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Dedico este ao meu Pai, que
não teve tempo de me ver realizando
seu sonho impossível. E a Raissa
minha filha que gentilmente abriu mão
da minha companhia para que eu
pudesse realizar esse meu sonho.
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O Primeiro concurso público a gente não escolhe.
“Minha dor é perceber que apesar de tudo que fizemos, ainda somos os
mesmos e vivemos como nossos pais” (Elis Regina).

Em 1990, influenciada pela minha mãe, prestei meu primeiro concurso público na
Unicamp, para recreacionista, na creche. Fui informada do concurso por ela, que na
época trabalhava 11 anos na Universidade, mais precisamente, no Instituto de Química,
como servente. Ela havia passado no concurso de ajudante geral em 1979.
Recordo-me do seu orgulho referindo ao seu novo emprego, e os benefícios que o
mesmo trariam as nossas vidas. Apesar da pouca escolaridade (4 série primária, na
pequena Cafelândia interior de São Paulo) minha mãe, como a maioria das pessoas da
sua época, acreditavam que a educação, ou melhor o “estudo” pode mudar a vida das
pessoas. Devido a isso, eu e meus 4 irmãos fomos levado por ela a escola, seu rigor com
relação as notas eram traduzidas em forma de castigos. Para ela a única herança que os
pais deveriam deixar aos seus filhos era o estudo.
E só havia 2 tipos de pessoas às que tinham educação, e as que tinham a
marginalidade como companheira.
“Segundo Saviani, a escola surgiu como antídoto a ignorância, logo. Um instrumento para
equacionar o problema da marginalidade. Seu papel de instituição, era transmitir conhecimento
acumulado pela humanidade através dos professores aos seus alunos”. (SAVIANI, 1997, p.18).

Seus argumentos eram bons, um futuro promissor me aguardava. Recordo-me que
na época sonhava em poder fazer bioquímica no Etecap; porém o vestibulinho era muito
concorrido e então como segunda opção, escolhi o magistério onde prestei e passei.
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Sabia, porém que pela dificuldade financeira de minha família, o curso técnico era
a maneira mais rápida de conseguir um emprego estável.
Sem pensar em mais nada aceitei a oportunidade que minha mãe, juntamente, com
a Unicamp me oferecia. Imaginara a alegria de minha mãe, ao saber que fui aprovada em
sexto lugar numa classificação geral de 200 candidatas, é coisa para criança, que depois
de muito sonhar ganha seu presente favorito no Natal. No meu caso o 1º emprego.
Naquele momento me considerava uma felizarda, e tentava enxergar pelos olhos de
minha mãe, concordava com ela, a estabilidade e a segurança eram os requisitos mais
importantes num emprego e depois aprendi com meus pais que um bom trabalhador abre
todas as portas para subir na vida.
Faltava agora conseguir o diploma de nível superior, coisa que meu pai jamais
ousou sonhar pra ele. Cresci ouvindo ele dizer que sua faculdade era a “vida” e que
mulher o melhor que fazia era casar com um bom partido. É incrível como a pobreza da
vida faz as pessoas acreditarem que não são capazes de dar passos mais longos, vôos
mais altos. Como a ideologia opressora envolve, e cria discursos que são apropriados
pela maioria das pessoas da classe pobre. Não sei se nos damos conta que ao reproduzir
tais ideologias acabam virando verdades absolutas.
Lembro-me perfeitamente, de conjecturar estratégias para que minha formação
universitária se desse na Unicamp, era lógico, eu deveria ter as portas abertas, ser
reconhecida como capaz de me apropriar do conhecimento científico que a mesma me
oferecia e não posso negar que há certa ingenuidade neste meu pensamento.
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“Já que segundo REZENDE, quando se refere ao acesso a educação superior no Brasil, trata-se alegada.
Injustiça do sistema atual, uma vez que arguí –se, os alunos vindos de família de maior poder aquisitivo
freqüentariam as IES (Inst. De Ensino Superior)Públicas ao passo que os alunos mais pobres iriam para
as IES Privadas. Cursos como de medicina são muito mais elitizados que o de pedagogia por exemplo.
Assim, o percentual de pessoas de pessoas negras é 6 vezes maior no segundo curso que no primeiro, nas
IES Públicas e é de 4,7 vezes na IES Privadas. Uma explicação para maior elitização desses cursos,
segundo dados da Pesquisa Nacional Por Amostragem de Domicílio (PNAD) (IBGE, 2001), ao passo que
o salário médio de um médico era de R$ 2.973,00, um professor das séries iniciais do ensino fundamental
recebia R$ 462,00, e um professor do ensino médio R$ 866,00. Assim boa parte da elite direciona seus
esforços e recursos para esses cursos de maior retorno econômico”. ( REZENDE,P.M.:p. 10-11 2002).

Cabe dizer, que reconhecia que a universidade pública sempre foi um espaço
destinado a elite, que em nossa sociedade se utilizam o status do diploma universitário
para perpetuar e garantir seus interesses.
“Pelos simples fatos de ser um espaço social elitista dedicado a forjar uma das elites sociais, já
bastaria para elaborar a tendência histórica conservadora na lógica dos privilégios” (DEMO, Pedro
1995, p.83).

Acredito ser de suma importância repudiar este pensamento e romper com essa
ideologia cavando com as próprias mãos se necessário for meu próprio espaço dentro da
universidade, diluindo assim as concepções oprimidas de meu pai, contagiando meus
irmãos mais novos, contagiando-os com meu exemplo de indignação e revolta contra
essa cultura excludente, que apesar se intitular democrática, não oferece as mesmas
oportunidades, os mesmos espaços a todos.
“O povo não tem grandes amigos. O maior amigo do povo é o próprio povo organizado”.
(Graciliano Ramos).
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A porta do meio
O Magistério serviu para eu ser recreacionista.
A realidade da creche parece colocar em confronto diariamente,
as educadoras com os projetos pedagógicos que se encontram na base da
profissão de educador. De fato, as condições materiais objetivas em que
o trabalho se desenvolve podem criar dificuldades ao colocar em prática
um programa educativo, que quase sempre constitui objeto de reflexão e
de elaboração pelo grupo de trabalho em relação ao qual, portanto, é
previsível o envolvimento das educadoras. Dessa maneira, a frustração
pode nascer do hiato entre a prática real e os seus limites e a intenção
pedagógica, criando, assim, experiências de “difícil tomada de
consciência do papel profissional e de pouco profissionalismo”.
(ONGARE, Bárbara, 2003, p.80).

