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Deus
Eu me lembro! Eu me lembro! Era pequena,
E brincava na praia; o mar bramia,
E erguendo o dorso altivo sacudia
A branca espuma para o céu sereno.
Eu disse à minha mãe nesse momento:
_ Que dura orquestra! Que furor insano!
Que pode haver maior do que o oceano,
Ou que seja mais forte do que o vento?
Minha mãe, a sorrir, olhou pros céus
E respondeu:
_ Um ser que nós não vemos,
É maior que o mar, que nós tememos,
Mais forte que o tufão! Meu filho, é Deus!...
(Casimiro de Abreu!)
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ANSEIOS ANTE O MEMORIAL DE FORMAÇÃO

A análise e discussão das marcas do passado podem levar à compreensão da repercussão,
na vida profissional, de diferentes situações vividas: crises, mudanças, rupturas, sucessos e
fracassos. Esse conhecimento possibilita ao professor tomar medidas no sentido de superar
determinados problemas, reformular concepções pessoais sobre sua maneira de ensinar, seu
relacionamento com a disciplina, as formas que utiliza para avaliar seus alunos etc. além de
resgatar a imagem pessoal do bom professor, construída a partir dos contatos efetuados durante
toda a sua trajetória escolar (grifos da autora - Kenski, 1996: 106-107)

Narrar minha história de vida e refletir sobre ela tornou-se uma grande oportunidade
de demonstrar um pouco mais de mim, de meus anseios e angustias. Chegou o momento de
pensar sobre minha trajetória e avaliá-la.
Certamente preocupo-me com esta história, afinal sei que ela dirá quem sou e narrá-la
é reviver grande parte de tudo o que me aconteceu. Mas, a memória é assim: algo que nos faz
viver de novo o que já foi vivido e até revivido um dia – talvez seja justamente este `reviver`
que me apavora.
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BELA TRAJETÓRIA NA INFÂNCIA

Minha infância foi extremamente agradável, sadia e feliz. A diversão era o ponto
chave neste período. Muito paparico, carinho, amiguinhos, coleguinhas, passeios, viagens,
visitas, brinquedos, brincadeiras, arranhões, tombos, molecagens, enfim, uma infância digna
de princesa, daquelas que a maior parte das crianças de hoje - mesmo muitas de minha época,
sonham em ter e os pais em propiciar.
Talvez poucos pais saibam o quão importante é o brincar para o desenvolvimento
físico e psíquico do seu filho. A idéia difundida popularmente limita o ato de brincar a um
simples passatempo, sem funções mais importantes que entreter a criança em atividades
divertidas. Inúmeras vezes os próprios pais inibem as brincadeiras de seus filhos, exigindo
organização e acreditando que os estão ajudando, acelerando a aquisição de comportamentos
desejáveis como manter tudo organizado e limpo. Estão na verdade, queimando uma etapa
muito importante do desenvolvimento infantil.
Através do brincar a criança experimenta o mundo, os movimentos e as reações, tendo
assim elementos para desenvolver atividades mais elaboradas no futuro. Através do simbólico
jogo da brincadeira, a criança irá entender o mundo ao redor, testar habilidades físicas (correr,
pular), funções sociais (ser o construtor, a enfermeira, a secretária), aprender as regras, colher
os resultados positivos ou negativos dos seus feitos (ganhar, perder, cair), registrando o que
deve ou não repetir nas próximas oportunidades (ter mais calma, não ser teimoso). A
aprendizagem da linguagem e a habilidade motora de uma criança também são desenvolvidas
durante o brincar.
Hoje é comprovado que bebês que recebem estimulação de brinquedos, que permitam
sua participação ativa através do seu manuseio e não apenas como observador, desenvolvem
mais a inteligência e demonstram maior interesse pelo aprendizado.
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A brincadeira permite um extravasar dos sentimentos, auxilia na reflexão sobre a
situação, criando várias alternativas de conduta para o desfecho mais satisfatório ao seu
desejo. O ato de brincar com outras crianças favorece o entendimento de certos princípios da
vida, como o de colaboração, divisão, liderança, obediência às regras e competição. Eu tive a
sorte de ter pais conscientes da importância do brincar.
Sempre vivi na cidade de Sumaré/SP junto a meus pais e todos os familiares –
pertencemos a uma família tradicional da cidade, e aqui moram todos os integrantes dela.
Meus avós paternos, Paulo e Aurélia, possuem um sítio na zona rural – Sítio Santa Lúcia - e a
maior parte de minha vida passei nele e na casa de meus avós maternos Francisco (in
memorian) e Leny. Meus primos, irmão e eu crescemos praticamente juntos – somos em
quatro netos com menos de dois anos de diferença entre cada um -, possibilitando
descobertas, aprendizagens, peraltices e muitas, muitas imaginações e emoções. Aliás,
imaginação e emoção era o que não nos faltava. Lembro-me perfeitamente do medo que
passávamos quando íamos sozinhos e escondidos ao pomar apanhar frutas. Lá existia - e
existe até hoje - a casa da “Cuca” – personagem do seriado Sítio do Pica Pau Amarelo, que
ficava entre os pés de carambola, uma das frutas que mais gostávamos. Nossa imaginação era
tão grande que conseguíamos realmente visualizar e interagir junto à Cuca, o Saci e os demais
personagens das histórias que mais gostávamos. As brincadeiras de faz-de-conta e roda, assim
como as cantigas, lendas, brinquedos artesanais, confecção de bonecas e outros com materiais
recicláveis, eram nossas atividades preferidas.
É importante salientar que as brincadeiras aparentemente simples são fontes de
estímulo ao desenvolvimento cognitivo, social e afetivo da criança. Também é uma forma de
auto-expressão. O faz-de-conta estimula a fantasia, a criatividade e dá possibilidades à criança
de construir símbolos, cenários, personagens únicos ou qualquer coisa que desejar. Além
disso, estimula a interação com outras crianças e a aquisição da linguagem.
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Os brinquedos industrializados também fizeram parte de minha infância, mas em
brincadeiras mais tranqüilas, em casa, junto a colegas da rua. Nelas também entrava no
mundo da imaginação e vivia histórias incríveis; confeccionávamos roupinhas, construíamos
casas, cabanas, esconderijos, imitávamos nossas famílias, professoras, catequistas e todas as
demais pessoas que nos faziam algum sentido. Realizávamos festas de aniversários para as
bonecas, festivais de carrinhos junto aos meninos e competições das mais variadas
modalidades.
É importante estimular a criança a brincar. Por isso, os pais devem oferecer brinquedos
e espaço adequado. Muitas vezes "sucatas" como caixas de sapato, potes, rolos de papel
higiênico tornam-se brinquedos criativos e baratos entretendo toda a família. Os pais podem
participar das brincadeiras desde que não tomem conta com ordens ou tentando tomar o
controle da brincadeira.
As atividades corporais também estavam presentes o tempo todo. Subia em árvores,
caia das mesmas, levava picada de abelhas por ter pego mel de suas colméias, caia de
bezerros e cavalos, nadava em riachos e tanques, alimentava gado e ordenhava leite numa
canequinha misturando groselha ou apenas açúcar, durante a madrugada, enquanto meus avós
tiravam o leite para a venda. Ajudava a fabricar queijos, moer garapa, fazer compotas, matar
porco, limpar galinhas. Afundava-me nas brincadeiras com barro, argila, tijolos, frutos de
mamona, enfim, foi excelente e tenho muitas saudades deste mágico tempo.
Em sala de aula, tanto na Educação Infantil quanto no Ensino Fundamental, vejo as
crianças um tanto alienadas e privadas na questão das brincadeiras. São muito sedentárias e
não sabem brincar coletivamente e nem soltar a imaginação; não são livres e nem sabem se
sujar. Por este motivo procuro em todos os momentos proporcionar o máximo das atividades
que realizei, fazendo com que as crianças, ao menos na escola possam ter a liberdade e a
felicidade de brincar livremente.
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A sociedade como está estruturada não vê e não valoriza a criança como receptora,
transformadora, criadora, transmissora e possuidora de cultura. Confirmando esta idéia,
PINOTTI (1984) escreve que “Nossa organização social é de tal modo adultocêntrica, que nossas reflexões
sobre a criança e seu universo cultural correm sempre o risco de, repetindo a organização social, situar a criança
em condição passiva face à cultura... Salvo raras exceções, nunca se pensou na criança como ser portador de uma
cultura própria, viva, definida nos grupos infantis e que é do maior valor e significado.”

