva para crianças paupérrimas da periferia de uma cidadezinha).
Nunca me esquecerei como estes professores foram de suma importância em
minha vida : D. Antoninha (1ª e 2ª série) e Sr. Odair Jacob (3ª e 4ªsérie).
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Meus pais estudaram um pouco: pai - 8ª série e mãe – 4ª série. Apesar de não
crescer num ambiente voltado à educação, meu pai sempre gostou de manter as
aparências. Então incentivava nossa educação, mas não na sua essência (estímulo
à leitura, etc.), mas no fato de que ter os filhos

“estudados” o que passaria a

imagem de um bom pai. Devido a isso ele apoiava tudo o que se referia à escola –
compra de livros, assiduidade, trabalhos, reunião de pais, etc. Acredito este ter sido
um ponto muito positivo no início da minha formação.
Quando eu tinha 10 anos de idade – em agosto de 1982 – minha mãe veio a
falecer. Então tudo mudou. Minha vida, digamos que, perdeu um pouco de sentido.
Minha vida em casa tornou-se muito dura e o desânimo tomou conta de minha vida
escolar. Não lia tanto e não me esforçava como antes.
E, meu pai com 7 filhos –com idade entre 7 e 18 anos- com “o peso do mundo
em suas costas”, pois tinha que ser pai e mãe. E sem a ajuda de nenhum parente
que morasse por perto, começou a ser mais rígido. Nós, os filhos menores – 10, 12 e
14 anos – tínhamos que cuidar da casa sozinhos ( limpar, fazer comida, etc.), os
dois mais velhos trabalhavam fora e a de 16 anos é acometida de problemas
neurológicos, necessitando de muita atenção por parte de meu pai e, também, de
tratamento específico.
Obs.: minha irmã de 7 anos de idade foi “adotada” por uma família conhecida,
que moravam na mesma cidade, dada a impossibilidade de ficarmos com ela, pois
era muito nova para que se deixasse aos cuidados dos irmãos de 10, 12 e 14 anos.
Logo fui para a 5ª série e a realidade era outra. A perda de minha mãe juntouse à separação dos professores do “primário”que nos envolviam com tanta atenção
e apreço . Me deparei com professores que pareciam despreocupados em criar, pelo
menos, um certo vínculo conosco, os alunos. Entrando e saindo da sala de aula a
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cada 50 minutos. Abordando temas e conteúdos que não tinham “ponte” com a
nossa realidade. E, em seus “discursos” passavam as seguintes mensagens: “Vocês já estão na 5ª série, têm que se virar!; - Nada de dengo, como no primário”.
Mas, mesmo assim, eu tinha uma aprendizagem satisfatória.
“Naquele tempo” a escolha do curso profissionalizante era na passagem do 1º
para o 2º ano. Até o final do 1º colegial Eu tinha, então, 14 anos. Nesta fase ecoamse de todos os lados: “-Que curso você vai fazer?”.
Eu tinha a consciência da necessidade de, pelo menos, um curso técnico. Mas
nem um curso me motivava. Minha vida parecia sem fronteiras.

1.1. A ESCOLHA

Agora, o que irei relatar explicará, um pouco, quando foi que comecei a
despertar para a escolha de minha profissão atual.
Entre os meus 13-14 anos (1985/1986), no período das férias escolares, entre
as brincadeiras de nossa turma, nós fazíamos teatrinho – a partir de algum clássico
infantil, de histórias de livros didáticos, etc. - concursos de dublagens (imitávamos
cantores como Xuxa, Madonna, Kid Abelha e os Abóboras Selvagens, Menudo,
etc.); desfile de “jacu” (termo usado para designar pessoas que são “cafonas/ fora de
moda/ quem não se arruma”- seria o que as pessoas da região de Campinas
chamariam de “jeca”): desfile de carnaval (latas velhas serviam para compor a
bateria e o carrinho de rolimã, o carro alegórico). Certa ocasião demos a volta no
quarteirão com nossa “Escola de Samba”.
Era tudo muito divertido e interessante. Gostava muito de participar da
organização. Sentia que tinha afinidade com os “pequerruchos”.
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Convidávamos os adultos para assistir e, junto com eles vinham os comentários
do tipo : “Você leva jeito pra essas coisas! Por que você não estuda para ser
professora?!”.
Mas não cheguei a pensar que ser professora era só gostar de criança. Tinha a
consciência de que ser professor está muito acima disso. Precisa ter compromisso,
sensibilidade, ver através dos muros da escola, tentar enxergar o que envolve a
criança, ouvir, entender. É ter em suas mãos seres que “dependem”de você, de seu
empenho, do que você pode adicionar às suas vidas.
Detive-me ao compromisso com que meus primeiros professores da 1ª à 4ª
série trabalharam comigo, de tudo o que haviam semeado em mim. Me fizeram
entender o quanto a leitura, o estudo, o crescimento pessoal são imprescindíveis à
vida de todo ser humano. Realmente, somente a educação pode abrir as mentes
das pessoas, das comunidades, etc. Possibilitando, conseqüentemente, um melhor
destino à humanidade.
Essas lembranças se firmaram dentro de mim, acendendo o desejo de me
tornar uma educadora.

1.2. BREVE HISTÓRICO

Fiz, da 1ª à 7ª série (antes 1º grau) no Centro Educacional SESI – 025, no
período matutino e vespertino. Fiz a 8ª série na Escola Estadual de Primeiro Grau
“Dr. Álvaro Guião”, no período noturno, pois meu pai resolveu que “já estava na hora
de trabalhar” e me colocou para trabalhar de babá e doméstica. O curso de
Magistério também foi realizado no período noturno na Escola Estadual de Primeiro
e Segundo Graus “João Brembatti Calvoso”.
9

Quando terminei o Magistério, em 1991 – estava então com 18 anos - devido às
poucas oportunidades na cidade de Andradina/SP, resolvi buscar novos caminhos,
novas vertentes para a vida e decidi procurar um novo emprego em outras cidades.
A visão das pessoas mais velhas, acredito que devido a situação em que viviam, era
de que não adiantava estudar muito pois eu iria trabalhar de doméstica, de bóia-fria
mesmo ou, se tivesse a sorte, casaria com um sitiante ou fazendeiro, pois emprego
razoável no lugar não havia. Nada contra estas alternativas mas eu não queria
aceitar aquela situação sem pelo menos ter tentado uma coisa melhor. Resolvi sair
em busca de algo melhor. Mesmo que não conseguisse, teria tentado pois acredito
que: “na vida devemos nos arrepender do que não fizemos e não do que fizemos”.
E acredito que Deus sempre

colocou “anjos” em meu caminho, pois encontrei

pessoas que me ajudaram muito.
Às vezes morava na casa de algum irmão, amigo ou sozinha. Mas sempre
voltava do mesmo jeito para a casa do meu pai – que desde 1973 mora em
Andradina - “com uma mão na frente e a outra atrás”. No período de 1992 a 1996
morei nas cidades de Vilhena/ RO, Campo Grande/ MS e Selvíria/ MS.
No final de 1998, passei no concurso para professor de Ensino Fundamental I
da Rede Municipal de Vinhedo/ SP. E, assim, no início de 1999 vim para esta região.
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1.3. A SAUDADE