Em junho de 1990, precisamente, no dia 7, comecei a trabalhar na creche área de
saúde, como recreacionista após 2 meses do concurso. Na entrevista narrei com
tranqüilidade quais eram meus objetivos para com o trabalho “primeiramente adorava
trabalhar com crianças, apesar de pouca experiência, atribuí o fato de cuidar de meus
irmãos mais novos como uma experiência”. Descrevi suas qualidades com a voz suave,
acredito, que naquele momento atribui à profissão características maternas comparando
meus irmãos as demais crianças. Tinha pra eu ser imprescindível, até mesmo cultural
dizer que gostava de crianças, acreditando ser a creche um espaço íntimo nas relações
entre profissionais e família. Só mais tarde, porém entendi o porque deste conceito.
“Em sua trajetória, a creche foi pensada à sombra da família, de um padrão de família que tem
sido privilegiado na responsabilidade pela guarda e educação da criança pequena. Portanto o papel
atribuído à família e à mulher no cuidado com a criança tem sido elemento controlador de práticas,
atitudes e posturas, individuais ou públicas relativas ao atendimento de crianças através de creches”.
(HADDAD, Lenira p. 21, 2002).
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Lembro-me que numa aula da disciplina EDUCAÇÃO INFANTIL, revivi situação
semelhante ao discutirmos na classe o papel da educadora de creche. Narrei ao grupo
minha caracterização para a entrevista na creche e neste momento entendi o quanto era
difícil paras as recreacionistas romperem com essa própria personificação de “tia”, (que
para FREIRE é viver uma relação de parentesco) na sua profissão, embora tenha sentido
que naquele instante que a proposta das entrevistadoras era essa mesmo.
“Segundo HADDAD, mesmo que o objetivo da creche fosse somente atender os filhos das
trabalhadoras, a prática refletia uma preocupação voltada menos a liberar a mulher para o trabalho e
mais a reforçar seu lugar no lar e com os filhos, considerando o surgimento da creche também
acompanhou o movimento de responsabilização da mulher pelos cuidados apropriados ao marido e
filhos, à creche cabia não somente guardar a criança, mas, sobretudo, aconselhar as mães sobre o
cuidado com os filhos. Não é por acaso que a literatura disponível sobre a creche menciona
textualmente que, paralelamente ao objetivo de atender os filhos das famílias pobres que precisam
trabalhar, também se propagam critérios considerados apropriados ao cuidado da criança, evitando os
perigos que levassem à vagabundagem e à morte.” (HADDAD,Lenira. p. 25, 2002).

Acredito então, definir o que viria ser recreacionista¹ “cuidar e brincar com as
crianças como se eles fossem nossos filhos”.
“A história nos revela que enquanto a creche esteve vinculada à idéia da falta da família, seguiu
modelos de funcionamento de acordo com os padrões de família e maternidade que foram sendo
propostos pelas diversas profissões que se desenvolviam: SERVIÇO SOCIAL, MEDICINA HIGIENISTA,
PSIQUIATRIA E PEDAGOGIA entre outras... É assim que observamos o enrijecimento dos horários de
alimentação, sono, treino de toalete e uma ruptura ainda maior com as famílias atendidas (como meio de
evitar a contaminação)² como reflexos da propaganda dos princípios higienistas, a partir da revolução
Pasteuriana do final do século XIX.” (HADDAD,Lenira. p. 26, 2002).

Perguntei a entrevistadora, o que era, o melhor, que fazia a recreacionista, ela me
respondeu que recreação seria um brincar supervisionado por alguém, no caso, nós.
Pensei que só brincar era moleza! Porém ela completou que também tinha o
brincar no banho, na troca de roupa, na hora do almoço e do sono. E por falar em banho,
por que tomar banho? Já que as crianças entravam às 7 horas da manhã e saem às 2
horas da tarde, haveria necessidade de tomar banho?
1- Nomenclatura utilizada na Unicamp, USP e UNESP.
2- Na França, a entrada dos pais nas creches era proibida por regulamento médico, que perdurou
até 1975. (BEAUDELOT&BREAUTE, p. 227, 1979).
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Divagações, que achei melhor não fazer naquele instante, estávamos sendo
testadas, observadas e esperavam de nós um tipo de padrão pré-determinado, pelo menos
foi o que senti naquele momento.
Percebi que a maioria das entrevistadas relatava as experiências que tinham com
seus filhos pequenos, o ar estava impregnado de instinto maternal.
“A creche tem um modelo de educação familiar e hospitalar, basicamente, tem a função de cuidar
assistencialmente da criança enquanto a mãe trabalha durante um período de 6 ou 8 horas”.(HADDAD,
Lenira. 2003, p20).

A creche que iríamos trabalhar era administrada pelas Enfermeiras do Hospital de
Clínicas da Unicamp o que conotava ao espaço características hospitalar. Havia (4
enfermeiras), sendo 1 diretora geral, 3 enfermeiras que supervisionavam o berçário,
maternal I e maternal II, uma nutricionista, uma pedagoga ( que ficava exclusivamente
no Maternal II) 2 auxiliares nesta ordem hierárquica.
Ao escrever minhas memórias sobre a creche, senti uma sensação estranha, como
seria se tivesse optado por não passar por essa experiência de ser recreacionista ?
Sinto angústia, pois talvez em algum momento desta narração soe levianas, minhas
divagações sobre a creche. Em nenhum momento consigo me conceber hoje como a
professora que sou sem primeiro ter sido recreacionista. Talvez as explicações que tento
dar neste capítulo sejam mais pertinentes a mim do que a qualquer outro leitor.
Nesta época, estava no último ano de magistério, e já havia feito estágio em uma
creche da Prefeitura de Campinas, fiquei muito surpresa ao saber que minha diretora era
uma enfermeira com mais de 20 anos de experiência em pediatria infantil em Pronto
Socorro.
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É incrível, como não me sentia preparada para ser professora, fui ser
recreacionista. Somente depois de muito tempo consegui definir este sentimento de não
preparação para a carreira de professora, atribuí à formação fragmentada que recebi no
curso de magistério. Inconscientemente, ficou claro para mim que para ser recreacionista
não seria necessário dominar todo conhecimento científico exigido para o professor.
“As professoras são reconhecidas por tratarem de questões ditas (pedagógicas - ensino/
aprendizagem) e as monitoras são reconhecidas para tratar de questões ligadas aos cuidados físicos,
alimentares e higiênicos. (CAMPOS, 1994; ROSEMBERG, 1994). Isso reflete o caráter tanto escolar
quanto familiar/doméstico na educação infantil. Tal associação trás as separações: mente/corpo;
trabalho manual/trabalho intelectual; natureza/cultura; razão/emoção (CAMPOS, 1994; ROSEMBERG
1994; BÚFALO, 1997). Tal distinção tem por base as diferenças em relação ao grau de escolaridade de
uma e de outra, mas ainda de diferença salariais, na duração da jornada de trabalho, no prestígio e na
classe social