É no convívio com outras crianças que acontece a transmissão, recepção,
transformação e criação da cultura infantil, constituída em sua maioria por brincadeiras, jogos,
cantigas e fantasias, necessárias para o seu pleno desenvolvimento.
Num mundo como o de hoje, materialista, tecnicista, egoísta e competitivo, não
podemos perder oportunidades que nos são oferecidas na missão de educar, estimular e
motivar a criança no desenvolvimento como um ser no mundo.
Através de observações e conversas com alunos, pude constatar que as brincadeiras
das crianças, num geral, estão muito voltadas ao uso da tecnologia e com isso, a cultura
popular está desaparecendo, pois as crianças conhecem poucas brincadeiras que fizeram parte
da infância dos seus pais (Belisco, Pêra-uva-maçã-Salada-mista, Passar anel, Amarelinha,
Alerta, Mãe da Rua, Pipa, Pião, Bola de gude, etc). Busco ainda fazer com que os alunos
estimulem seus familiares a relembrarem as tradições para manter viva a nossa cultura. Outra
observação e conclusão pertinentes é que com a inserção de atividades lúdicas voltadas ao
resgate de brincadeiras ´antigas/folclóricas´ torna-se viável uma maior aproximação dos pais
com a escola, provando a importância da interação escola-família para o bom
desenvolvimento dos alunos.
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Resgatar a memória da brincadeira brasileira é bem mais que contribuir para que o
folclore permaneça vivo, é garantir que valores como solidariedade, fraternidade, igualdade,
respeito mútuo e primazia do coletivo façam parte cada vez mais da vida do nosso aluno, que
aprende a ser um cidadão brincando.
Proporcionar aos nossos alunos um conhecimento maior sobre a cultura brasileira que
às vezes, se encontra esquecida. Resgatar a cultura e valores; desenvolver a competência de
observar; identificar os jogos e brincadeiras comuns na época de nossos pais e avós; promover
encontros para praticar e divulgar os jogos e brincadeiras identificadas; desenvolver no aluno
o respeito ao próximo; desenvolver no estudante sua capacidade de atenção, memória,
raciocínio lógico, inteligência e imaginação; contribuir para a elevação da auto-estima;
entrevistar pais e avós para identificação dos jogos e brincadeiras comuns da época deles;
confecção de brinquedos; brincadeiras no pátio; apresentação de danças folclóricas
(quadrilha); realização de Gincana Cultural; realização de encontros para praticar e divulgar
jogos e brincadeiras, constituem alguns exemplos das aquisições e desenvolvimentos
adquiridos com o resgate de brincadeiras ´antigas/folclóricas´.
Hoje, com 28 anos, solteira e sem filhos, pego-me inúmeras vezes sonhando em
proporcionar a meus afilhados, e quem sabe futuramente a meus filhos, ao menos parte da
maravilhosa infância que tive.
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O SONHO DA ESCOLARIZAÇÃO