Quando iniciei na Rede Municipal de Vinhedo, como professora, fui chamada pela
lista de substituição. Com um contrato de fevereiro a dezembro de 1999., pois a lista
para efetivação não havia chegado em minha colocação.
Resultado: trabalhei naquele ano e depois fiquei desempregada. Nunca havia
dado aula até então. Minha pontuação era baixa, não conseguindo sala alguma.
Disse à mim mesma: “Vou ficar por aqui. Se voltar para Andradina, à casa do
meu pai, será pior. Lá as oportunidades são ínfimas. Aqui, na região de Campinas,
as oportunidades são maiores”.
Então passei num concurso para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
em janeiro de 2000. Antes de ser chamada para os Correios, trabalhei,
informalmente, para uma empresa prestadora de serviços que fazia auditoria em
Supermercados, ou seja, contava todos os produtos que estavam no mesmo, em
horário oposto do atendimento aos clientes, no caso, à noite.
Trabalhei apenas um mês , até os Correios me chamaram. Fui trabalhar como
carteira na cidade de Valinhos. Imagine só caro leitor, eu não conhecia as ruas da
cidade de Vinhedo, muito menos às da cidade vizinha: Valinhos. “Foi um sufoco!”.
No primeiro mês entreguei correspondências no Centro da cidade. Mas, a partir
do segundo, fui mandada para uma parte mais distante do Centro, agora minha área
de entrega abrangia 3 bairros: Jardim dos Manacás, Parque Centenário e Parque
das Colinas.
Quando eu chegava no último bairro citado, a primeira entrega era numa escola
chamada “Jorge Bierrenbach de Castro”, na rua Angelina Lacavo Bonani, nº1294.
Nesta escola não havia caixinha para deixar as correspondências, havendo a
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necessidade de levar as mesmas até a secretaria. Nisto eu via as crianças e batia
aquela saudade no peito, um aperto no peito: ”Que vontade de estar lá no lugar
daquelas professoras, trabalhando com aquelas crianças!”.
Não foi nada fácil trabalhar nos Correios. Chuva, sol, bolsa pesada nas costas,
até mordida “feia” de cachorro levei. Ficando impossibilitada de trabalhar por quase
um mês. Mas tudo é válido nesta vida. Não deixou de ser uma experiência incrível.
Mostrou-me o quanto posso ser forte, em todos os sentidos, quando eu realmente
acreditar em mim.
Trabalhei durante 8 meses nos Correios. Em janeiro de 2001, fui efetivada na
Prefeitura Municipal de Vinhedo, onde trabalho como Professor de Ensino
Fundamental I desde então. Em agosto de 2002 iniciei o Ensino Superior no
PROESF – UNICAMP. E nas páginas a seguir relatarei o que ficou do PROESF para
mim.
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2. O VER E O OLHAR: O DESPERTAR DA IDENTIDADE
OLHAR
“Professor, trate de prestar atenção no seu olhar
Ele é mais importante que seus planos de aula
O olhar tem o poder para despertar, Intimidar
a inteligência. O olhar tem o poder dos bruxos”.
(Rubem Alves)

Em meu curso de Magistério o que se ouvia, mas não se compreendia em sua
essência, era que a criança, assim como todo ser humano, é um sujeito social
inserido num contexto histórico-político-social. E que, além disso, nós professores
temos o papel de fazer com que este ser humano enxergue a realidade e assuma
seu papel de sujeito.
Mas quando iniciei meu trabalho me perguntava: “Como se vivemos numa
sociedade individualista, consumista, ditadora de padrões a serem seguidos com a
ajuda da mídia?”.
É fato que vivemos num mundo regido pela mídia, principalmente pela televisão
(por ser mais acessível à maioria da população). No Brasil “O que um descendente
de alemães do interior gaúcho, um paulistano e um ribeirinho da Amazônia têm em
comum? Além de assistir à Globo, muito pouco” (NARLOCH, 2005, 51).
Foi devido, principalmente, ao alcance nacional que as Redes de TV, não
somente a Globo, protagonizaram a construção da identidade brasileira. As novelas,
principalmente, disseminaram estilos de vida, valores, costumes, modas, etc.
Podemos constatar isto nesta nota de reportagem de uma revista:
“A primeira vez que a Globo lançou moda foi na novela Dancin’Days, em
1978, que difundiu discotecas e popularizou as meias “lurex” (...) Outros
sucessos: mais de 200 mil dos anéis-pulseiras usados por Jade (Giovanna
Antonelli) em ‘O Clone” foram vendidos. E o aumento de 85% na produção
de perucas no Brasil por influência de Sinhozinho Malta (Lima Duarte), de
‘Roque Santeiro’”. (Narloch, 2005, 57)

Como conseqüência disto tudo temos comunidades que não se reconhecem
como possuidoras e, muito menos, produtoras de cultura.
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Através das reflexões feitas sobre o ver e o olhar, compreendi como meu olhar
pode influenciar na formação da identidade do meu aluno, fazendo com que ele
atue como ser consciente de seu papel de sujeito na construção de sua história e na
história do outro.
Viemos de uma formação (familiar, escolar, etc.) que nos inculcou preconceitos
que reproduzimos de maneira que nem percebemos. Quando mudamos o nosso
olhar, podemos analisar melhor a realidade de nossos alunos e propor atividades
mais significativas, principalmente acerca de sua identidade.
[...] O Ver (...) Nele um olhar dócil quase desatento, parece deslizar sobre
as coisas (...) Com o olhar é diferente. Ele remete, de imediato, à atividade
e às virtudes do sujeito e atesta a cada passo nesta ação a espessura de
sua interioridade(...) Por isso é sempre direcionado e atento, tenso e alerta
no seu impulso inquiridor [...] (Cardoso, 1988, 348).

A escola, muitas vezes, recebe a criança cancelando a história da mesma,
esquecendo-se que ela possui um capital cultural (viagens, filmes, livros,etc.). Se a
escola recebe o aluno desta maneira como haverá espaço para a construção e
reconhecimento de sua identidade?. Anularemos, também, a história de seu
bairro/cidade.
A identidade não é jamais concedida, ela é sempre construída e reconstruída.
Por isso é necessário que o indivíduo aprenda a ser reconhecido pelos outros e a
cumprir o melhor desempenho possível dentro de seu grupo. Entender, também, que
pertence a um grupo maior.A identidade faz referência ao mundo, à forma como
vive o ser humano e a sua maneira de idear1 e de manipular seu mundo histórico.
[...] No que se refere a identidade pessoal, consideramos que é algo que
vai sendo construído num processo de tomada de consciência gradativa das
capacidades, possibilidades e probabilidades de execução (...) Entretanto,
não pode ser dissociado de um projeto maior, o do grupo ao qual o
indivíduo pertence, às suas vinculações e determinações histórico-sociais
no qual o sujeito está inserido [...] (Fazenda, 1994, 48)
_________________________
1
Idear v 1 Formar idéia de uma coisa. 2 :Traçar. 3 Inventar. 4 Projetar. [Rocha, Ruth.
Enciclopédia Escolar. São Paulo. SP . Editora Scipione. 2001, p. 325 (10ª edição - 5ª impressão)]
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Todo ano, em nossa Unidade Escolar, trabalhamos a origem do nome do aluno
(significado, história, quem escolheu, etc.), com o objetivo de que cada um conheça
melhor sua própria história, reconhecendo, assim, sua identidade. Neste trabalho,
especificamente, percebi que havia vários “dialetos” entre os alunos.
Após terem começado a contar suas história, nos dias que se seguiram, eles
queriam contar, contar e contar... Causos2 . Pois este era costume em suas famílias.
A partir do interesse deles, elaborei um projeto sobre esta temática que pontuou
e valorizou a heterogeneidade dos alunos.
Um ponto positivo para o êxito do projeto foi o envolvimento das famílias,
relatando os Causos para os alunos com detalhes.
Todo esse projeto foi exposto ao restante da escola, assim como para a
comunidade através de diferentes atividades: a confecção de um livro de Causos
(cada aluno fez o seu); Dramatizações; Ilustrações; “Contação” de Causos; etc.
Lembrando que este bairro

- Capela – é composto de grande parte de

migrantes nordestinos e sulistas advindos – a maioria – de cidades interioranas.
PÉROLAS DE NOSSA GENTE
Ah...aqueles olhinhos brilhando.
Como se contar o Causo que trouxera,
escrito em seu caderninho, contado por seus avós,
fosse algo como ouro, prata, diamante.
Mas a riqueza que continha,
só aqueles olhinhos e ouvidos atentos
poderiam avaliar o quanto valia:
suas origens, suas raízes culturais
sendo tratadas como conhecimento”
(Minha autoria)

_________________________
2
Causos: são histórias antigas, passadas de geração em geração, quase que exclusivamente pela
forma oral e, principalmente, por pessoas mais velhas. Eles revelam particularidades, crenças, etc.
Muitas vezes, características singulares de um estado ou região. O Causo é um acontecimento
ocorrido em dado momento, não se repetindo, distinguindo-se, por isso, das Lendas que são
histórias/acontecimentos que sempre voltam a acontecer. (Meu entendimento sobre Causos)
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É necessário a construção e o fortalecimento de uma prática docente, que não
esteja alienada do contexto sócio-histórico da escola.
[...] Uma prática docente política, ideológica e humanamente comprometida
com nosso povo mestiço, belo, forte, que luta, que surpreende, que ri, que
chora, que cria cotidianamente saberes e estratégia, práticas que
possibilitem viver/sobreviver (...) Uma prática docente que tenha como
palavras-chave o diálogo, o estudo, a criação, o desejo e o compromisso
com a transformação social, com a construção de uma amorosa
cidadania[...] ( Santos, 2000, 16).