Inconscientemente elaborara uma escala hierárquica, 1o recreacionista (que está
ligada a creche, lugar de cuidar), 2o professora (escola, próximo passo educar), 3o boa
educadora (pessoa com muita experiência para lecionar). Embora não tenha sentido por
parte da equipe técnica a descaracterização do educar dentro da creche.
A creche foi inaugurada em meados de julho. Antes, porém ficamos pelo menos 20
dias em capacitação, tínhamos palestras e mini-cursos com vários profissionais da
Universidade que vinham falar das rotinas da creche e suas peculiaridades.
Na época cheguei a questionar o porque da estruturação da creche H.C., mas não
houve resposta contundente.
Detectei aí uma falha na minha formação, apesar de estar estudando numa escola
normal renomada como o Carlos Gomes de Campinas, ouvíamos isso o tempo todo
dentro da escola.
“O conceito de identidade profissional relacionado ao mundo ocupacional do professor integra os
estudos que dizem respeitos à socialização profissional, que se centram nos processos de adaptação do
professor ao seu meio profissional. A IDENTIDADE É UM ESPAÇO DE CONSTRUÇÃO DE MANEIRA
DE SER E DE ESTAR NA PROFISSÄO”. (NÓVOA: 1992, p. 16).
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Pois a formação que estava recebendo supervalorizava o papel da professora tanto
que sentia certo preconceito por parte das alunas do curso por eu trabalhar em uma
creche, como recreacionista, mesmo ganhando mais que algumas professoras, eu não era
professora; criou-se então barreiras dentro de mim e no curso, pois precisava buscar
fundamentação teórica e espaço para compartilhar minhas experiências com as demais
menosprezava a educadora. Senti que deveria levar para dentro de meu curso de
magistério essa nova vertente.
Então passei a relatar meus problemas de recreacionista em sala de aula, sentido
uma certa discriminação por parte das alunas, tentava conversar com os professores
pedindo sugestões de atividades e tudo que pudesse aprimorar meu trabalho na creche.
Senti que a valorização profissional partiria de mim, sabia que tinha algo mais a
oferecer ao meu grupo do maternal II em que iria trabalhar, esperar que todos
reconhecessem meu trabalho seria utopia.
Conhecer minhas parceiras de trabalho me decepcionou um pouco. Primeiro
porque no grupo da manhã, das oito profissionais, apenas eu tinha o magistério, a outra
recreacionista tinha feito pedagogia e o restante do grupo do maternal II tinha os
diplomas variados, com carta de experiência com crianças (exigência do concurso).
No Berçário, a discrepância era maior ainda, apenas 1 recreacionista apresentava
formação integral (magistério + pedagogia) as demais, 9 no total repetiam a mesma
heterogeneidade de diplomas¹ descaracterizava a profissão, já que a valorização da
escolarização em nossa sociedade é algo muito importante.

1 – Anexo gráfico (última página) formação de professores de pré-escola no Brasil em 1998.
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“CHAPOULIE (1973) Aproxima-se, parcialmente, desta argumentação, quando observa a tendência dos
grupos profissionais reivindicam bases científicas ao saber que fundamenta suas atividades, afirmando
que a conformação do saber próprio a determinado grupo profissional não é estabelecida pela natureza
da atividade, mas pela necessidade de se adequar aos modelos culturais valorizados pela classe
dominante de determinada época. Sendo o saber científico altamente credenciado nas sociedades
contemporâneas, é natural que seu estatuto seja invocado para conferir legitimidade e valorizar
profissões”.

No nosso caso refletem uma divisão de postura perante o grupo, já que segundo
Ongare, as educadoras mais antigas na profissão, tendem a relacionar a profissão com a
vida familiar e no caso da creche do H.C, o perfil das candidatas selecionadas eram em
geral de mulheres com mais de 25 anos de idade, casadas, 2 filhos em média e com
experiências em outras instituições¹.
“A atual falta de uma formação homogênea e específica e a extrema variedade dos diplomas exigidos
para o trabalho em creches constitui-se em problemática apresentada por estudos nas creches da Itália”.
(ONGARE, Bárbara 2003 p. 121).

Do nosso grupo de 16 recreacionistas, apenas eu e mais 2 não possuía o perfil das
demais. Outra curiosidade era que não havia homens trabalhando na creche da Unicamp
e até hoje não há, supostamente por se tratar de uma profissão estritamente feminina.
Curiosamente, no ano passado na aula de educação infantil conversávamos sobre o
papel da monitora na creche. Uma professora do meu grupo, disse não se sentir à
vontade ao chegar na creche e como mãe saber que suas filhas foram banhadas por um
monitor homem; sua fala me fez pensar o quanto é difíceis para nós professores romper
com alguns paradigmas quem dirá as famílias usuárias da creche.
“As funções das creches mais evidentes relacionavam-se aquelas tradicionalmente atribuídas à
mãe em nossa sociedade cuidar da higiene, saúde, corpo e alimentação da criança. Sendo cuidado e
educação da criança pequena considerada a tributos da mulher por sua natureza feminina”. (HADDAD,
Lenira p. 103, 2003).

1- 5 funcionárias que passaram no concurso para recreacionista trabalhavam no centro de
convivência da CATI (Coordenadoria de Assistência Técnica Integral).
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E que quando assumi uma postura perante o grupo de me destacar contrária à
posição “de tia” causou-me muitos problemas, entre as mesmas recreacionistas e o
sistema (direção e pais).
Concordo com Paulo Freire quando afirma que a superação dessas práticas
consiste primeiramente na superação da ideologia que estão embutidas na mesma.
Uma vez passei pela seguinte situação: chamada a sala da chefia imediata ouvi da
boca da enfermeira chefe e da pedagoga que “talvez você não tenha essa sensibilidade
para com as mães do seu grupo, (referindo-se a um problema com uma mãe de uma
criança do maternal II), porque você ainda não é mãe”.
Senti naquele momento que não era meu trabalho que estava sendo questionado,
mas sim minha postura que tinha assumido perante meu grupo e as mães da sala.
Procurava com a família respeito e valorização ao meu trabalho, portanto achava
fundamental manter uma postura profissional.
Passei a ser vista como radical dentro do meu grupo por não aceitar que a creche
fosse substituta da mãe.Em seu livro “A Creche em busca de identidade”, Lenira
Haddad cita situação de conflito entre a creche e as famílias, segunda a mesma os
problemas

enfrentados

pelas

monitoras

são

apresentados

por

“BAUDELOT&BREAUTE 1979”.
“O papel da creche em substituir as mães ocasionando a sensação de uma indefinição da função
em que deveriam assumir. O objetivo de substituir a mãe implicaria atitudes e comportamentos de
invasão, posse e distância numa relação creche – família enquanto numa relação família-creche
implicaria comportamentos de total atribuição de responsabilidade e cobranças. Este tipo de relação no
âmbito do cotidiano das interações expressa conflitos, uma complexidade de emoções, de sentimento de
ódio, raiva e ciúme impossível de solucionar. Enquanto essa relação é inconsciente, ela se manifesta em
projeções em relação a quem representa a instituição, no caso, a diretora”. “Ela é cúmplice das mães, é
quem nos permite experimentar sentimentos tão contraditórios os conflitantes”. (HADDAD, Lenira p. 9899 2002).
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Cobrava deles que me tratasse pelo meu nome, valorizando minha identidade;
recordo-me de uma conversa com as crianças, onde expliquei que quando eles me
chamassem pelo meu nome somente eu os atenderia, expliquei o quanto é bom ouvir
nosso nome na boca dos outros. Todas as crianças me chamavam por “só Márcia”, meu
trabalho também começava a diferenciar do grupo, o que causava conflito para mim, as
vezes sentia que não queria ser recreacionista.
Houve uma reunião onde questionei o porque de trabalhar as datas comemorativas
valorizando mais as festas do que os demais aspectos ligados ao planejamento
pedagógico. Não havia muito espaço nas reuniões para nos colocarmos e quando alguém
o fazia recebia o rótulo de revoltada e perturbador.
Posso dizer que neste instante começa a surgir dentro da creche um grupo que
lutava para a valorização da recreacionista. Esse grupo era composto por 10
recreacionista, assistente social da creche que era militante do sindicato da Unicamp e
contávamos com o apoio de 2 mães representantes.
Recusava-me a passar horas somente higienizando as crianças, o banho deveria ser
por necessidade e não rotina massificante.
Ressalva a dizer que ambiente era o mais higienizado que já havia visto. Tudo
muito desinfetado, desde a areia do tanque, até os balanços. A estrutura era organizada
para que a criança tivesse sua saúde física preservada em nenhum momento tenho a
intenção de dizer que não concordava com a importância do cuidar, mas buscávamos
que houvesse dentro da creche um equilíbrio entre o cuidar e o educar.
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“Sempre visando ao cumprimento das normas higiênicas assistimos à interrupção brusca de atividades
das crianças para controle de esfíncteres, higiene das mãos, limpeza do nariz e etc que somando a outras
atividades como escovação de dentes, banho, troca e alimentação, eram feitas de maneiras extremamente
massificantes . No horário da saída por exemplo, as crianças eram trocadas, colocando roupas limpas,
mesmos estando sujas. Isso porque deveriam ser entregues aos familiares impecavelmente arrumadas e
com os cabelos penteados. Seu aspecto exterior contava muito”. (HADDAD, Lenira p. 47 2002).