Desde meu nascimento até os três anos de idade morava numa pequena casa no centro
da cidade, ao lado de meus avós paternos. Em frente a meu portão, tomando um quarteirão
inteiro, encontrava-se uma escola de Educação Infantil com um lindo e enorme parque todo
gramado, grandes tanques de areia e em sua extensão repleto de seringueiras frondosas. Todos
os dias insistia para que minha mãe me levasse até a escola. Queria muito estar junto às outras
crianças. O desejo era tão grande que acabei ficando doente, e como a diretora e a única
professora desta escola eram conhecidas de minha família, me permitiram a freqüência nas
aulas. Acontece que eu tinha apenas dois anos e as outras crianças cinco anos – era uma sala
de pré-escola. Tornei-me a mascote da escola. Todos me queriam muito bem, desde as
crianças até os funcionários. Era muito divertido.
Lembro-me muito das brincadeiras, cantigas de roda, danças, mímicas, atividades
corporais, desenhos livres e alguns poucos mimeografados, atividades artísticas,
apresentações, festas, registros, leituras, brincadeiras, rotina, enfim, tudo o que hoje fazemos
com nossos alunos, já era feito há 26 anos. Todas as atividades eram feitas em grupos,
inclusive a organização das mesas em quartetos.
Minha única tristeza era quando a professora ia embora para sua casa. Chorava sem
parar. Ela vinha de Rio Claro num trem e um charreteiro ia buscá-la na estação. Muitas vezes
minha mãe precisava implorar ao charreteiro para me levar junto, tamanho amor que sentia
por ela. Seu nome ao certo não me lembro, mas a chamávamos de Tia Táta. Não me lembro
de sua feição, mas a guardo em meu coração.
Mudamos desta casa e fomos para outro bairro; de escola também mudei. Passei a
freqüentar a EMEI Sabidinho. Lá fui para uma sala de crianças com a mesma idade que a
minha, mas eu estava muito adiantada por já ter freqüentado a pré-escola. Ensinava as
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atividades para todos os colegas, pois já sabia os procedimentos. Minha sala era muito
agitada. A professora da turma – Tia Cláudia; hoje é a Coordenadora Pedagógica na escola
em que leciono (é interessante o fato de ter como chefe imediata a professora da pré-escola;
os papéis muitas vezes se confundem entre a professora da pré-escola e a coordenadora). Lá
existia um bosque de eucaliptos, onde imaginávamos histórias surpreendentes. Víamos
gnomos, bruxas, fadas, hogrus, enfim, tudo o que podíamos imaginar, mas nesta mesma época
o bosque foi cortado, pois as árvores eram muito altas e antigas e estavam tendendo a cair em
cima da escola. Nas aulas fazíamos inúmeras atividades em grupo; praticamente nunca
trabalhávamos sozinhos.
Cabe salientar que o desenvolvimento da criança acontece no contato e na interação
com outras crianças, daí a necessidade da promoção de atividades em grupo. Não se trata aqui
da concepção comum do trabalho em grupo (que a escola interpretou como um grupo de
alunos obrigados a trabalhar em conjunto). PIAGET pressupõe que o grupo se forme
espontaneamente e que o tema pesquisado seja como um verdadeiro problema do grupo. Cabe
ao professor criar as situações problemáticas, mas nunca impor um tema.
Tínhamos tapetes individuais para atividades no chão e todos os materiais estavam a
nosso alcance. Nada trancado em armários.
Quando olho as pastas de atividades que geralmente se trabalha na Educação Infantil
fico impressionada e ao mesmo tempo assustada. Verifico mais uma vez as mesmas
atividades que eu fazia há vinte e cinco anos são feitas pelos alunos de hoje.
O professor tornou-se o desafiador da criança; ele cria dificuldades e problemas. Em
escolas com essa fundamentação, a pré-escola não é um passatempo, e sim, um espaço que
permite a diversificação e ampliação das experiências das crianças, promovendo a sua
autonomia. Um dos papéis mais importantes da Educação Infantil, hoje, é mediar de forma
orientada e consciente as relações das crianças entre si e entre as crianças e os adultos. Nessa
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mediação se formam, e por isso podem ser trabalhados, os diversos aspectos das respostas
emocionais do indivíduo, como a autoconfiança, a noção de limites e o autocontrole diante de
situações adversas. Em linhas gerais, é um trabalho que promove o desenvolvimento de
pessoas que se gostam, se aceitam e se integram de maneira produtiva com o outro.
Na teoria muita coisa mudou, evoluiu, porém na prática, são poucas as instituições e
profissionais que acompanharam estas evoluções.
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ENSINO FUNDAMENTAL