Uma prática docente que além de valorizar somente letras, números,
informações, tecnologia, etc. Enxergue a cor da pele e escute o coração com suas
marcas/ heranças históricas.
O professor ao trabalhar identidade estará possibilitando, também, ao aluno:
A) Resgatar sua história de vida e, conseqüentemente, elevar sua auto-estima;
B) Identificar e reconhecer aspectos que o caracterizam e ao grupo ao qual

pertence (características físicas e culturais,hábitos, costumes e valores);
C)

Reconhecer a existência de diferentes modos de ser e viver, tanto na
sociedade em que vive (diferenças étnicas, sociais, sociais, religiosas, de
gênero); como em outras culturas.

D) Compreender os diferentes tipos de relações harmoniosas e conflitantes, na

famílias, no trabalho, na produção e nas trocas;
E) Conhecer a história da própria família, sentindo-se participante dela;
F) Compreender a história como um processo que se constrói a partir das

relações estabelecidas pelas pessoas, no tempo e no espaço
Em suma, o indivíduo que reconhece sua identidade, não será facilmente
coagido pelos “mandos e desmandos” da classe dominante, respaldando-se em sua
própria maneira de olhar o mundo na qual está inserido.
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3. AS LINGUAGENS DA ARTE
“A arte de viver consiste em
fazer da vida uma obra de arte”
(Gandhi)

Cresci num ambiente em que se estimulava muito o desenho, pois todos tinham
intimidade com o mesmo. Esse estímulo contribuiu para que se formasse, em mim,
uma concepção positiva em relação às Artes.
Por volta dos meus 4-5 anos de idade, minha mãe com a saúde muito frágil
ficava muito tempo hospitalizada. Meu pai e meus 2 irmãos mais velhos iam
trabalhar e ficavam em casa eu, 2 irmãs e 1 irmão (todos crianças).
Eu sempre achava uma caneta em algum lugar e desenhava no sofá inteiro, que
era de napa branca. Minha mãe quando voltava do hospital (coitada!), não brigava e
nem batia em mim. Primeiro, elogiava o desenho e depois explicava que “o sofá não
era lugar pra desenhar” .
Em minha vida escolar este aspecto foi deixado um pouco de lado. Acho que a
Arte não foi trabalhada como sendo parte integrante do ser humano e, muito menos,
relacionada ao prazer.
No início de minha carreira me sentia despreparada para o trabalho com Artes,
“meio solta”, sem embasamento teórico, insegura em como intervir no processo de
criação, como orientar e fazer o aluno refletir sobre o seu trabalho. Ainda mais não
sendo professora específica na área de Artes.
Analisei estas questões quando refleti sobre o porquê da Arte na Escola.
Ao realizar atividades artísticas as crianças se desenvolvem emocionalmente e
socialmente. Extravasam emoções, sentimentos de empatia, expressam melhor
suas idéias, direcionam suas energias. Além de impulsionar a imaginação e a
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criatividade. Sem contar que elas desenvolvem a auto-estima, a autonomia, a
capacidade de simbolizar, analisar, fazer julgamentos e criar formas de pensamento.
Passam a compreender as relações entre as partes e o todo. Entendem que as
Artes são uma forma de conhecer e interpretar o mundo. Além de fazer parte do
acervo cultural da humanidade. Sendo este um conhecimento essencial na
construção da identidade do ser humano.
Ernest Fischer, em seu livro A necessidade da arte (1976), diz:
“É claro que o homem quer ser mais do que ele mesmo. Quer ser um
homem total. Não lhe basta ser um indivíduo separado; além da
parcialidade da sua vida individual, anseia uma ‘plenitude’ que sente e tenta
alcançar, uma plenitude de vida que lhe é fraudada pela individualidade de
todas as suas limitações; uma plenitude na direção da qual se orienta
quando busca um mundo mais compreensível e mais justo, um mundo que
tenha significação”.3

Estava eu, então, com uma classe de 3ªsérie, crianças entre 8-9 anos de idade
(alguns com 10), quando comecei a abrir mais espaço para que meus alunos
desenvolvessem habilidades teatrais. Iniciei com histórias conhecidas por eles, para
que se sentissem mais seguros. Na ocasião montei uma caixa com roupas e
acessórios diversificados para que eles soltassem a imaginação. Os alunos se
sentiam bem a vontade para se arrumar, se enfeitar, ensaiar, soltar a voz e o corpo.
Nesta sala havia uma aluna, de 8 anos, muito “chorona”. Não conseguia se
relacionar bem com as outras crianças. Qualquer coisa que lhe diziam que não
estivesse de acordo com suas idéias era motivo para que entrasse em atrito e
chorasse. Em suas versões dos fatos parecia sempre “aumentar um ponto”. Sempre
era necessário conversar com ela à parte para que se acalmasse.
Obs.: A criança era atendida pela psicóloga da Secretaria de Educação, desde
os 6 anos de idade, devido à este perfil de comportamento.
_____________________
Esta citação foi retirada de apostila “ A LINGUAGEM DA ARTE”, nela não havia referências
bibliográficas, nem ao menos o nome do autor, trabalhada nas aulas de Teoria Pedagógica e
Produção em Arte - AP: Marilda Rezende.
3
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Quando comecei com as aulas de teatro, ela se envolveu muito e de maneira
positiva. Se soltava, se “emperiquitava” toda, fazia caras e bocas em suas
interpretações e começou a criar texto/ histórias para as apresentações e sempre
tinha a iniciativa de organizar as mesmas. Seu relacionamento com as crianças
melhorou muito e passou a chorar bem menos. Acredito que tenha começado a
projetar suas fantasias, sua imaginação fértil no desenvolvimento das peças.
“Toda a nossa capacidade significativa e fruitiva é baseada em experiências
vividas – por nós ou por outros antes de nós - mas, de qualquer modo, feitos nossos”
( Dorfles,1987:84), ou seja, aprendemos aquilo que, na nossa experiência, se torna
significativo
A liberdade para criar é primordial para o desenvolvimento da criatividade,
sendo condição básica para o mesmo. Entretanto existe o cuidado para que o
trabalho não se desenvolva totalmente livre, pois corre-se o risco que o aluno
considere a Arte como “qualquer coisa”. É necessário que o aluno realize atividades
capazes de despertar sentidos plenos à eles, isso ocorre quando o aluno se
identifica com a proposta de trabalho e quando constata que pode criar algo novo
por meio de sua ação – “uma folha em branco que se transforma numa pintura, um
som forte produzido pela batida do tambor, uma sensação de leveza resultante de
um movimento rápido de rodopio” (Ferreira, 7)4.
A construção do conhecimento em Arte se dá na interação da criança com o
mundo, mediada pela ação dos adultos – especialmente pais e professores. Mas é
preciso ter uma visão crítica, a fim de que os alunos entendam que as produções e
interpretações são e amparadas na realidade, veiculando diversas visões de mundo.
_____________________
4

Ferreira, Sueli. O Ensino das Artes (org.). Ed. Papirus. [Na apostila não constava o ano de
publicação e nem o local da editora].
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É necessário aguçar a sensibilidade dos alunos. Fazê-los olhar ao seu redor.
Perceber formas, linhas, cores, luzes e sombras. Sentir as texturas. Que possam
expressar sua visão de mundo através das linguagens da Arte com tintas, pincéis,
lápis, instrumentos musicais, expressões corporais, dramatizações num ambiente
que proporcione desafios aos alunos. O professor nesse momento se encontra:
“Com uma rédea no criativo, uma rédea no técnico, uma rédea,no estético,
uma rédea no processo de vida, uma rédea no futuro e uma no passado,
todas elas puxadas ao mesmo tempo.(...) ele manobra essa impressionante
energia em direção a uma meta”. (Louis, 1992, 101).