A política que vigorava dentro da creche, era a integração entre a mãe e o
ambiente, que consistia em dar acesso livre a creche durante o período em que as criança
ali estavam. No caso do berçário, (era considerado um lugar sagrado, limpíssimo, as
crianças maiores não tinham contato com os bebês , e nós funcionários não tínhamos
contato com as funcionárias que ali trabalhavam) as mães eram dispensadas do trabalho
para amamentar seus bebês.
Curiosamente, quando me tornei mãe, por um acaso do destino, não pude
amamentar, então solicitei a minha chefia imediata, que me dispensasse para dar a
mamadeira à minha filha, na primeira semana deu tudo certo. Eu saía às 8 e às 11 da
manhã para dar a mamadeira, neste período minha parceira de sala ficava sozinha com a
turma. Entendia que não havia como me dividir entre mãe e recreacionista. Os 2 papéis
estavam contidos em mim e muitas vezes ao tentar dividi-los acabei deixando de ser mãe
para ser mãe de 25 alunos
Na semana seguinte, fui informada que não poderia mais dar mamadeira a ela e
que a própria tia faria isso por mim, pois a Raissa ficava chorando muito quando eu ia
embora e no caso da mamadeira não havia necessidade da mãe estar junto. Não sei
explicar o que senti naquele momento, ódio talvez, possivelmente, delas e do sistema,
preferia que ela tivesse me dito que eu tinha que ajudar minha parceira a dar banho nas
crianças, do que dizer que minha filha ficaria melhor sem mim. Mas ao invés de brigar,
jurei que jamais teria outro filho dentro daquela creche.
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“Quando a função docente e a função materna são vistas ambiguamente, revela-se um conteúdo
ideológico: o mito da professora-mãe (mãe em todos os momentos, que é capaz de amar
incondicionalmente seus alunos como se fossem seu próprios filhos, desdobrando-se abgnadamente em
mil atividades ao mesmo tempo) Conciliação entre mãe e professora é um fato desejado e natural”.
(ROSEMBERG, Fúlvia p. 64, 1984).
Jamais acreditei que a creche quisesse promover a interação entre “mãe e creche” e
durante meu curso de formação tive a confirmação já que houve várias discussões em
torno disso. Cito um trecho que acredito ser a definição mais pura da relação que existe
entre a mãe e a creche.
“Em lugar de definir o que é bom ou ruim em termos avaliativos, deveríamos concentrar-no na
construção de relacionamentos positivos para as mães e para os professores. As tentativas de envolver os
pais como participantes ativos durante a inserção tanto no processo de elaboração e planejamento do
acontecimento quanto da própria vivência do mesmo- representam uma resposta construtiva e útil as
fortes pressões que caracterizam a condição de ser mãe e os múltiplos papéis que ela desempenha na
sociedade moderna”. (BOVE, CHIARA 2002)
Concordo que a realidade da creche da Unicamp era diferente da realidade da
creche de periferia que meus irmãos caçulas havia ficado. Na creche da área de saúde, a
criança que estava doente, era recebida e atendida nas suas necessidades, evitando assim
que a mãe se ausentasse do seu trabalho que causava sérios conflitos, pois quando
nossos filhos estavam doentes não recebíamos apoio da equipe técnica para cuidar dos
mesmos em casa.
“Sem um campo de apoio definido e legitimo perante a sociedade, distinta da família em que
permita a construção de uma identidade própria, com características especificas, a creche vai em busca
de modelos socialmente reconhecidos: A escola, o hospital, a casa. A tendência de reproduzir modelos,
por sua vez, gera no funcionamento da creche conflitos que são insolúveis”. (HADDAD, Lenira p. 64,
2002).
As ocorrências de febre, dor, e os remédios eram feitos pela técnica de
enfermagem, é interessante como nos acostumamos com algumas situações a acabamos
reproduzindo-as dentro de outro contexto. Um dia na escola como professora, recebi o
remédio das mãos da mãe, que gentilmente me pediu para dar 2 ML as 14 horas ao seu
querido filho com bronquite asmática, quando passava das horas, lembrei-me do pedido
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e voltei para a classe para dar o remédio ao garoto, neste instante a diretora viu e me
chamou dizendo que eu não poderia ter aceitado aquela criança na escola e muito menos
dar o remédio ao garoto. Cá entre nós que a Unicamp jamais ouça minha primeira
diretoria.

18

A segunda porta.
O segundo concurso público a gente escolhe bem.
“Se a mudança faz parte necessária da experiência cultural, fora
da qual não somos, o que se impõe a nós é tentar entende-la ou nas suas
razões de ser. Para aceita-la ou nega-la devemos compreende-la, sabendo
que, se não somos puro o puro objeto seu, ela não é tão pouco o resultado
de decisões voluntaristas de pessoas ou de grupos. Isto significa, sem
dúvida que, em fase das mudanças de compreensão, de comportamento,
de gosto , de negação de valores ontem respeitados , nem podemos
simplesmente nos acomodar nem também nos insurgir de maneira
puramente emocional”. (FREIRE, Paulo 1921-1997, p. 35).

Buscar ser professora, neste instante em minha vida era fundamental, na época de
muitas desavenças, e já em processo de pura decepção, com o trabalho de recreacionista,
que então completariam 9 anos, não encontrava saída para o meu cansaço.
“A creche não é ruim, mas sim a concepção que dela se fez e se faz. Ao considera-la como mal
necessário, Não conseguimos equipa-la de modo a atender as necessidades das crianças”. (HADDAD,
Lenira p. 111 2002).