Em 1982, com cinco anos e meio, entrei na primeira série. Escola nova, crianças
novas, prédio muito feio, sem cuidados, sem parque, sem área de recreação. Tudo muito
apertado, sala lotada, crianças mal arrumadas: um horror. O pior de tudo era ficar quatro horas
sentada numa cadeira alta, dura e toda rabiscada, ouvindo a professora falar e gritar o tempo
todo.
A transição da educação infantil para o ensino fundamental é uma fase delicada e
muitas vezes difícil na vida escolar. Os processos educativos precisam ser adequados à faixa
etária das crianças ingressantes para que esta transição aconteça sem rupturas traumáticas para
elas.
Minha sala de aula tinha piso de cimento e cheia de terra. Quando era varrida, ficavam
partículas de poeira pelo ar durante meio período de aula, o que acarretava dias de falta pelo
desencadear de alergias nos alunos.
Minha professora chama-se Amália. Na época era muito alta, gorda, tinha um bumbum
bem grande e uma voz que dava medo: era muito forte, grossa e alta. Como fui alfabetizada
na pré-escola, mais uma vez a escola não me atraia. No início era tudo repetitivo, sem graça e
muito pouco atrativo, então eu acabava fazendo as atividades para os colegas. A professora,
por meio de gritos e esbravejos, proibiu-me de realizar este trabalho. Então, comecei a
conversar com os colegas, enquanto estes tentavam fazer sua lição; mas as conversas eram
divertidas e acabávamos chamando a atenção da sala toda, que por sua vez entrava no assunto
formando um grande tumulto. Por este motivo, todos os dias eu levava bilhete no caderno,
alertando minha mãe sobre estas atitudes. Ela, por sua vez no início recriminou-me, mas com
a constância de bilhetes acabou indo pedir orientações à professora do pré, que explicou-lhe o
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motivo de minha desatenção. A professora Amália foi informada sobre minha vida escolar
anterior e entendeu a situação, amenizando as broncas e bilhetes.
As crianças da sala, no decorrer do primeiro semestre foram se desenvolvendo e pouco
antes do meio do ano começamos a aprender lições novas e desconhecidas por mim. Meus
bilhetes se encerraram, pois agora eu tinha o que fazer na sala de aula.
Uma recordação muito presente refere-se ao filho da professora Amália. Às vezes ela
o levava para assistir aula conosco; tínhamos a mesma idade e ele ficava em nossa turminha
de colegas. Certo dia “Tia Amália” chegou à escola atrasada e muito nervosa. Trazia seu filho
junto a ela. Nossa turminha começou a conversar no intervalo entre as atividades e o menino a
brigar conosco. Reclamamos para a professora, que chamou a atenção dele várias vezes. Mais
uma vez tivemos que reclamar e como num passe de mágica, ela ´voou´ a nosso lado e deulhe uma surra que jamais esquecerei. Ela batia com tanta força, gritava muito e ele fazia o
mesmo tentando escapar dela; pensamos que fosse bater em todos nós e começamos a chorar.
Aquela cena está registrada em minha mente e acredito que nunca sairá. Constantemente
pego-me relembrando este momento de medo, e quando estou muito agitada sonho com a
cena. Após algumas semanas Tia Amália saiu da escola sem se despedir de nós; ficamos
magoados e tristes com sua ausência. A professora da segunda série nos assumiu. Era feia,
mal vestida, vivia de saias até o pé com rachos enormes e cabelos amarrados como birotes;
nunca sorria, nunca cantava, nunca brincava; não me lembro seu nome. Certo dia ela me
mandou para a diretoria, me acusou de ter derrubado uma colega que havia subido na mesa e
caiu. Fiquei inconformada porque realmente não tinha empurrado a colega; eu estava sentada
na cadeira da frente, balançando-a e lendo um livro. Apesar dos colegas terem testemunhado
por minha inocência no caso, nada adiantou. A professora estava bronqueada comigo e minha
mãe porque tínhamos ido reclamar com a direção pela falta de atenção e afeto que possuía
conosco. Minha mãe tirou-me desta escola. Fui transferida para uma nova, pertinho de minha
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casa. Lá as coisas melhoraram muito. Colegas legais, diversão garantida, passeios, festas,
quermesses, danças, festivais, feiras de ciência,... muita novidade. Das professoras não me
lembro. Não havia brigas, discussões e nem desentendimentos entre os alunos; havia
harmonia e coleguismo apesar de existirem os grupos bem determinados. O respeito e a
educação vinda do lar eram surpreendentes.
Hoje quando leciono no Ensino Fundamental e até na Educação Infantil fico assustada
ao constatar a falta de respeito, coleguismo, comprometimento, e até educação que os alunos e
pais apresentam. Os professores, em boa parcela, são destratados, além de a relação entre
alunos ser turbulenta e cheia de atritos, violências, desrespeito e xingamentos. A moral e os
bons costumes foram extintos.
A realidade atual nos mostra que os professores, além de serem adeptos e usuários da
famosa fluoxetina, agora sofrem de fobia escolar, sentindo um pavor profundo da escola e da
sala de aula, acompanhado de alterações físicas como palpitações e tremores. O número de
professores que têm procurado atendimento por estarem estressados, deprimidos, ansiosos ou
sofrendo de crise do pânico aumentou cerca de 20% nos últimos três anos.
A indisciplina nas salas de aula assumiu tais proporções que muitos professores estão
com medo dos alunos. Não se trata de violência que, nos bairros pobres, ultrapassa os muros
escolares e ameaça fisicamente os educadores, mas sim de um fenômeno de subversão do
senso de hierarquia que ocorre em grandes redes de ensino privadas e também está presente
em colégios tradicionais. Uma explicação parcial para essa mudança de comportamento é a de
que os alunos ignoram a autoridade do professor porque o vêem como uma espécie de
empregado ou prestador de serviços, pago por seus pais. Uma das queixas mais comuns dos
professores diz respeito ao sentimento de impotência diante de alunos indisciplinados.
Hoje a punição é cada vez mais rara, tanto na escola como em casa. Os pais têm larga
parcela de culpa no que diz respeito à indisciplina dentro da classe. É uma situação cada vez
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mais comum: eles trabalham muito e têm menos tempo para dedicar à educação das crianças.
Sentindo-se culpados pela omissão, evitam dizer não aos filhos e esperam que a escola
assuma a função que deveria ser deles: a de passar para a criança os valores éticos e de
comportamento básicos.
É uma relação contraditória. Os pais entregam a educação dos filhos aos colégios, mas
alguns acham exageradas as exigências escolares ou as punições impostas aos indisciplinados.
Também se vêem no direito de deixar o filho na escola com atraso ou buscá-lo mais cedo, a
pretexto de viajar ou ir ao dentista – como se o horário de estudo não tivesse importância.
Sem poder impor regras aos alunos, os professores acabam ficando impossibilitados de fazer
aquilo que os pais esperam deles. A escola é um lugar onde as crianças aprendem a
convivência em sociedade, com todas as suas regras. Ao perceberem que os pais estão sempre
do seu lado, os estudantes ficam com a impressão de que tudo é permitido.
O professor acaba submetido a múltiplas pressões. É seu dever ensinar, impor
disciplina aos alunos e, ao mesmo tempo, evitar que a escola perca “clientes”. A autoridade
do professor é importante no processo de aprendizagem do aluno. No passado, o respeito ao
mestre era imposto de forma autoritária, sem deixar espaço para um relacionamento informal.
Castigos e palmadas eram considerados excelentes métodos para moldar a personalidade de
alunos rebeldes e prepará-los para a vida adulta. Em geral as escolas incorporavam um estilo
disciplinar de inspiração militar. Esse modelo começou a ser substituído na década de 60, com
a difusão da psicologia e de métodos pedagógicos que valorizavam o respeito à
individualidade da criança e do estudante. Passou a valer o conceito de que punir e reprimir os
alunos era ruim para o desenvolvimento da criatividade e do espírito crítico. Nas décadas de
70 e 80, ainda predominava um meio-termo entre o respeito à autoridade do professor e a
liberdade concedida aos alunos. Nos últimos anos, esse equilíbrio foi desfeito pela postura dos
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pais de se colocar sempre em defesa dos filhos e pela necessidade das escolas de manter os
alunos a qualquer custo.
Voltando às minhas memórias, mais uma vez mudei de escola, pois nesta não havia
“ginásio” – 5ª a 8ª séries. Nas primeiras semanas revoltei-me com a mudança porque estava
longe de todos os colegas, mas depois passei a amar a nova turma. Nunca me diverti tanto.
Tínhamos muitos passeios, uma diversidade enorme de componentes curriculares,
conhecimentos interessantes, professores competentes e interessados. Nossa turma era
agitada, unida e muito animada; nos divertíamos com tudo. No banheiro da escola, todo ano
por volta de agosto e setembro aparecia a ´Loira de Branco` no banheiro; fazíamos a
horripilante brincadeira do copo – evocação de espíritos, excursões para o Playcenter,
zoológico e outros locais de estudo. Tudo era acompanhado pelos professores que se
divertiam e desenvolviam conosco. A educação física foi muito praticada nesta época.
Fazíamos torneios, jogávamos em outras cidades, representávamos a nossa. Eu fazia parte do
time de Handboll; era goleira. Mas a oitava série foi se aproximando e as dúvidas começaram
a surgir. O que cursar, onde cursar? Do que eu gosto? O que quero ser? NÃO SEI!! Acredito
que não tive tempo de pensar em futuro. Meus dias eram atarefados e a rotina importante
demais. Queria que fosse sempre assim, sem mudanças. Quando em meados do ano de 1989
tive que “escolher” qual profissão queria ter, minha vida começou a mudar.
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A ESCOLHA PROFISSIONAL