Em síntese, o que ficou das aulas sobre Artes:
Já sabemos que as Artes
Acontecem a um tempão
O homem já expressava
a sua emoção
Hoje a arte já abrange
Toda dimensão
Seja grande ou pequena
Há uma produção
Quando chega na escola
Vejam só a interpretação
O seu nome já mudou
Pra ter valorização.
As artes na escola
São vistas com limitação
Alguns mestres não tiveram
A devida instrução
Querem tudo bem certinho
Sem olhar a criação
Valorizam os modelos
E não a imaginação
Tivemos uma amostra
Que exige reflexão
Deixar “livres” os alunos
Pra fluir a imaginação5.

Cada criança tem o seu jeito, seu gosto, seu modo de expressar o mundo. Temos
que criar meios para que isso aconteça, pois assim as Artes cumprirão seu principal
objetivo que é o desenvolvimento do ser humano num ser completo.
5

____________________

Repente – sem título - feito por nosso grupo de estudo que expressa a presença da Arte no diaa-dia das pessoas, um pouquinho da história da Arte e o que a mesma representa para nós.
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4. MENINO X MENINA : A GUERRA DOS SEXOS
Quando comecei a lecionar, as atividades na área de Artes – mais
especificamente teatro e dança – aconteciam

por iniciativa das meninas. E os

meninos como mero expectadores.
Até então não me incomodava com isso. Estava presa ao repertório sexual de
nossa cultura. As concepções sobre o que é pertinente ou não às pessoas de
acordo com o sexo foram construídas pela humanidade no decorrer da história.
“Nossa verdade sexual é filha da moral burguesa oitocentista. Ela surgiu e
estabilizou-se, não por força dos eternos decretos da razão científica, mas
pela força das montagens institucionais, políticas, científicas, econômicas,
etc. que no século anterior, disputavam a posse e a fabricação de um sujeito
adequado às suas estratégias de reprodução, expansão e hegemonias
culturais”.3

Comecei a refletir sobre como essas concepções estão enraizadas em nossa
sociedade, como são absorvidas desde a tenra infância. E, como hoje, podemos
reforçar, perpetuar ou abrir espaço para estas concepções se desmistifiquem.
Quando se diz “Menino não chora!”, “A mãe nunca vem à reunião”, ou “Olha o
tamanho desta menina: não lava um copo!”, vemos como a sociedade impõe o que
um indivíduo ”pode/ deve” ou “não pode/ não deve” fazer de acordo com o seu sexo.
Comecei, então, a me atentar mais a esse “não querer” participar dos meninos.
Durante uma apresentação feita pelas meninas observei que os meninos
ficavam se balançando na carteira, alguns se levantavam e começavam a se
requebrar no cantinho da sala. Separadamente, conversei com eles e disse que
quem quisesse dançar, se organizasse e fosse à frente.
__________________
3

Esta citação foi retirada de uma entrevista de uma reportagem “Homoerotismo: A Palavra e a
Coisa”. Jornal do Commércio, 6,10/1992, nela não havia o nome do repórter e nem do entrevistado.
Obs.: Foi trabalhada em sala de aula.
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Confesso que fiquei supressa, pois alguns alunos foram à frente dançar. Uns
mais inibidos outros nem tanto, mas todos com ar de satisfação.
A partir daí vários alunos começaram a participar mais destas atividades: se
vestiam, se pintavam, passavam gel nos cabelos, etc. Podemos perceber esta
mudança a partir do relato dos próprios alunos:
“- Antes eu tinha vontade de fazer tudo aquilo, mas sentia vergonha. Não
tem nada a ver: aquilo não é coisa só de menina!”
“- Pintar? Eu me pinto mas depende da apresentação.”
“- Ah...de mulher eu não sei se tenho coragem de me vestir”.

É experimentando sensações, percepções, sentimentos que criamos terreno
fértil para que o ser humano tenha um melhor conhecimento de sua sexualidade.
Pois começa-se a desmistificar tabus, espantar “fantasmas” e a construir

suas

próprias concepções acerca dos sexos.
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4. O MITO DO AMOR MATERNO
Ainda hoje discutir sobre o amor materno gera polêmica. Pois, questioná-lo
seria o mesmo que duvidar do amor da mãe, o que se constitui num tema sagrado
para muitas pessoas.
Eu

desconfiava

que

este

amor

não

era

um

fator

que

existisse

incondicionalmente em todas as mulheres. Pude me aprofundar mais e considerar
que, lógico, ele existe com a ressalva de que é construído pelo convívio diário
mãe/filho. Que as mulheres podem ser menos ou mais propensas ou, até mesmo,
não possuírem nenhuma inclinação para isso, não constituindo -se num fator de
anormalidade. Constato isso na observação das diferentes reações das mulheres à
seus filhos, principalmente aos recém-nascidos, elas variam de mulher para mulher.
Na citação a seguir podemos constatar que quando uma determinada sociedade
não valoriza um sentimento, o mesmo pode ser sufocado a ponto de ser eliminado,
onde os valores da mesma podem pesar muito sobre os nossos desejos.
[...] O Amor Materno não é um sentimento inato, ele não faz parte intrínseca
da natureza feminina: é um sentimento que se desenvolve ao sabor das
variações sócio-econômicas da história, e pode existir, ou não, dependendo
da época e das circunstâncias em que vivem as mães (...), como todos os
sentimentos humanos, o amor materno pode ser incerto, frágil e imperfeito”
[...] ( Badinter, 1985, capa).

Nos dias de hoje a maioria das mulheres é induzida a possuírem o Amor
Materno. Este mito está ligado ao estereotipo de “boa mulher”. Uma sociedade que
acredita que a mulher foi “criada por Deus” para ser mãe, e uma boa mãe, cobrandoo da mulher como sendo instintivo.
Quando se fala em instinto estamos nos referindo a “Um impulso natural. O
instinto é o impulso, ou estímulo, interior que leva os animais à uma ação dirigida à
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conservação ou reprodução da espécie(...) O instinto permanece invariável através
dos tempos(...)” [Rocha, 2001, 345].
Estudando a sociedade, a família e a criança dos séculos XVII e XVIII (França)
pude analisar que esse instinto não estava presente em muitas mulheres. A citação
a seguir mostra a realidade da época:
[...] 1780: o tenente de polícia Leonir constata, não sem amargura, que das
21 mil que nasceram anualmente em Paris, apenas mil são amamentadas
pela mãe. Outras mil, privilegiadas, ficavam em casas de amas-de-leite
residentes. Todas as outras deixam o seio materno para serem criadas em
domicílios, mais ou menos distante, de uma ama mercenária [...]
(Badinter, 1985, 18)

Há quem justifique que as mães mandavam seus bebês ao campo,
convencidas de que o ar do mesmo era muito melhor que o da cidade. Elas teriam
sacrificado o seu amor materno à saúde da criança. E que as mães não conheciam
as estatísticas de mortalidade das crianças confiadas às amas de leite não
avaliando, assim, a situação. Situação digna de discussão, pois:
[...] Como anular a experiência pessoal de cada, ou das que lhes eram
próximas? Como explicar que a mulher que, ao perder 2 ou 3 filhos
colocados em casa de uma ama, continuasse a enviar os outros filhos para
a mesmo lugar?[...] (Badinter, 1985, 13)