Serei explícita ao usar a palavra cansaço, mas é que depois de algum tempo
trabalhando na creche, num trabalho “braçal”, pouco reconhecido pelos pais e nada
reconhecido pela sociedade, você passa a sentir exaustão, já não reflete mais sua própria
condição e suas concepções de mundo. Paralelamente, caminhavam junto os problemas
do corporativismo e do sedentarismo existentes no serviço público, e tão pungente
dentro da Unicamp.
Neste período havia prestado vestibular na Unicamp. Primeira vez para a história e
a segunda vez para ciências sociais. Ao contrário de mim, que continuava insistindo na
Unicamp, minhas companheiras começavam a abandonar o barco. Acredito eu que por
causa de todos esses motivos, a maioria das recreacionistas do maternal II ( 5 ao todo )
haviam pedido transferências para outros setores da Universidade. Senti muito quando
minha parceira de idéias e conflitos conseguiu sair da creche para trabalhar na área
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administrativa do CECOM. Permita-me explicar melhor este termo utilizado por mim.
Durante esses 9 anos de fundação da creche, ouve pequenos movimentos de resistência
por nós recreacionista como já citei acima. Um deles inclusive objetivava a mudança da
nomenclatura para educadora, havia também um movimento que lutava dentro do CECI
(Centro de convivência infantil que atende crianças cujos pais trabalham fora da área
hospitalar da Unicamp em horário específico sendo das 8:30 as 17:30) para a redução da
jornada de trabalho de 8 para 6 horas diárias. Entre outras coisas lutávamos para
unificação do sistema educativo da Unicamp e que se fossem criadas parcerias com a
Faculdade de Educação dando-nos assim suporte pedagógico para nossas atividades
buscando novos conhecimentos que superassem os resquícios de um trabalho
assistencialista. Eram movimentos isolados e romper o sistema era difícil devido as
retaliações sofridas.
Nesta época passamos a ter em todo mês de outubro a JORNADA DO
EDUCADOR DE CRECHE dentro da Unicamp, jamais me esqueço da palestra da
Professora Ana Luiza Smolka, lembro-me como fiquei admirada ao vê-la conversando
conosco sobre as problemáticas da creche. Senti que haviam mais recreacionistas
contagiadas pela clareza de idéia e concepções que ela havia lançado sobre a educação
infantil e nosso trabalho. Combinamos em levantar essas questões em reuniões do grupo,
mas não foram bem aceitas, mas uma vez o discurso era o mesmo, não somos
professoras e não ganhamos para isso. É lamentável que as educadoras da creche pense
assim como é lamentável também que queria sair logo dali, definitivamente não queria
ser mais recreacionistas.
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Em outubro de 1999 prestei um concurso para professor para rede municipal de
Hortolândia, desta vez sem a influência de minha mãe, fui aprovada e aguardava ser
chamada.
Até o presente momento, não havia certeza sobre como seria minha identidade de
professora, já que negava minha experiência de recreacionista, restando-me as
construções que eram feitas por mim baseadas no que vivi no magistério, não eram
substancialmente fortes, então diante disso reportei-me a minha infância, e a minha
escolarização, tradicional, castradora, conteúdista e muito preconceituosa.
Essa última característica atribuí exclusivamente a minha professora da terceira
série que demonstrava claramente o quanto preconceituosa ela era. Não é necessário
dizer que minha relação com a mesma foi extremamente marcante, e como é difícil
romper com as bases da nossa formação; porém repudiaria qualquer semelhança como
professora.
“O ensino dos conteúdos não pode ser feito, a não ser autoritariamente, vanguardadistamente,
como se fossem coisas, saberes, que se podem superpor ou justapor ao corpo consciente dos educandos.
Ensinar, aprender, conhecer não tem nada ver com essa prática mecanicista”. (FREIRE,Paulo p.98,
1997).

Em Janeiro de 2000 fui admitida na Prefeitura de Hortolândia, na atribuição
escolhi uma classe de pré-escola, apesar do salário ser menor do que o ensino
fundamental gostava de lecionar para pré-escola. Agora seria uma professora de
verdade.
“Recusar a identidade da professora com a da tia não significa, de modo algum diminuir ou
menosprezar a figura da tia, da mesma forma como aceitar a identificação não traduz nenhuma
valoração à tia. Significa, pelo contrário, retirar algo fundamental à professora, sua responsabilidade
profissional de que faz parte a exigência política por sua formação permanente”. (FREIRE, Paulo p. 11,
1997).
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Dentro da creche da Unicamp, os problemas sociais e familiares eram,
supostamente pequenos diante do que vi na periferia do Jardim Santiago, Município de
Hortolândia-SP.
A primeira realidade, os pais eram trabalhadores da Unicamp. A maioria das
crianças que freqüentavam a creche usava roupas de grife, apesar do uniforme instituído,
como vestuário cotidiano. Na escola não havia uniforme, não havia roupa de frio, ou
sapatos confortáveis, os pais eram desempregados, e não havia comida.
Exatamente neste momento passo a constituir-me professora, que antes de educar
cuida dos alunos, ao iniciar a aula todos os dias, lavava os rostos, penteava os cabelos,
pedia juntamente a inspetora alguma calça cumprida ou alguma blusa de frio esquecida
na escola, nos organizávamos e só então passávamos a trabalhar.
Pude perceber como era importante minha experiência como recreacionista
naquele ambiente no qual estava, e como as demais professoras desvalorizavam as
atividades ligadas ao corpo, a higiene, a alimentação das crianças, diferenciando assim
das atividades consideradas pedagógicas.
Trabalhar na creche me fez constituir uma intrínseca relação entre o educar e o
cuidar, que agora me eram de grande valia na realidade triste e excluída na qual estavam
envolvidos meus alunos.
“A construção do conhecimento sobre o ensino pelo professor se faz necessário, por meio de sua
própria reflexão, o que requer uma formação docente que lhe possibilite teorizar sua prática, participar da
produção de seu conhecimento profissional, propor mudanças e agir de forma autônoma, tanto no contexto
de sua atuação quanto no contexto social mais amplo”. (LISITA, DALVA&LIPOVETSKY p. 109 1994).
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Formação.
A necessidade entrando pela porta.
“Na medida em que tenho mais e mais clareza a respeito de minhas
opções, de meus sonhos, que são substantivamente políticos e
adjetivamente pedagógicos, na medida em que reconheço que, enquanto
educador, sou um político, também entendo melhor as razões pelas quais
tenho medo e percebo quanto temos ainda de caminhar para melhorar
nossa democracia. É que ao por em prática um tipo de educação que
provoca criticamente a consciência do educando, necessariamente
trabalhamos conta alguns mitos que nos deformam. Ao contestar esse
mitos enfrentamos também o poder dominante pois que eles são
expressões desse poder dessa ideologia.”(FREIRE, PAULO 1997. p. 58)

Em 2000, trabalhando como professora de educação infantil em uma prefeitura no
período da manhã e no período da tarde na creche.
Não será necessário descrever a diferença, de olhares das minhas parceiras de
creche, é como se eu fosse “o inimigo dormindo ao lado”. De nada adiantou justificar
que minhas idéias e propostas continuariam a mesmas, e pensando melhor lembro-me de
sentir um alívio crescente em mim ao tornar-me professora, para ser sincera continuei na
creche por questões financeiras e minhas idéias não eram mais as mesmas, pois você não
defende o que não acredita.
Segundo KISHIMOTO: “A situação nas creches é muito complicada. O tradicional abandono
descaso, fruto de uma política de exclusão desses profissionais no campo de educação, reflete-se no
contingente de leigos que não se pode precisar pela falta de estatística. Mesmo nos grandes centros
urbanos a qualificação requerida é ainda de ensino fundamental. Que Soluções serão adotadas? Expulsalos do sistema ou aproveita-los por meio de programas de qualificação em parceria com organizações
diversas? Infelizmente a desativação precoce do magistérios de nível médio parece indicar a primeira
opção.”(KISHIMOTO, p 65, 1999)