De acordo com Arroyo, “A condição de vida está presente em nossas escolhas ou
condiciona nossas escolhas. Não escolhemos a profissão que queremos, mas a
possível”(2000,p.126)
A escolha profissional se define numa temática complexa, porque não é determinada
apenas por um ou dois fatores. Escolher profissão significa fazer projeto de futuro. Ela faz
parte do projeto de vida de uma pessoa. Mais do que descobrir vocação, é a hora de olhar o
passado (pessoal), conhecer as profissões e a realidade sócio-política-econômica-cultural que
dá contorno a essa decisão para pensar quem se pretende ser, o que se pretende fazer e que
mundo gostaria de construir (como intervir neste mundo que aí está).
O autoconhecimento é parte integrante do processo de escolha. Este conhecimento de
si se dá através da reflexão do vivido e é importante assinalar que os seres humanos vivem em
grupo. Assim, parar para pensar como se tem vivido nos vários grupos que se participa
(família, grupo de amizade, de lazer, de esporte, religioso etc), ajuda a entender como "se tem
sido", quais são "nossos" valores, habilidades e características pessoais para pensar quem se
pretende ser e até modificar aspectos que não se gosta ou desenvolver outros que ainda não
foram trabalhados.
A escolha profissional é influenciada tanto pelo mundo que a pessoa vive, como pelo
modo como a pessoa compreende o mundo. Há fatores subjetivos, emocionais e pessoais, que
estão envolvidos na escolha da futura profissão. Considera-se que a relação entre o homem e
o mundo é o que determina muitas das escolhas e, dentre elas, a própria escolha da profissão.
Uma boa escolha profissional leva em consideração vários aspectos: o desejo que se
possui, o que é possível escolher em função da condição social, o que se espera do futuro,
quais as competências e habilidades do sujeito etc. Pode-se considerar que a melhor escolha é
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a realizada de forma mais consciente, considerando-se o que se quer e pode, considerando-se,
ainda, as pressões externas, a influência do outro (sociedade, família e amigos). Ou seja, é
aquela que consegue levar em consideração todos os aspectos envolvidos. mas refletir sobre
todos os aspectos para que a própria pessoa possa tomar partido. Na verdade a questão
pressupõe a discussão de valores e a resposta à questão "o que pretendo de e para minha vida"
trará as balizas que serão referenciais para a decisão. Por isso dizemos que pensar em
profissão significa esboçar um PROJETO DE VIDA.
Na adolescência, momento tão complicado na vida de todo ser humano, marcado por
mudanças físicas e emocionais, a escolha profissional aparece como mais um complicador.
Pais e educadores buscam respostas, no sentido de como orientar os jovens na hora de
fazer uma opção tão importante, a escolha de uma profissão que irá acompanhá-los por boa
parte de suas vidas.
A preocupação de pais e educadores pode ser facilmente justificada, pois sabemos que
o bem estar no trabalho representa uma grande parcela do bem estar pessoal de todos nós. O
stress ocupacional, desencadeado muitas vezes por uma situação difícil no ambiente de
trabalho, vem despertando a atenção de médicos e psicólogos para um problema real e
bastante sério.
O profissional certo no lugar certo é tão importante para a empresa e para o
desenvolvimento social, assim como é para a realização psicológica e profissional do
trabalhador.
Então, como ajudar? Como preparar o adolescente para as profissões do futuro se não
sabemos nem ao certo quais são? Como prepará-los para um mercado tão incerto, com altas
taxas de desemprego, valores morais e éticos corrompidos e o fantasma da falta de expectativa
que nos assombra? Testes vocacionais; informações sobre diversas universidades, cursos e
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profissões, são muito importantes, mas os jovens precisam de algo mais, algo que os preparem
melhor para o tão almejado e temido mercado de trabalho.
Diante de tal realidade, percebo que o mais importante é prepará-los para a vida,
investindo no seu desenvolvimento e crescimento pessoal, assim como nas suas relações
interpessoais e habilidades de comunicação empática.
O segredo de uma receita de sucesso está muitas vezes na qualidade dos ingredientes
utilizados. O diálogo aberto, a compreensão, o respeito pela individualidade de cada um, a
transmissão de valores sólidos e o limite na medida certa, são sem dúvida ingredientes que
fazem a diferença. Deve-se passar aos filhos que vale a pena lutar por seus sonhos e ideais e
que sempre se deve investir no trabalho digno, honesto, que possa levá-los a uma realização
pessoal e profissional. Escola e família devem lutar juntas para o desenvolvimento equilibrado
dos jovens em busca de uma sociedade mais justa e melhor para se viver.
Esta minha fase foi marcada pela rebeldia; passei a ficar ansiosa e nervosa, e muitos
conflitos apareceram em casa. Minha opção era fazer o curso Técnico em Secretariado no
período noturno e meus pais insistiam para que eu estudasse durante o dia; acreditavam que
seria melhor e que eu merecia este privilégio, já que eles não tiveram esta oportunidade.
Agradeço a eles por este privilégio, mas não me satisfez. Em minha cidade durante o dia só
tínhamos o curso de Magistério e Colegial; eu, infelizmente, não tive orientações sobre cursos
diurnos em outras cidades. Recusei-me a fazer o Magistério, porém minha família,
principalmente minha mãe obrigou-me a fazê-lo. O gosto pelos estudos acabou aí.
Após muitas brigas e discussões, acabaram me matriculando no Magistério a contra
gosto. No inicio de 1990 iniciei este curso. Dediquei-me o mínimo possível, apenas para
garantir as notas, e o pior é que as notas eram ótimas apesar do mínimo esforço. Detestava
tudo o que nos apresentavam e não acreditava em nada do que diziam. Desliguei-me do
handboll por falta de incentivo de meus pais – outro motivo de revolta.
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A partir daí tudo piorou; iniciamos os estágios e eu detestava aquele ambiente
barulhento, repleto de crianças gritando, professoras se esgoelando e eu ter que ficar sentada
quatro horas naquelas cadeirinhas baixas, anotando cada passo da turma e da professora. Que
fase terrível! Para piorar ainda mais na primeira semana de estágio algumas salas brincavam
de “História da Serpente”, quando se soltaram, num grande tumulto derrubaram-me. Bati com
a cabeça no chão e precisei ir ao hospital. Isso pra mim foi o fim.
Durante os quatro anos do curso fiquei numa imensa revolta; não suportava ficar numa
sala só com meninas cheias de dengo, dinheiro, com conversas medíocres e imaturas. Não
havia integração na sala e nem me interessava pelas novidades que surgiam. Formei um grupo
composto por meninas que assim como eu, estavam lá por falta de opção. A partir daí
comecei a mudar os pensamentos com relação ao Magistério, divertir-me e os estudos
evoluíram. Éramos ótimas em tudo o que fazíamos e invejadas por muitas. Esta parte foi
muito boa. Nossas apresentações eram excelentes, seguras e profundas. Tínhamos uma visão
diferenciada sobre os conteúdos, o que gerava reflexão e questionamentos na sala.
As aulas de Educação Física eram nossas preferidas. Carla, a professora do primeiro
ao terceiro ano empenhava-se ao máximo para nos incentivar e a cada aula trazia novidades,
conhecimentos diversificados e treinamentos. Até ginástica olímpica nos fez desenvolver. Era
gratificante participar de suas aulas. Além do conhecimento científico e teórico nos dava
lições de vida, de amor e carinho. Mas, como tudo e todos passam, recebeu um convite para
assumir o departamento de esportes da Prefeitura Municipal de Hortolândia e nos deixou. A
professora que a substituiu acabou com nossos desejos de freqüência e participação nas aulas.
Finalmente a formatura chegou e a tortura do Magistério acabou. As únicas faltas que
sinto são das aulas da professora Carla e deste grupo ao qual pertencia.
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DOCÊNCIA