Na realidade escolar constato esse mito na fala de vários educadores que se
mostram indignados com mães, segundo eles, “displicentes/ indiferentes”, cobrando
atitudes e julgando comportamentos, como se esta mãe tivesse obrigação total e
absoluta de “jogar tudo para o alto em nome dos interesses do filho”. Esperando, por
parte desta mãe, um sentimento que pode não ter sido construído.
Pode ser que esta mãe tenha tido filhos porque a família passou-lhe a cultura de
que o normal era que tivesse filhos, o marido queria filhos, etc. Mas nunca teve
oportunidade de refletir se realmente queria ser mãe ou não. Pode ser que lhe fora
imposto como algo tão natural que se questionasse seria um “ousadia/ pecado”.
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Sem falar das condições que essa mulher teve esse filho (ou esses filhos). Será
que houve planejamento? Do que ela precisou abrir mão?
Uma pessoa com um fardo tão pesado (dupla/tripla jornada de trabalho) terá
“pique” para enfrentar o patrão para ser dispensada do trabalho para ir à Reunião
de Pais. Será que lhe é permitido sair no meio do expediente quando o filho se
machuca na escola?
E aquela mãe que deu à luz a uma criança deficiente. Será que estava
preparada para isso?
Primeiramente é preciso que ela aceite a referida situação, desvencilhar-se de
seus próprios preconceitos e, assim, criar forças para enfrentar os preconceitos da
sociedade. E, ainda por cima, criar novos mecanismos em sua rotina, na maioria
das vezes, completamente diferentes do habitual.
Suponhamos que uma suposta mãe não tenha o Amor Materno tão forte dentro
de si. Imagine, caro leitor, a situação psicológica que a mesma pode se encontrar. A
pressão de todos que a rodeiam: ela “tem” que aceitá-lo, amá-lo, se sacrificar. Ela
mesmo se cobra esse amor mas, pode ser que não o tenha.
Não é minha intenção justificar maus tratos, negligência, abandono, etc. Por
mais que alguém não deseje ter um filho, ele filho existe e é obrigação dos pais lhe
dispensarem o mínimo de cuidados. Mas

não esperarmos encontrar atitudes e

comportamentos “padrões” em todas as mães, não rotulando, assim, as que não
apresentam reações, consideradas pela sociedade, “normais” de uma mãe.
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5. A CAMINHO DA CIDADANIA

Quando se analisa o porque ensinar Ciências se chega à consideração que essa
questão está estritamente ligada à formação geral da cidadania.
[...] Eu tenho para mim que, a principal finalidade das ciências na educação
básica é fornecer ferramentas necessárias para que as pessoas possam
compreender melhor o mundo em que vivem. E, desse modo, o ensino de
Ciências se constitui em um elemento importante para a formação da
cidadania[...]. (Palma,1998,15).

O desenvolvimento da cidadania se estabelece pelo domínio da ordem tecnocientífica, principalmente numa época em que os avanços nessas áreas se dão de
uma forma muito rápida. As descobertas científicas atuam no mundo e na vida das
pessoas. Fazem parte do momento histórico, dos jogos de poderes políticos. Os
feitos científicos repercutem no mundo e nos relacionamentos humanos.
Entretanto é dificílimo prever se nossos alunos, no futuro, agirão baseados
numa consciência ética. Os conhecimentos adquiridos podem ser usados tanto para
benefícios como para malefícios às pessoas. Muitas vezes, quando se pesquisa ou
inventa algo, não se tem a noção das conseqüências que o mesmo pode trazer.
Pois, ao mesmo tempo que se soluciona velhos problemas, pode-se criar novos,
a médio e a longo prazo. Exemplos: vacinas e drogas prolongam a vida,
colaborando

com

a

superpopulação

do

planeta.

O

desenvolvimento

do

anticoncepcional provocou grande alteração no comportamento sexual da
população. Os bens tecnológicos geram “necessidades” até então inexistentes. Além
de aguçar o consumismo, a qualidade da maioria do conteúdo veiculado na TV e na
internet compromete, e muito, a formação de valores/ caráter do indivíduo.
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5.1. O ENSINO DE CIÊNCIAS E O MUNDO DA CRIANÇA

Para que ocorra uma aprendizagem efetiva, especificamente no ensino de
Ciências, é preciso prestar atenção a aspectos importantes.
Sem dúvida há a necessidade do professor estar familiarizado com o assunto.
Além de existir a necessidade do professor pesquisar e se informar constantemente,
visto que, atualmente, as descobertas e inovações científicas ocorrem rapidamente.
Mas não é apenas com informações técnicas e academicamente organizadas
que o aluno compreenderá a mensagem. É preciso traçar possíveis relações que os
mesmos possam ter com o assunto. Havendo a necessidade de se trabalhar
cuidadosamente as experiências individuais antes de se avançar para fatos mais
distantes. Propiciando à criança conhecimento dos fatos que estão ao seu alcance,
criando situações em que o aluno se expresse o que viveu e explorou, organizando
e interpretando estas informações, refletindo sobre os resultados.
Havendo, também, a necessidade de uma minuciosa análise dos livros
didáticos, pois muitos deles não enfatizam a diversidade da realidade dos alunos.
As idéias desenvolvidas têm que se dar num nível de abstração, onde o aluno
se envolva concretamente havendo, assim, maior compreensão. Cada estágio de
desenvolvimento envolve pensamentos dos anteriores. A ordem destes estágios não
deve ser alterada.
Em Ciências, a observação é o princípio do entendimento, ao estímulo ao
interesse e à participação do aluno., tendo, assim, o aluno meios/ instrumentos para
prosseguir dentro do processo. Mas a observações não se constitui como principal
tarefa no ensino de Ciências.
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5.2. FOLCLORE X CIÊNCIA
“O místico crê num Deus desconhecido
O pensador e o cientista crêem numa
ordem desconhecida.
É difícil dizer qual deles sobrepuja
o outro em sua devoção racional”
( L. L. Whyte ).

A verdade científica é sempre um paradoxo, se julgada pela experiência
cotidiana, que se atém apenas a aparência das coisas. “ Toda ciência seria
supérflua se a aparência, a forma das coisas fosse totalmente idêntica à sua
natureza”. (Marx,1894, 951).
Nossos alunos, quase sempre, tem a visão do cotidiano, trazendo como capital
cultural o senso comum herdado de sua família/ comunidade.
O senso comum não pode/ deve ser totalmente desprezado, pois ele e a Ciência
se assemelham. O senso comum começa por um problema, faz hipóteses, busca
explicações, testa as hipóteses e chega a uma consideração final. Basicamente este
é, também, o caminho que o procedimento científico segue.
Apesar do senso comum parecer oriundo de raciocínios mágicos e não
apresentar comprovação científica, investigando-se suas origens pode ser que exista
um fundo de verdade. Não seria uma “inverdade” dizer que a Ciência é o senso
comum refinado e disciplinado, constituindo-se como uma metamorfose mesmo,
pois segundo Rubem Alves: “A aprendizagem da ciência é um processo de
desenvolvimento do senso comum” ( 2000:12).
Depois das abordagens feitas no presente curso comecei a realizar
experimentos – que não precisavam necessariamente do uso do laboratório e nem
de muito espaço. Procurando fazer com que os alunos participassem ativamente do
processo, induzindo-os a levantar hipóteses e com que as considerações fossem
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feita, quase que exclusivamente, por eles. Fazendo as intervenções necessárias
para que os mesmos concretizassem sua linha de raciocínio.
Por exemplo, suponha-se que o conteúdo seja sobre plantas.
Para que o aluno realmente entenda o processo de desenvolvimento das
plantas e a incidência do Sol sobre o mesmo, não basta introduzir o assunto com
desenhos explicativos onde o aluno será quase como um receptor de informações
já prontas. Ficando, ele mais distante da possibilidade de apreender esse
conhecimento. Se fizermos o experimento com nossos alunos, onde ele observe,
faça anotações, levantando hipóteses re chegando à considerações/conclusões.
Além de se tornar as aulas mais interessantes, o conhecimento terá muito mais
chances de ser apreendido
Após as considerações levantadas acerca do ensino de Ciências, fiz um
experimento de plantar os grãos de feijão enfatizando a incidência do Sol no
desenvolvimento das plantas de um modo geral. Em grupos, em 3 recipientes eles
plantaram os feijões. Colocavam água todos os dias. Um recipiente ficava fora da
caixa. O segundo recipiente dentro de uma caixa com um furo circular e a terceira,
na caixa totalmente fechada. Eles observavam todos os dias e anotavam as
mudanças. Após 2/3 semanas comparam os três recipientes, levantaram hipóteses e
chegaram suas próprias conclusões sobre a incidência da luz solar sobre as plantas.
Se conseguirmos fazer o aluno reflita sobre as causas e efeitos dentro da
natureza, fazendo com que o conhecimento se torne mais real em seu cotidiano,
possivelmente ele expandirá seus pensamentos.
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6. A PESQUISA E A EDUCAÇÃO