Agora eu iria educar uma classe com 28 alunos de 5 e 6 anos, e antes, com 25
alunos de 3 e 4 anos da creche eu não educava? O fato era que já havia desistido de
entrar no curso de pedagogia da Unicamp, havia me resolvido. Fato n º 2, agora eu tinha
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que cursar a graduação, como professora é politicamente correto que seja assim já que
em virtude das especificações da lei 9394/96 que propõe em seu artigo 87 § 4ª: “Até o
final da década da educação ( de 1997 a 2007) somente serão admitidos professores
habilitados em nível superior ou formados por treinamentos em serviços.
A Unip foi minha escolha, não enumerarei os motivos por considerar que apenas o
motivo financeiro era o mais relevante. Como professora na época ganhava uma quantia
igual uma mensalidade da faculdade. Na conta matemática, da vida real eu pagava o
curso e não me sobrava nada para investir no curso, livros, xerox, etc, estavam fora do
orçamento.
Lembro-me da revolta que nesta altura do jogo sentia, a responsabilidade da
“formação profissional era toda minha, se não esforçasse nunca teria formação”.
É assustador pensar que me apropriei desse “discurso neoliberalista”, por várias
vezes naquele semestre. Emprestei dinheiro, não comprei livros, li xerox das amigas e
continuei no curso.
“Dados apresentados indicam em que o país nos últimos quarenta anos, apresentou uma grande
expansão nas matriculas de graduação, de 1960 a 2002 as matrículas cresceram 37 vezes. Cabe
ressaltar, contudo, que este aumento se deu de forma distinta entre as redes publicas e privadas. Assim,
enquanto no mesmo período, as matriculas das redes privadas cresceram 59 vezes, na rede publica o
aumento foi de 20 vezes. O resultado desse processo é que o setor privado em 1960 respondia por 44%
das matriculas, e em 2002, essa participação passou para 70%. Assim o autor conclui que o modelo de
expansão no ensino superior adotado no Brasil em especial a partir da reforma universitária de 1968 lei
n. 5.540/68, em plena ditadura militar, e intensificado após a aprovação da LDB lei n. 9.394/96, no
governo Fernando Henrique, teve como diretriz central a abertura do setor aos agentes de mercado, não
logrou sequer resolver os problemas de atendimento em níveis compatíveis com a riqueza do país, além
de ter produzido uma privatização e mercantilização sem precedentes, com graves conseqüências a
qualidade do ensino oferecido e equidade”. (PINTO, RESENDE p. 60-61 1998).
A classe era lotada, as disciplinas eram 10, eu prestava atenção, a formação dos
professores, se preciso fosse, justificaria quando questionada em algum momento da
minha vida profissional. Mais uma vez eu revelava um pensamento preconceituoso que a
sociedade atual está impregnada, quando afirma que o capital social é o que determina
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quem será você nesta mesma sociedade; no meu caso o capital social era a faculdade
privada que iria determinar que tipo de profissional eu seria.
Então o conflito aparece; eram, eles (a sociedade) ou eu que pensava assim?
Cabe nesse momento usar um ditado popular: “laranja que apertada nas mãos ou
pula ou vira suco concentrado, embalado dentro da caixinha padronizada e
uniformemente distribuída nos supermercados”.
“Nenhum país pode aspirar a ser desenvolvido e independente sem um forte sistema de educação
superior. Num mundo em que o conhecimento sobrepuja os recursos materiais como fator de
desenvolvimento humano, a importância da educação superior e as suas instituições é cada vez maior.
Para que essas possam desempenhar sua missão educacional, institucional e social o apoio público é
decisivo”. (CURY, Jamil p. 777 2004).
O curso era rápido, as metodologias tradicionais, quem tinha feito magistério até
que tudo bem, mas havia algumas pessoas na classe que não entendiam nada sobre
educação e cometiam a heresia de chamar de “Piagete” e não Piaget. Percebia que o
construtivismo era a religião na faculdade, reverenciado e nunca questionado.
A estrutura da universidade era perfeita.
“Rebaixamento das exigências do corpo docente, a diminuição da carga horária e a criação de
inúmeras instituições privadas, beneficiam as condições ideais para o seu crescimento e expansão. Nem
sempre com a qualidade desejada e necessária.” (FREITAS, Helena 1999, P.22).

A faculdade onde eu estava era assim, apesar disso, havia um dado importante, na
minha classe pelo menos, 15% das alunas eram monitoras, educadoras, ou
recreacionistas, que como estavam insatisfeitas com a profissão. Curioso como as
monitoras reclamavam da prepotência das professoras; e como as professoras
reclamavam da falta de postura das monitoras. Eu não reclamava de ninguém, ficava no
meio da classe tentando conciliar os dois lados.
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Após 2 anos de exaustivas aulas e inevitáveis mensalidades acumuladas, desisti,
tranquei a faculdade. Novamente um sentimento de abandono me adotou, sabia que era
fundamental a formação para minha carreira, porém as portas se fechavam na minha
cara.
Segundo SAVIANI, que disse: “O capitalismo é bem evangélico. Por que ele aplica-se ao pé
da letra a máxima evangélica enunciada na parábola dos talentos. Ao que tem se lhe dará; e ao que não
tem, até o pouco que tem lhe será tirado”. (SAVIANI, 1994, P.64/65).
Passei então a fazer todo e qualquer curso de formação continuada na rede que
trabalhava, Sentia diferença entre as oportunidades oferecidas a profissional de
recreação e à professora, estava nítido que apesar dos investimentos ainda não serem
ideais como professora, tinha muito mais oportunidade de me aprofundar e buscar
teorização para minha prática.
Para Luis Carlos de Freitas: “A formação teórica do educador corre sérios riscos. É
importante salientar que muito de nós colaboramos com esta visão, quando simplesmente propomos uma
inversão de ênfase no currículo de formação do professor, defendendo o predomínio da prática,
eliminando assim a formação teórica (e política) do profissional, convertendo-o em um prático. A questão
é não aumentar a prática em detrimento da teoria ou vice-versa – o problema consiste em adotarmos uma
nova forma de produzir conhecimento no interior dos cursos de formação do educador”. (FRETAS, L.C.
p. 96-97 1992).
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Programa Especial de Formação de Professores em
Exercício nos Municípios da Região Metropolitana de
Campinas – Proesf: A porta da esperança.
“Estudar é um que fazer exigente em cujo processo se dá uma sucessão
de dor, de prazer, de sensação de vitórias, de derrotas, de dúvidas e de
alegria. Mas estudar, por isso mesmo, implica a formação de uma
disciplina rigorosa que forjamos em nós mesmos, em nosso corpo
consciente. Não pode essa disciplina ser doada ou imposta a nós por
ninguém sem que isto signifique desconhecer a importância do papel do
educador em sua ação. De qualquer maneira, ou somos sujeitos dela ou
ela vira justaposição a nós. Ou aderimos ao estudo como deleite ou
assumimos como necessidade e prazer ou o estudo é puro fardo, como
tal, o abandonamos na primeira esquina”. FREIRE, PAULO p.41 1997.