Conscientes sobre minha revolta e certas de que nunca iria exercer a profissão, minha
família buscou e agilizou aulas de substituição na rede estadual de ensino.
A escola designada a mim possui, em sua maioria, clientela da periferia da cidade,
localizada num bairro de classe média próximo ao centro de Sumaré. Logo na primeira
semana de aula em 1995 fui “convidada” a substituir uma professora de segunda série por três
dias. Na segunda semana outro convite. Na terceira, quarta, quinta semana, e assim foi até o
final do ano, sempre em escolas de periferia e em bairros com grandes e perigosas gangues de
tráfico e assaltos.
No ano seguinte, ainda inconformada com a profissão, porém com um bom salário, fui
convidada a assumir uma sala de segunda série na EEPG Professora Bélgica Aleoni Borges.
Já haviam passado seis professoras neste sala num prazo de dois meses. Resolvi aceitá-la e
esta acabou ainda mais com minhas esperanças de um dia gostar da área da educação.
Eram crianças repetentes de série com várias idades, misturadas com crianças em
idade adequada que acabaram sofrendo muito com os colegas mais velhos e
conseqüentemente não aprendendo muita coisa, justamente por não ter tantas condições de
ensinar. Estavam totalmente sem limites, não respeitavam regras, nem a si próprios e muito
menos aos colegas e professora.
No dizer de Perón “a formação inicial dos professores é extremamente importante,
porém não suficiente para o atendimento das exigências educacionais cada vez mais
complexas” (2001,p.364).
Todos os conhecimentos que havia adquirido no Magistério foram testados; procurei
professores do curso para me auxiliarem, estudei livros e mais livros, e tudo foi em vão. A
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coordenação e direção da escola já não sabiam mais como orientar e nem o que fazer e
acabaram nos deixando de lado.
Certo dia, não agüentando mais separar brigas, desfazer conflitos e tentar organizar a
turma, desci à sala dos professores para tomar um ar e espairecer. Vi uma caixinha de jogos
de encaixe encostada num canto morto da sala. Entrei na coordenação e comecei a procurar
materiais diversificados e encontrei diversos jogos de pré escola misturados a papéis, caixas,
revistas, livros infantis e jogos de alfabetização; coloquei tudo numa cesta e subi para a sala,
que neste momento estava um caos. Iniciei um trabalho silencioso, sem alardes nem falação.
Separei as crianças ´comportadas´ em pequenos grupos e ofereci os joguinhos de quebracabeça. Quando terminei de acomodá-las parti para os agitados. Dentro de quarenta longos e
exaustivos minutos a sala estava toda no chão brincando em harmonia, sem gritos, xingos ou
agressões.
Após alguns minutos, a diretora que havia sido chamada para me auxiliar no
comportamento dos alunos entrou na sala aos gritos pedindo silêncio e obediência, e assustouse quando nos viu livremente no chão, carteiras e cadeiras amontoadas pelos cantos e todos
brincando em paz, harmoniosamente. A partir deste dia os momentos de recreação,
brincadeiras e brinquedos tornaram-se diários, apesar de serem contra a concepção da direção
e coordenação, que me repreendia semanalmente, quando não diariamente para que eu
deixasse de realizar estas atividades diversificadas, pois além de estarem fora do currículo da
escola ocasionaram interesse em todas as demais turmas em realizá-las.
As atividades de recreação despertaram grande interesse em todos os alunos. Após
uma semana de atividades todos começaram a se esforçar nos estudos. O conhecimento e o
desenvolvimento pessoal e intelectual eram perceptíveis. A questão do comportamento ainda
continuava um tanto conturbada e houve a necessidade da criação de regras para a
participação nas atividades de recreação – o que ocasionou uma significativa melhora tanto no
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comportamento pessoal e coletivo quanto na aprendizagem. Este ano finalmente findou-se, e
outros três seguiram da mesma maneira, repleto de substituições, cada vez recebendo mais e
abrangendo a atuação de 1ª a 8ª séries do primeiro grau e 1º a 3º colegiais.
Nesta fase passei a gostar da profissão; estudava muito para poder ensinar. Por
conseqüência aprendi muito, ampliando imensamente meus conhecimentos; também conheci
muita gente, muitas histórias de vida. Pude ouvir, auxiliar, ajudar e orientar jovens e
adolescentes que hoje encontro nas ruas e vem com informações, recordações e
agradecimentos sobre o pouco tempo que passaram comigo e também sobre sua vida atual.
Isso sim é gratificante.
Hoje me entristeço quando abro o jornal ou vejo o noticiário da cidade informandonos sobre presos e mortos, jovens e adolescentes delinqüentes, assassinos e assaltantes, e
verifico que muitos deles passaram por minhas mãos ao menos por alguns dias. Vários vieram
solicitar informações sobre drogas, doenças sexualmente transmissíveis, contar problemas
pessoais, entre muitas outras coisas - para minha grande surpresa, dois dos alunos mais
quietos, acanhados, carinhosos e com certa deficiência mental que passaram por mim no
segundo ano de trabalho na EEPG Professora Bélgica Aleoni Borges no ano de 1996 (a sala
dos jogos de montar) tornaram-se delinqüentes perigosos, assassinos, sem futuro promissor –
um deles está preso numa FEBEM e o outro, o mais acanhado e deficiente, foi morto numa
troca de tiros com a polícia após um assalto a mão armada seguido de homicídio. Acabo
sentindo-me impotente por não tê-los auxiliado ainda mais.
Em 1º de março de 2000 ingressei na Prefeitura Municipal de Hortolândia como
professora efetiva trabalhando na Educação Infantil. Um mundo novo e cheio de esperanças
me surgiu. Crianças meigas de classe média, pais presentes e colaborativos.
Um novo desafio me foi inaugurado: a inclusão de um deficiente físico – ´Leo´,
garoto lindo, meigo, forte e pesado. Abandonado pelos pais na casada vizinha, onde o
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deixaram para resolver alguns problemas e nunca mais voltaram, e adotado por esta, que
tornou-se mãe do Leo.
Leo estava com cinco anos, pesava 45kg e vivia numa cadeira de rodas. Os médicos
até o final de 2000 não haviam detectado com clareza que tipo de deficiência havia se
instalado. O aconselhamento era a atividade física na água, porém a família não tinha
possibilidades de custear estas atividades. Talvez eu tenha cometido muitos erros com o Leo,
porque fazia com que ele vivesse ao menos no ambiente escolar o mais `normal´ e integrado
possível. Permitia que ele participasse de todas as atividades e até bola às vezes ele jogava,
mas cansava-se muito rápido. Tirava-o da cadeira inúmeras vezes, punha na areia, deixava