Antes de iniciar minhas reflexões/ aprofundamentos em pesquisa envolvendo
Educação, imaginava que elas fossem feitas apenas por cunho acadêmico, por
profissionais que não estavam atuando, diretamente, em sala de aula.
As pesquisas acadêmicas são muito importantes, mas, na maioria das vezes,
não acrescentam muito ao professor. Pois muitas delas estão direcionadas à parte
teórica muito sofisticada, não abrangendo a complexidade e o contexto em que os
professores estão envolvidos, necessitando assim de mais ligação com a prática.
A pesquisa, realizada pelo professor, é um elemento essencial à sua formação e
ao seu trabalho. Pois “os professores levantam hipóteses que eles mesmos testam
ao investigarem as situações em que trabalham” (Stenhouse, 1975, 141).
Na medida em que ele conhece e reflete sobre a Educação, o professor poderá
melhorar a sua prática de ensino. Visto que terá condições de tomar decisões de
acordo com sua realidade e de participar criticamente das orientações que recebe.
Além disso, não será mais um mero executor de currículos já definidos. Sem o
trabalho de pesquisa, é muito provável seguir somente numa direção, aprisionados a
conceitos, muitas vezes, tomados como verdade absoluta. Correndo-se o risco de
desenvolver um trabalho sem sentido real para o nosso aluno. Pois não se analisará,
profundamente, os resultados do mesmo.
“A investigação e o desenvolvimento curricular devem pertencer ao professor”
(Stenhouse, 1975, 142). A observação e a compreensão de fatos e conseqüências
do dia-a-dia são primordiais na elaboração de projetos curriculares, pois adquirem,
assim, dinâmicas muito próprias do professor e até mesmo da instituição.
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E para que ela se torne real é necessário que a investigação produza
conhecimentos novos, onde seu produto possa ser apreciado, avaliado, reproduzido
e desenvolvido. Constituindo-se como verdadeira comunidade de aprendizagem.
Entretanto,deve-se lembrar que a pesquisa focaliza certos aspectos do ensino,
mas jamais dará conta de sua totalidade. Se considerarmos a pesquisa como uma
panacéia, ou seja, algo que resolva todos os problemas, e se isso não ocorrer a
culpa recairá sobre o professor.
O trabalho de pesquisa feito pelos nossos alunos é muito rico e interessante
para eles. Quando pesquisam, eles se tornam co-construtores de seu conhecimento,
tornando-o muito mais real e concreto. Pois o aluno pode refletir sobre o mesmo.
Lembrando também que este processo, na educação, está em seus primeiros
passos. Necessitando de muita reflexão e aperfeiçoamento ainda.

31

7. AS CRIANÇAS QUE NÃO BRINCAM
“Uma criança que não sabe brincar,
uma miniatura de velho, será um
adulto que não sabe pensar”.
(Chateau)

Para registrar a importância da existência e da qualidade do espaço externo das
instituições escolares, principalmente às de Educação Infantil, é preciso ressaltar a
importância do brincar por brincar na vida da criança. Pois:
[...] brincar sempre fez parte da necessidade vital do ser humano. Ela é a
atividade mais séria e fecunda da criança, através da qual ela simula
situações, dramatiza experiências boas e más, descobre significados,
conhece o território e o outro que nele se encontra, exercita o pensamento e
por isso constrói o seu conhecimento (...) a criança aprende a ler a natureza
e dela tirar as informações vitais (...) Aguça-lhe o olfato, a audição, a visão,
o tato [...] (SOUZA LIMA, 1994, 9).

Brincar é uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento da
identidade, autonomia, afeto, motricidade, percepção, memória, socialização,
conhecimento corporal. O universo das brincadeiras possibilita o equilíbrio afetivo da
criança, bem como múltiplas aprendizagens. Viver o lúdico significa também buscar
prazer. Afinal, brincar é, antes de tudo, presenciar alegria.
Se esse brincar não for permitido, se abrirá uma lacuna difícil de ser preenchida
mais tarde, na vida adulta.
Antes esse brincar se dava num espaço coletivo. Nas comunidades, havia
espaço e ambiente propício para se “aprender a viver”. Lá se relacionavam com
crianças de várias idades que descobriam o universo à sua volta.
O poema a seguir retrata um pouco de como era a infância à algum tempo atrás
e, através dele, podemos constatar a diferença com a realidade atual:
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FIGURINHAS
Onde está o meu quintal
amarelo e encarnado,
com meninos brincando
de chicote-queimado,
com cigarras nos troncos
e formigas no chão,
e muitas conchas brancas
dentro da minha mão?
E Júlia, Maria
E Amélia onde estão?
Onde está meu anel
E o banquinho quadrado
E o sabiá na mangueira
E o gato no telhado
A moringa de barro
E o cheiro do alvo pão
E a tua voz, Pedrina,
Sobre meu coração
Em que altos e balanços
Se balançaram?...
(Ou isto ou aquilo – Cecília Meireles – ed. Nova Fronteira – RJ – 1990)

Atualmente, o que se pode constatar na maioria das cidades é o fruto de um
processo de urbanização, industrialização, gerando o crescimento desordenado de
muitas cidades, com constantes migrações e, conseqüentemente, lugares onde as
pessoas mal se relacionam. “Aos poucos as ruas e praças deixam de ser o lugar de
encontro e de aprendizagem coletiva para se tornarem simples passagens ocupadas
por desconhecidos” (SOUZA LIMA, 1994, 9). Além do aumento da violência deste
quadro, as famílias “trancafiam” suas crianças em casa no intuito de protegê-las.
Surge assim uma maior necessidade do espaço escolar “suprir” essa
“deficiência” que afeta a vida de nossas crianças.
Numa entrevista, que nosso grupo de trabalho elaborou, com a professora
Carmem, de nossa Unidade Escolar, sobre a realidade de nossas crianças, no que
se refere ao tempo e espaço disponíveis para que as mesmas brinquem, o que a
escola procura fazer para minimizar isto, ou não, e em sua prática onde ela encaixa
esse “brincar”, a mesma nos relatou que:
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“Antigamente a criança tinha esse espaço, ela explorava o mundo, adquiria
mais experiências com o próprio corpo. Era mais livre. Conhecia o mundo
por ela mesma. Um ser humano mais resolvido pois isto tudo influi no
desenvolvimento do ser humano. Hoje se ‘enjaula’ as crianças: em casa não
há espaço, não pode e na rua há muita violência. Minha aluna de 12 anos
tem medo de subir numa árvore, em contato com a natureza não se solta.
Dentro do possível a escola proporciona atividades fora do espaço escolar
(passeio, piquenique, concurso de pipa,etc.). Eu, particularmente, pelo
menos uma vez na semana, às vezes duas, levo meus alunos atrás da
quadra de esportes da escola onde há um espaço com grama/arbustos. As
criança arrancam os tênis e brincam livremente. Às vezes, as brincadeiras
são direcionadas e outras vezes não”.

7.1. A INFÂNCIA ABANDONADA
“(...) Crianças abandonadas no
meio dos tiros dos filmes da TV
O ‘playground’ – seu parque ridicularizado
O ‘videogame’ – sua alucinação programada(...)”
[Morais, 1986, 131-136]

Não podemos deixar de notar as mudanças ocorridas no contexto que envolve
a vida das crianças no decorrer da história da humanidade.
Segundo Áries (1981) antigamente, a criança não era vista como um ser
possuidor de desejos, vontades e principalmente conhecimento. Sua educação se
dava através do cotidiano com os adultos, na comunidade. As regras e modelos
obedeciam a padrões rígidos.
Os tempos modernos trouxeram uma maior preocupação com a infância,
criando novas concepções, passando-se a respeitar a criança, enxergá-la e ouví-la.
Outro advento da modernidade que influenciou significativamente na vida das
crianças foi o avanço da tecnologia O vídeo game, o computador, a TV e os diversos
aparelhos eletrônicos. Eles têm o seu lado bom, afinal a tecnologia, torna a vida do
homem mais ágil e fácil. Porém, toda esta tecnologia existente contribui para a
diminuição da convivência e o aumento do individualismo entre os familiares.
Esta mídia traz consigo:
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[...] uma hiper-realidade que reposiciona o real como algo não mais
simplesmente dado, os modelos produzidos pela mídia recriam o real –
crianças de TV (personagens) nas comédias de situação substituem
crianças de verdade como modelos de infância. (...) uma implosão cultural
tem lugar, rompendo limites e entretenimento bem como entre imagens e
política. Com a mídia impulsionando a proliferação infinita dos significados,
a fronteira entre a infância e o mundo adulto se desvanece, [...]
(STEINBERG & KINCHELONE, 2001, 74).