Estar em uma sala do ciclo básico, precisamente, Agosto de 2002 cursando
pedagogia do Proesf traz muito alívio. A classe era composta de 40 alunas e um aluno
“homogeneamente” todos professores do ensino fundamental e infantil.
A presença da professora na sala juntamente com todos aqueles professores
causou-me reflexões momentâneas uma mistura de emoções com ansiedade.
A expectativa acima do curso e do grupo era grande. Sabia que a partir daquele
momento as transformações em meu minha vida seria inevitáveis.
Lembro-me de uma das dinâmicas de uma disciplina na qual eu atribui à profissão
de professora uma única palavra: vocação. Por isso mesmo, hoje atribuo ser vocacional o
fato de continuar sendo professora, já que não há mais nada de sagrado ou divino nesta
profissão.
Divagação à parte, volto a prestar atenção ao discurso da palestrante, a importância
daquele momento para todos ali presentes, a conquista de um espaço de formação para
os professores. Em particular para mim que almejava estar ali, há tanto tempo buscando
fundamentar e teorizar a prática para promover uma ação coerente, desenvolver uma
consciência crítica do meu papel de professora ligada a realidade dos meus alunos.
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Neste momento lembro-me de uma disciplina denominada pesquisa educacional, a
qual tive a oportunidade de ler uma fala de um autor sobre o diploma:
“Segundo o autor o diploma não significa mais uma conclusão, mas apenas o reconhecimento de
um estágio que se encerra, enquanto outros se iniciam, sem fim. No fundo, garante somente que se
realizou uma etapa considerada sobre tudo do ponto de vista formal, importante. Toda via que se não
renovar permanentemente perde o trem e pode mesmo sair do mercado. Diplomar-se e voltar sempre a
estudar possui hoje o mesmo peso para competência profissional”. (DEMO, Pedro 1997 p. 68).
Neste momento do curso, trabalhava no período da manhã na escola, e no período
da tarde na creche e sobrava pouquíssimo tempo para estudar, entre um transito e outro,
lia um texto, rascunhava pequenas observações, e buscava na sala de aula, resposta aos
meus conflitos de professora/ recreacionista.
Encontrava-me impregnada de dúvidas, onde buscar o elo perdido entre o educar e
o cuidar. Interessantemente, no curso de pedagogia havia somente eu da creche da
unicamp, e na minha sala mais duas monitoras, de uma creche de Campinas.
Conseqüentemente na creche, ser a única recreacionista no curso de Pedagogia me
causou vários tipos de constrangimentos, mais vez era vista como intrusa pelo grupo, o
fato de querer estudar fazia de mim uma traidora, sei que esse tipo de concepção, nasce
do senso comum que acredita que todo o conhecimento oriundo do curso não se
aplicaria àquela realidade, o sentimento que cuidar de criança, trata-se de uma profissão
braçal.
LARSON (1989), abordando a questão de poder das profissões, baseado nas reflexões de
FOUCALT 1979 sobre a relação entre poder e discurso, admite que a ideologia do profissionalismo
constrói-se sobre a legitimidade do poder social edificados sobre a estratégia do monopólio privado do
saber. Os profissionais se fortalecem, na medida do domínio de um conhecimento específico lhes confere
à autoridade de formulação do discurso sobre este conhecimento. Segundo FOUCALT, o direito de falar
é uma forma de poder, e um direito privilegiado e exclusivo de monopólio na formulação do discurso
implica no exercício de influência eficaz sobre os indivíduos”.

Mas à vontade de me formar era maior que tudo isso, segui em frente.O curso
demonstrava características até então desconhecidas para mim, às disciplinas eram
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diferentes daquelas que havia cursado na faculdade privada, mas futuramente passei a
entender o porquê, e qual o fundamento do curso.
Apesar disso o trabalho de professora e recreacionista passou a ter novo sabor para
mim, percebia que voltava para a sala de aula muito mais entusiasmada, com uma
mudança de olhar, com vontade de colocar em prática tudo que havia aprendido no
curso. Passei a refletir sobre o papel da recreacionista e sobre como FOUCALT tinha
colocado a relação entre poder e discurso. Será como recreacionista não haveria espaço
para nossas falas? As conversas com minhas colegas de sala, as trocas de experiência,
começaram a insuflar em mim um desejo fundamentado de me tornar professora e
buscar resposta para a problematização da recreacionista da creche da Unicamp. Não é
fácil manter a razão e o interesse nos estudos com uma jornada tripla, fato que me
causou grande perturbação, já que deveria escolher entre a estabilidade de um cargo
público e ser professora. Financeiramente esta troca ocasionaria danos o que dificultava
ainda mais minha escolha, faltava-me coragem.
Passaram-se seis meses nesta mesma condição, ocorreram melhorias na creche
frutos de nossas reivindicações: aumento do número de atividades pedagógicas em
decorrência da diminuição do horário banho, conseguimos que as crianças do maternal II
não tomassem banho todos os dias na creche. Paulo Freire afirma que “mudar é difícil,
mas é possível”.
“Para efetivar este direito é preciso que nos dediquemos a reconstruir as concepções de infância e
de atendimento que orientaram à prática assistencialista, em que à profissional da creche era apenas uma
tia, uma substituta da mãe no atendimento à necessidades físicas das crianças pequenas, pois, no ponto
de vista da lei, não há mais lugar para assistencialismo. A LDB em seu artigo 29 atribui, ao atendimento
um caráter educacional, que tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de
idade, em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social, completando a ação da família e da
sociedade”. (TIRIBA, p. 73 2001).

29

Com o auxílio da pedagoga designada para a creche, nos horários de reunião
passamos a elaborar um planejamento pedagógico para as quatro salas do maternal, as
reuniões ocorriam semanalmente, onde discutíamos questões que incluíam desde a
organização da sala às reclamações das mães.Curioso observar que a enfermeira
responsável pelo bloco era quem dirigia a reunião, outra curiosidade é que as atividades
propostas pela equipe técnica da creche para o maternal II eram trazidas da Escola
Comunitária de Campinas, onde os filhos da enfermeira estudavam, por ocasião fomos
visitar a escola na semana pedagógica da creche, observamos a realidade e as rotinas da
escola e discutimos posteriormente em reunião a importância da rotina na creche.
Perdoem-me as indiscrições, mas até hoje não entendi o porquê daquela visita.
Tais eventos foram acompanhados de um saída em massa de recreacionistas da
creche, supostamente em resposta as dificuldades e inadequação da administração da
creche.
A meu ver parecia ilógica a administração da creche pela área hospitalar com
isenção de coordenação da Faculdade de Educação. Essa opinião se concretizou durante
meu curso de formação o que culminou no meu pedido de demissão, agora eu seria uma
professora. Foi doloroso deixar para trás dez anos de creche, foi doloroso, perceber que é
muito difícil de romper com as estruturas criadas dentro da Unicamp.
Saber que ser recracionista não é melhor nem pior. É diferente carregado de
especificidades e de características próprias
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O curso de formação: a porta trancada.
“A luta ideológica, política, pedagógica e ética a lhe ser dada por
quem se posiciona numa opção progressista não escolhe lugar nem
hora. Tanto se verifica em casa, nas relações pais, mães, filhos,
quanto na escola, não importa o seu grau ou nas relações de
trabalho. O fundamental, se sois coerentemente progressista é
testemunhar, como pai, como professor ou empregado , o meu
respeito a dignidade do outro ou da outra. Ao ser direito de ser em
relação com seu direito de ter.” (FREIRE, Paulo p. 55 2000).