caminhar,... Tomara que não o tenha prejudicado em nenhum sentido; as intenções foram as
melhores, porém a falta de orientação, experiência, respaldo e conhecimento não permitiram
um melhor acompanhamento.
No ano seguinte precisei assumir uma sala livre numa outra escola. Junto à mudança
vieram muitas decepções. Mais uma vez escola de periferia e apesar de estar na Educação
Infantil tudo o que passei anteriormente, no Estado, se repetia e com um agravamento: as
professoras da unidade, antigas de rede, não aceitavam colegas novas. Foi um ano terrível e
decepcionante; chorava antes de ir, muitas vezes durante a aula e também depois. Para piorar,
me atribuíram uma sala de jardim I (3 a 4 anos) integral (creche) no período da tarde – eu
nunca havia estudado e nem trabalhado apenas no período da tarde. Às 13 horas, quando
iniciava meu período era necessário acordar as crianças, que por sua vez ficavam manhosas,
choronas e briguentas, afinal o sono era encerrado. Nada que eu fizesse era novidade; já
estavam cansados da escola e de tudo o que nela existia, pois todos a freqüentavam desde os
quatro meses de vida. Novamente parti para pesquisas e orientações. Após inúmeras
tentativas, sem ter o apoio das colegas e muito menos da coordenadora da escola, consegui
iniciar um bom trabalho através de passeios pelo bairro, atividades corporais na grama, areia,
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horta, laguinho e parques da escola. Nos dias de chuva me desesperava, pois as crianças se
transformavam e não tinha atividade que chamasse atenção. Para complicar ainda mais, neste
mesmo ano no mês de março e abril recebi dois alunos com necessidades especiais portadores
de síndromes até hoje não detectadas. Eles babavam, urinavam e defecavam nas roupas e no
chão da sala, fugiam da escola, mordiam as crianças até sangrar, batiam em todos os colegas e
até quebravam os dedos dos mesmos. Quase enlouqueci e no final do ano quem estava com
síndromes desconhecidas era eu.
No período da manhã deste mesmo ano assumi um jardim II num outro bairro, agora
de classe média baixa. Era um sonho, um descanso. Tudo dava certo, o interesse era enorme;
o apoio dos profissionais da escola, dos pais e da comunidade eram gratificantes. Ali vivi
experiências incríveis e diferenciadas. Muitos dos alunos desta turma visitam-me anualmente
na EMEI onde trabalho.
Nos dois anos seguintes continuei, por falta de pontuação e conseqüentemente de
opção, assumindo salas de Jardim I nesta mesma unidade. No decorrer dos meses e com
turmas mais ´tranqüilas` e eu já adaptada, acabei formulando um projeto de
ensino/aprendizagem muito interessante para a idade. As salas eram em período parcial e
também substituía em outras escolas de educação infantil no período oposto.
A inclusão no município de Hortolândia tornou-se realidade e em todos os anos de
trabalho com jardim I fui presenteada com alunos portadores de necessidades especiais.
Passaram por mim dois hiperativos e mais uma aluna com síndromes não detectadas.
É muito difícil trabalhar com pessoas tão especiais e que necessitam de tantos
cuidados diferenciados sem termos orientação, conhecimento e respaldo algum. As
síndromes, em geral, quase nunca são detectadas pelos médicos e terapeutas, pois levam anos
para diagnosticá-las, e nós professoras temos que dar conta de atender a 33 alunos ditos
normais, porém cada uma com suas necessidades especiais, além dos portadores propriamente
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ditos, que de acordo com sua síndrome carecem de atenção redobrada, atividades
diferenciadas, prédio físico adequado, conhecimentos muito específicos para cada caso.
Finalmente fui aceita no grupo de professores, que agora sentem um grande carinho
por mim.
Nestes últimos dois anos venho trabalhando com Jardim II (4 e 5 anos), onde me
realizo profissionalmente, apesar de sentir muito cansaço e as vezes desânimo e impaciência.
Junto aos jardins II no período oposto desenvolvo projetos de alimentação escolar junto à
secretaria de educação. Neste ano de 2005 tive a oportunidade de participar de um processo
seletivo interno para coordenação e direção escolar, porém, a falta do certificado acadêmico e
a não participação político-eleitoral impediu-me de assumir o cargo que tanto almejei, apesar
de ter sido muito bem colocada no concurso.
Mais uma vez, agora neste ano de 2005 recebi um aluno com necessidades especiais.
Desta vez um deficiente auditivo severo. Chegou possuindo nenhum conhecimento
lingüístico, porém apresentando sonoridade. Novamente não tive orientação, então decidi
ensinar o P. a falar ao menos algumas palavras, da maneira como achava conveniente. Fui
apresentando o objeto, olhando nos olhos dele e falando o nome do objeto várias vezes, o que
gera repetição e balbucio. A cada palavra que ele fala é uma vitória para nós dois. No início
errei muito, porque articulava a boca de maneira exagerada pensando que fosse facilitar a
leitura labial e também passei a articular da mesma maneira com as demais crianças, que me
alertaram para este fato. Hoje sei que agi erroneamente, mas foi o que arquitetei para
desenvolvê-lo um pouco mais e estabelecer alguma comunicação, afinal não aceito o fato de
deixá-lo de lado até que nós dois aprendamos a nos comunicar em LIBRAS.
Apenas neste mês de maio tive orientação de uma terapeuta com relação a como agir
com o P. De acordo com a profissional não agi corretamente; jamais poderia ter estabelecido
outro tipo de comunicação com P. sem ser a LIBRAS. Deveria sim ter-lhe ensinado, porém eu
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até então, nunca tinha ouvido falar em o que seria LIBRAS. Assim, como poderia ensinar? No
mês de julho iniciarei um curso de libras e irei ensinar ao P. e a todos os outros alunos
conforme eu for aprendendo, mas o final do ano está chegando e a professora do ano que vem
também não terá o curso, porque é oferecido apenas às professoras com alunos deficientes
auditivos.
"... onde houver o desafio do rapaz ou da moça em crescimento, que haja um adulto
para aceitar o desafio" (Winnicott). Mas afinal,o que é educação inclusiva? É a educação para
todos, que visa reverter o percurso da exclusão ao criar condições, estruturas e espaços para
uma diversidade de educandos. Assim, a escola será inclusiva quando conseguir transformar
não apenas a rede física, mas, a postura, as atitudes e as mentalidades dos educadores e da
comunidade escolar em geral para aprender a lidar com o heterogêneo e conviver
naturalmente com as diferenças.
Para construir uma sociedade inclusiva é necessária muita luta, labuta, tensões,
conflitos,