Atualmente, no Brasil, as mulheres atuam efetivamente no mercado de trabalho,
assumindo uma vida profissional ativa, deixando de se dedicar, única e
exclusivamente, à casa e aos filhos. O homem passou a colaborar no cuidado e
educação dos filhos também, mas a sua presença na vida dos filhos ainda é
pequena – salvo alguns casos. Longe dos pais “as crianças contemporâneas se
voltem para a TV e o videogame como forma de preencher o tempo sozinhas”
(STHEIMBERG & KINCHELONE, 2001, 56).
Porém, há distinção entre estar longe de casa e estar ausente. Pode-se estar
distante mas, ao mesmo tempo, presente.
A criança deve sentir que há alguém com quem ela pode contar, recorrer para
pedir ajuda. Assim o contato, embora pequeno, adquire qualidade. Já a ausência
faz a criança se sentir “solta”, ou seja, não vista, não cuidada, sem importância.
Podendo ocorrer mesmo com os pais/ familiares dentro de casa, em tempo integral.
Outro grande problema atual é que os pais, na ânsia de preparar melhor seus
filhos, preenchem seus dias

com uma grande quantidade de atividades

extracurriculares (informática, inglês, espanhol, balé, futebol, natação, etc.).
Mas se o que o pai oferecer ao filho não for coerente e compatível à fase e ao
interesse real da criança, maiores serão as cobranças por parte dos pais e
responsáveis e, consequentemente, ocorrerão maiores frustrações de ambos.
Não há um único modelo de se educar os filhos, mas existe um objetivo comum:
inseri-lo no mundo e com condições de se sentir feliz.
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8. PROCESSO PEDAGÓGICO E GESTÃO DEMOCRÁTICA
‘UTOPIA: lugar que não existe. Não
quer dizer que não possa vir a existir”
(Vitor Henrique Paro)

Como a bússola que orienta o percurso assim entendemos o processo gestor.
Assim como pessoas, os grupos também tem dimensões históricas onde
desempenhamos papéis com significado de identidade social, sendo um processo
intrínseco à vida humana. Pois é nele que desde a infância realizamos necessidades
básicas, nos aprimoramos e assimilamos conhecimentos, cultura, costumes e
valores, ao mesmo tempo que a sociedade se perpetua e se desenvolve. Sendo a
família e a escola: socializadores, a escola tem um papel primordial de mediação na
produção e apropriação do saber histórico.
Dessa forma não podemos pensar a educação como uma instituição
desarticulada do seu contexto sócio-histórico, pois o que ocorre no seu interior
reflete o que está “fora dela”. Existindo, assim, uma complexa rede de relações
sociais envolvendo família, escola, sociedade, grupos formais e informais.
Uma gestão democrática deve prever prioridades que orientarão todas a
atividades e tarefas institucionais. Sabemos que toda atividade coletiva costuma ser
complexa e lenta, mas sensível e significativa para a competência/ eficiência do
trabalho.
Nesse pensamento de grupo, há a necessidade de mudanças. Pois o trabalho
em muitas escolas, especialmente as públicas, mantém o mesmo modelo industrial
de trabalho e organização de décadas atrás, privilegiando a hierarquia e não o
trabalho coletivo participativo e democrático.
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A organização da escola ocorre em três áreas fundamentais de gestão: a
pedagógica-didática, a funcional e dos espaços e a administração financeira. Sendo
a última a mais contemplada em detrimento da primeira.
A má qualidade do ensino público pode ser superada, ou pelo menos
minimizada, pela liderança do gestor educacional na escola, que deve articular as
macro-políticas

educacionais

com

as

propostas

da

escola,

permitindo

o

desenvolvimento de estratégias que assegurem decisões coletivas. Também pode
ser superada através da possibilidade da comunidade atuar de modo participativo e
autônomo, avaliando as ações administrativas/ financeiras e pedagógicas da escola.
Para se alcançar esta qualidade, têm que se partir da realidade dos alunos e
das possibilidades da comunidade. A escola deve ser pensada buscando
alternativas para enfrentar os problemas desta realidade.
O gestor escolar tem grandes desafios a superar, como conseguir a participação
da comunidade e o relacionamento com a quem ela deve servir, pois “a democracia
só se efetiva por atos e relações que se dão no nível da realidade concreta” (Paro,
1997, 18).
É preciso repensar a educação, seus objetivos e métodos a partir de uma
educação real, concreta, um organismo vivo, que reflete, reage, aceita ou acomodase às modificações que ocorrem na sociedade e na administração do poder.
[...] Por sua imprescindibilidade para a realização histórico-humana, a
educação deve ser direito de todos os indivíduos, enquanto viabilizadora de
sua condição de seres humanos. Isso tudo acarreta características
especiais à escola pública, enquanto instância da divisão social do trabalho
incumbida da universalização do saber[...] (Paro, 1997, 108).

É preciso tornar a escola uma instância prazerosa para os alunos, onde o
professor seja um só tempo: interventor, observador, organizador, facilitador. E, tudo
isto, dentro de seus objetivos de ensino, agindo de acordo com as necessidades da
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comunidade. Num clima de envolvimento visando a superação positiva dos desafios,
por exemplo como recompensar o trabalho dos alunos orientado pelo projeto
pedagógico da escola, num clima de envolvimento com as expectativas dos
professores em relação aos alunos; da direção técnico-pedagógica as atitudes
positivas dos professores, vivenciando um ambiente positivo na escola como um
todo orientado.

8.1. ASPECTOS DE UMA GESTÃO ESCOLAR
“A participação é o caminho natural para o homem
exprimir sua tendência inata de realizar, fazer coisas,
afirmar-se a si mesmo e dominar a natureza e o mundo”.
(Rousseau)

Relatarei a seguir assuntos relacionados à autonomia da escola e a participação
da comunidade. Destacarei a autonomia do diretor, dos professores e da própria
escola.
Se a escola não tem autonomia, se torna impotente, pois o próprio trabalhador
enquanto usuário fica privado de uma das instâncias por meio das quais ele poderia
se apropriar do saber e da consciência crítica.
[...] conferir autonomia à escola deve consistir em conferir poder e
condições concretas para que ela alcance objetivos educacionais
articulados com os interesses das camadas trabalhadoras. E isso não
acontecerá jamais por concessão espontânea dos grupos de poder, só se
dará como conquistas de camadas trabalhadoras. Por isso é preciso, com
elas buscar a reorganização da autoridade no interior da escola [...]
(Paro, 1997, 10)

A autoridade do diretor tem que se submeter, muitas vezes, a autoridades
maiores como Secretária da Educação, Supervisores, etc. Em nossa Unidade
escolar isto não é diferente.
Em certa ocasião, foi oferecido a nós, professores, um curso de Formação
Continuada em Língua Portuguesa. Começamos a freqüentar e por não
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concordarmos com as estratégias e metodologias utilizadas no mesmo, desistimos
de prosseguir. Esta decisão não agradou muito. Depois de um tempo, fomos
“convencidos” a freqüentá-lo novamente pois o curso havia passado por
reformulações. Enfim, voltamos a freqüentá-lo e logo percebemos que nada havia
mudado. Num consenso entre os professores de 1ª, 2ª e 3ª séries decidimos
novamente abandonar o curso. Demos ciência à direção e coordenação da escola,
fundamentando nossa decisão. Outras professoras de outra unidades escolares
fizeram o mesmo. Devido à repercussão que se deu à esse fato, foi pedido que
justificássemos por escrito nossa desistência.
Por ter sido uma ação coletiva de professores, diretores e coordenadores,
alcançamos nossos objetivos, dividimos as responsabilidades e conseguimos uma
brecha

em

relação

à

nossa

autonomia.

Quando

o

professor

distribuiu

autoridades/responsabilidades em vários setores da escola, ele não está perdendo,
mas sim a escola é que está ganhando poder.
O Conselho de Escola é outra potencialidade que pode ser aproveitada melhor.
[...] Na medida em que se consegue a participação de todos os setores da
escola – funcionários, alunos, professores e pais – nas decisões, nos seus
objetivos e fundamentos, haverá melhores condições para pressionar os
escalões superiores a dotar a escola de autonomia e recursos [...]
(Paro, 1997, 12).