Quem já leu Paulo Freire, concordará comigo quando falo que a todo o momento
as suas palavras nos incitam a libertação, ao rompimento da ignorância e da falta de
reflexão ao momento político em que vivemos.
Refletir sobre o curso de formação, suas contribuições, foi para mim um momento
de libertação. Passado o instante da novidade, do interessante, das particularidades que
o curso nos apresentava era a hora de fundamentar teoricamente as práticas vividas
durante os anos de magistérios.
A disciplina Pesquisa Educacional foi fundamental para encontrar meu foco de
atuação, já que sua proposta era buscar o professor pesquisador dentro da escola pública,
entre vários textos destaco a fala de SCHAFFEL, que coloca claramente sua posição ao
afirmar que a escola, lugar de trabalho de professor não está organizada para promover
pesquisa ou elaborar o capital intelectual da ocupação.
Concordo com sua afirmação, pois acredito que falte aos professores da escola
pública embasamento teórico e orientação efetiva para levantamento dos problemas e
soluções.
A universidade é um espaço propicio para recuperar as nossas concepções
históricas de formação de educadores, avançando para novas formas de organização e
desenvolvimento dos espaços de formação, neste ambiente busco concepções e parcerias
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que validem minhas idéias, a respeito da função indissociável entre o educar e o cuidar.
Tornando me assim um professor pesquisador.
“Para MENGA a idéia de que a pesquisa do professor da escola básica é diferente daquela da
acadêmica, mas isso não significa que seja hierarquicamente inferior. O desenvolvimento de uma
pesquisa própria que não se restringe apenas à sua prática, mas ao conhecimento específico de sua
identidade disciplinar e ao saberes docentes próprios do campo, contribuirá decisivamente para que o
professor encontre os próprios rumos de sua profissionalização contribuição necessária para a
valorização do trabalho docente”. (LUDKE, MENGA)
Nem tudo foram flores no curso, havia momentos de pouca reflexão onde quase
sempre não cabiam perguntas, no entanto suscitavam em mim as mesmas perguntas:
professor, você reconhece a minha capacidade? Minha criatividade? Minha identidade
cultural?
Perdoe-me se novamente citarei Paulo Freire, porém ele expressava como ninguém
o sentido da pedagogia libertadora, que deveria ser a da pergunta e não a da resposta.
Buscava junto aos professores um olhar investigativo e pesquisador sobre as
condições reais que geram os problemas na sala de aula. Então em que momento haveria
espaço para construção dos meus questionamentos, em que disciplina a construção da
identidade da recreacionista, do professor como cientista de educação se efetivaria.
Esperava ansiosa por uma orientação docente mais efetiva, que se davam nas aulas
Magnas, onde tive a oportunidade de ouvir o professor Sanfeliti entre outros, apresentar
suas concepções, ele nos falou da história da educação com desenvoltura e clareza
pontuando os motivos da desvalorização do professor da escola pública. Percebi que a
classe estava perplexa com sua explanação. Durante várias aulas discutíamos as idéias
apresenta por ele o que causou, uma mudança no olhar dos professores da sala acredito
eu. Novamente me perguntava: porque não tenho direito a ter aula com professor doutor,
ou mesmo escolher freqüentar disciplinas eletivas diferentes das estabelecidas pelo
PROESF. Atribuí esse fator que a diferenciação do curso de pedagogia do PROESF.
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JAMIL CURY apresenta um pensamento que ao meu ver vai de encontro com as minhas
colocações.
“Segundo ele a constituição federal de 1988 privilegia a figura da universidade por meio de um
artigo próprio 207. Este artigo não pede que o ensino se isole na graduação ou que a pesquisa seja
propriedade privada da pós-graduação. A pesquisa, o ensino e a extensão são indissociáveis na
universidade e, por isso mesmo as três funções são institucionais no seu todo e, como funções
permanentes, devem estar presente no conjunto universitário”. (CURY,Jamil: p. 777, 2004).

Acredito ser de suma importância levantar essas discussões dentro do meu
memorial, pois considero imprensidível que as futuras cursistas possam encontrar espaço
efetivo dentro da universidade.
Cabem a nós alunos-professores mudar essas perspectivas de que dentro da
Unicamp existam duas universidades; a do ensino e a da pesquisa e que o curso de
formação para professores direcione somente para uma área de desenvolvimento de
caráter técnico e instrumental.
“Essas formas de organização do curso de graduação, nos leva a afirmar que estudo que aí se
desenvolverão, separados da pesquisa e da produção do conhecimento nas áreas de formação, tanto nas
disciplinas de continuidade das áreas específicas da docência quanto na área educacional, adquiram
caráter técnico e instrumental, retirando do profissional da educação a possibilidade de desenvolver-se
COMO INTELECTUAL responsável por uma área específica do conhecimento, atribuindo a ele uma
dimensão tarefeira”. (KAUENZER, Apud Aguiar, 1999 p.21/22).

Por mais problemática que a situação pareça, não ressaltar pontos positivos na
minha formação soaria como leviano, já que a tomada de consciência e o levantamento
de perguntas suscitadas em mim aconteceram somente por eu estar dentro da
universidade, que há muito a ser feito, assim como reconheço que a educação continua
sendo a base para uma sociedade mais humana, mais democrática enfim equilibrada
moral e intelectualmente.
Meu objetivo consistiu em levantar problematizações para futuras discussões a
respeito deste curso de formação.
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“...Novamente, estamos diante do empobrecimento da formação do profissional da educação, o
qual se vê limitado a cursos práticos de curta duração para sua preparação ou a uma imersão a crítica
da realidade da escola, durante sua preparação profissional. Além do mais, em nenhum momento tais
propostas vem acompanhadas com a decisão de dar mais tempo para o professor refletir sua prática no
interior da escola”. (FREITAS L.C. p. 98, 1992).

Hoje entendo mais claramente porque todo professor deve buscar o curso superior
e a especialização da área de educação, foi fundamental para minha constituição como
educadora e ainda está sendo para minha formação.
Ontem numa retrospectiva rápida, eu falava como recreacionista, que tentava
valorizar seu trabalho perante o grupo e a Unicamp, as minhas indagações soavam mais
como desabafos ou até mesmos desvarios.
Hoje depois de três anos de curso, chegando à formação humildemente me
aproprio do título de pedagoga para poder ser ouvida. Consciente de que o educar e
cuidar são indissociáveis, consciente de que a creche tem uma especificidade, porem
nada impede de construir suas bases dentro das novas concepções da educação infantil,
bastando que os profissionais ali dentro saibam valorizar suas práticas que devem ser
embasadas por um projeto pedagógico que visam o desenvolvimento integral da criança
pequena, cidadã, que constrói seu conhecimento através das interações com o meio e as
relações de interlocução com o outro, em um processo de confronto das diferentes
leituras do mundo.
Amanhã a formação em pedagogia, acredito eu me permitirá ir em busca deste
olhar investigativo e pesquisador que vem procurando incessantemente. Meu laboratório
sem dúvida será a escola pública, mas precisamente a educação infantil.
“Unir qualidade formal e política, ou seja, procedimentos metodológicos com ética, saber e mudar,
inovar e participar, teoria e prática; o conhecimento inovador não é necessariamente educativo, bem
como a educação decai facilmente em treinamento e domesticação; para que o questionamento
reconstrutivo se torne competência a serviço do bem comum, da democracia e da solidariedade, mister se
faz humanizar o conhecimento e qualificar a educação” (Pedro Demo 1997).
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Anexo 01

Tabela 01: Formação de professores de pré-escola no Brasil em 1998.
Unidade da Total
Fundamental Fundamental
federação
incompleto completo
Brasil
219.593 13.474
15.984
%
100%
6,13%
7,27%

Médio
completo
146.205
66,57%

Superior
completo
43.930
20%

Tabela 02: Formação de professores em classe de alfabetização em 1998.
Unidade da Total
federação
46.126
Brasil
100
%

Fundamental Fundamental Médio
incompleto
completo
completo

Superior
completo

7.107
15,4

4.217
9,14

6.059
13,13

28.743
62,31