Há anos, decidiu-se construir em nossa escola um ginásio poliesportivo. O
mesmo iria ser construído próximo às salas de aula, o que ocasionaria muito barulho
e prejuízo ao trabalho pedagógico. O Conselho de Escola junto com professores,
diretores, pais e funcionários, em reunião com os representantes políticos
conseguiram reverter este quadro. O ginásio foi construído mais afastado das salas
de aula, o que foi uma conquista. “Se falarmos em gestão democrática da escola,
parece-me já estar necessariamente implícita a participação da população em tal
processo” (Paro, 1997, 15).
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Acredito que a escola onde leciono atenda a algumas características como:
honestidade, interesse, autenticidade, segurança e paciência no relacionamento
com a comunidade. Pois os pais são ouvidos, quando comparecem à escola em
horário não estabelecido pela Unidade de Ensino e a direção viabiliza o contato do
professor com os pais sem maiores problemas, entendendo que muitos pais
trabalham e ficam impossibilitados de virem à escola no dia e horário da Reunião de
Pais e Mestres. Pensando nisto, procurou-se facilitar a vinda dos pais à escola,
mudando o dia da Reunião de Pais e Mestres, como por exemplo, para os sábados,
por exemplo.
Mas ainda é necessário dar mais abertura a essa participação, fazendo com que
os pais se sintam mais à vontade para exporem suas idéias, sugestões, opiniões.
Nas reuniões de APM os pais não devem ser convocados apenas para serem
informados sobre o que foi decidido ou para assistirem a direção, coordenação e
professores decidirem.
Para se ter um avanço na transformação escolar é preciso que a comunidade
interna e externa atue no destino, nas ações da escola “A participação propriamente
dita é a partilha do poder, a participação na tomada de decisão” (Paro, 1997, 16).
Numa prova aplicada aos alunos, elaborada pelo SARESP, segundo as
orientações do mesmo, as avaliações deveriam ser abertas na presença de pais e
responsáveis, assim como participar/ fiscalizar a aplicação da mesma. Alguns pais
foram convocados a comparecer as 8h, no início da aplicação das provas. Sendo
assim, não receberam nenhuma orientação sobre qual seria o papel deles no
processo. Resultado: os pais não sabiam como se comportar de maneira mais
adequada. Acredito que fatos iguais a este “esfriam” a iniciativa de participação dos
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pais. Assim com também no Conselho de Escola os pais não são adequadamente
informados das reais funções de seus papéis.
Segundo a Lei Municipal de Vinhedo, a escolha dos cargos de confiança
(direção, vice-direção e coordenação) devem acontecer da seguinte maneira:
a) O Conselho Escolar indica três nomes de professores em exercício na Rede
Municipal.
b) O candidato indicado deverá elaborar um projeto pedagógico.
c) Este projeto deve ser de conhecimento do Conselho Escolar, da Direção e
Secretaria da Educação.
d) A avaliação destes projetos e a classificação dos candidatos terá que ser
regulamentada e ser de conhecimento dos membros do Conselho Escolar.
No entanto, esses projetos são encaminhados direto à Secretaria de Educação,
e o seu conteúdo, a avaliação e a classificação dos candidatos não chegam ao
conhecimento dos membros do Conselho de Escola. Pelo menos foi o que ocorreu
na última escolha da coordenação.
[...] O suposto, presente na fala de muitos diretores e professores, de que a
população possui baixa escolaridade e desconhece o próprio funcionamento
formal da Unidade Escolar não devem servir para se afastar a escola da
comunidade[...] (Paro, 1997, 52)

41

8.2. A ONDA
“Para se conhecer um
homem, dê poder a ele”.
(Maquiavel)

A reflexão feita sobre o filme “A Onda” (assistido no dia 18/10/2004) foi muito
válida no que se refere à abertura ou não de caminhos que possam levar à uma
gestão democrática dentro de uma escola.
O filme mostra, num primeiro momento, um professor democrático. Em suas
aulas os alunos opinavam e participavam da mesma.
Numa aula o professor explicava aos alunos os “mandos e desmandos” de
Hitler, seus seguidores e suas conseqüências trágicas dentro daquela sociedade.
Certo momento uma aluna indagou ao professor: ”Por que ninguém os impediu?
Como um pequeno grupo pôde se tornar tão forte? Como uma pessoa só Pôde
convencer pessoas inteligentes e sensatas a concordar com tamanhos absurdos?”
Essas perguntas demonstraram o quanto os que não participavam daquele
momento histórico não conseguiam avaliar o que é ser dominado por um líder,
concordando com suas idéias como se fossem verdade absoluta.
Então o professor cria a “ONDA”. Um grupo com rituais de disciplina, de controle
dos alunos (gestos, movimentos, rituais), relacionando a ordem com o progresso,
criando lemas como: “A força pela disciplina. A força pela comunidade”.
Para que, posteriormente, os alunos entendessem todo aquele processo de
dominação de Hitler. Mas o professor parece “ter tomado gosto pelo poder” com
pensamento do tipo :”Eles produzem mais quando podemos pensar e decidir por
eles”.
Quando as pessoas são comandadas perdem sua autonomia e criatividade.
Pois onde não há espaço para que se discuta as ordens, não há como se “rebelar”
ou seja, não há lugar para as pessoas serem o que elas realmente são.
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O professor convence os alunos que eles precisam mostrar ao resto da Nação
como caminhar melhor pela disciplina. A partir deste momento os alunos passam a
não refletir e começam a seguir cegamente a “ONDA”. Somente uma aluna indaga a
situação e questiona os colegas sobre aquela situação e os mesmos não a
compreendem. A posição dos pais desta aluna representa as visões da sociedade. A
opinião do pai: “Todos os pais não reclamaram, porque nós iremos reclamar?” Ele
representa os indivíduos fáceis de manipulação. Já a fala da mãe: “Nem sempre
uma coisa popular é uma coisa certa”. Apóia a filha e representa a parcela da
sociedade que questiona o que lhe é imposto. Esta aluna, no decorrer da história é
perseguida pelos integrantes da “ONDA” sendo considerada, por eles, uma ameaça.
Os alunos envolvidos passaram a acreditar que eram especiais, começaram a
sentir que faziam parte de uma coisa grandiosa e, por isso, melhores do que as
outras pessoas. Eles tiveram a sensação de estarem, também, gerenciando o
processo, mas na verdade, não “mandam” em nada, nem em suas próprias vidas.
Em outras palavras, estes jovens trocaram sua liberdade pelo gosto do poder.
No final, o professor faz ruir toda aquela facção criada. Os alunos caíram em si
e refletiram sobre o que aconteceu. Então o professor conseguiu responder a
pergunta feita no início: “Como se dá a dominação do ser humano?”.
Digno de discussão foi o papel da direção da escola. Tudo ocorreu na escola,
até certo ponto, sem interferência da direção. Não havendo questionamento,
discussão sobre os fundamentos, objetivos e tampouco sobre os métodos do
professor. A situação foi correndo completamente solta. Só houve a manifestação do
diretor quando tudo começou a sair do “controle” e da “ordem”.
E nossa realidade escolar? Caminhamos para uma gestão democrática?
Proporcionamos a efetiva participação do aluno?

Respeitamos as opiniões dos
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alunos e dos pais (diferentes das nossas)? É aberto espaço para a discussão dos
objetivos adotados pela escola?

É valorizado o aluno ”bonitinho, sentadinho,

quietinho” ou o aluno questionador, “que dá mais trabalho”?

8.3. BREVE ANÁLISE SOBRE GESTÃO ESCOLAR

Diante de toda reflexão feita sobre o assunto, considero que muito se caminhou
para uma gestão democrática. E que para se conquistar autonomia escolar é
necessário rever a distribuição de autoridades e poder dentro da mesma. Também a
necessidade da comunidade participar efetivamente, de modo que esta também
conquiste autonomia em relação aos interesses dominantes, visto que este não
demonstra empregar esforços na democratização do saber. Isto só poderá acontecer
à medida que os que mais se beneficiarão com isto venham a participar ativamente
das decisões que dizem respeito a seus objetivos e formas de alcançá-los.
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