movimentos

reivindicatórios

organizados

e

desorganizados,

insistência,

persistência, atividades... É preciso fazer o possível e o impossível no plano pessoal e
coletivo. É preciso identificar os projetos inovadores e combater os reacionários. É necessário
identificar contradições, paradoxos e promover rupturas. É preciso sonhar, enfrentar
pesadelos, superar o conformismo e não desistir da utopia. Acredito que o contexto de
conquistas legais, os avanços tecnológicos e as novas concepções no campo pedagógico,
assim como a assimilação da educação como direito impõem uma mudança irreversível em
relação aos modelos e parâmetros de educação escolar. Assim, os profissionais necessitam
rever a ação pedagógica, produzir e assimilar novos conhecimentos para fazer frente às
exigências da atualidade.
A inclusão parte do princípio de que a escola e a sociedade em geral é que devem ser
transformadas para adaptar-se às necessidades de todos e de cada um. Por exemplo, uma
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criança com deficiência deve apresentar determinadas condições para ser integrada em uma
escola comum. No caso da inclusão, é a escola que deve responder às necessidades
específicas desta criança. O mesmo acontece com a sociedade que deve criar condições para
responder às necessidades de todos e de cada um dos cidadãos. Caso contrário, uma pessoa
que usa cadeira de rodas pode usá-la, mas, ela não entra no ônibus e nos prédios públicos;
uma pessoa cega domina bem o braille, a bengala e mesmo o computador e não tem como
utilizar-se destes recursos nos espaços freqüentados pelas demais pessoas; uma pessoa surda
sabe comunicar-se por meio da Língua Brasileira de Sinais-LIBRAS e fica condicionada a
comunicar-se somente com seus pares surdos ou com os profissionais e familiares que
conhecem a LIBRAS. E o que dizer das pessoas com paralisia cerebral, síndrome de dwon,
nanismo entre outras?
Para se tornar eficaz a inclusão do aluno com deficiência na escola regular sugiro que
as leis e prioridades sejam devidamente cumpridas e os investimentos aplicados com
equidade, justiça, eficiência e agilidade; que os educadores, pais, especialistas etc, concebam
a inclusão como um direito e como um dever e não como uma imposição, um "carma" ou um
pesadelo; que a matrícula seja assegurada ao aluno com deficiência e a escola providencie as
condições para incluí-lo; que se invista prioritariamente na formação em serviço dos
educadores na perspectiva da inclusão escolar...
Uma das grandes barreiras a serem derrubadas está no preconceito em relação à
inclusão que vem se tornando um discurso fácil e pasteurizado. Por vezes, é tratado de forma
simplista e artificial como uma panacéia para todos os males. Por outro lado, é uma prática
difícil e trabalhosa, o que justifica a resistência por parte de alguns. Geralmente, isto ocorre
com todo conhecimento ou teoria nova que, ao serem difundidos, costumam ser banalizados,
deturpados ou descartados. Existe um intrincado jogo de interesses e de relações de poder por
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trás do preconceito e da resistência, sendo difícil romper com o conservadorismo e com o
"status quo" das diversas forças atuantes neste processo.
A vantagem para um aluno sem deficiência estudar ao lado de uma criança com
deficiência é que terá a oportunidade de vivenciar um conflito, de confrontar valores, praticar
a cooperação e solidariedade. Vai crescer sabendo que existem pessoas de todo o tipo no
mundo e que estas pessoas têm necessidades, condições e habilidades diferentes das suas.
Poderá aprender a lidar com a diferença e naturalizá-la em seu convívio diário. Assim, talvez,
no futuro, não estranhe tanto a presença de uma pessoa com deficiência ao seu lado.
E o professor? Está preparado para a inclusão? Não! Ele está preparado para excluir e
ser excluído, pois foi o que aprendeu em sua trajetória e em sua formação. Os educadores
foram e ainda são formados por instituições ou agências de formação seletivas ou
excludentes. Por isso, não podemos esperar que estejam preparados e sim que sejam
preparados no exercício de suas atividades.
Hoje, depois de dez anos de muito sofrimento nesta profissão que não queria ter, mas
que acabei abraçando e acreditando, analiso minha prática educacional e constato que apesar
de ter tido tantos desencontros realizei desde o inicio um trabalho de busca, qualidade,
pesquisa, desenvolvimento e aprimoramento. Posso me orgulhar de meu trabalho.

33

PROESF

No final de 2002 terminei o curso Técnico em Bioquímica na ETECAP e finalmente
realizei-me ao menos numa parte de minha formação – ainda pretendo continuar estudando na
área da saúde. Foi quando houve a primeira inscrição para o vestibular do PROESF. Nunca
havia feito as provas do vestibular da UNICAMP por achar que não tinha capacidade, mas
desta vez, encorajada pelas colegas de trabalho e por minha família resolvi fazer a inscrição.
No dia da prova logo pela manhã sem ter estudado uma página sequer cheguei à universidade,
me perdi no caminho, quase cheguei atrasada. Recebi a prova, reconheci muitas colegas da
rede e comecei a ler. Nossa, que difícil. A conclusão que tive foi a de que se possuísse todo o
conhecimento que ali estava sendo pedido não precisaria fazer a graduação, iria direto para o
doutorado. Fiquei indignada com a dificuldade da prova, porém acabei respondendo todas as
questões. Saí com dores de cabeça, cansaço e com a certeza de que não iria passar. Quando
foi publicada a lista de aprovados decidi não ver, todas as colegas de trabalho vinham
perguntar se eu já havia visto, mas respondia que tinha certeza de que não teria passado. Por
uma questão de pessimismo estava convicta da reprova. Na manhã do dia seguinte comecei a
ler as notícias da Internet e vi o link com o resultado da prova. Resolvi clicar e para minha
surpresa meu nome era um dos primeiros da lista. Fiquei surpresa e muito feliz, mas
realmente Pedagogia não era o curso que eu pretendia. Queria seguir na área da saúde e vou
conseguir, mas como ainda não possuía nenhuma graduação e nem finanças para realizá-la
numa instituição privada acabei fazendo a matrícula.
Sempre tive consciência da necessidade da busca de uma formação mais ampla que me
fizesse compreender através da teoria os acontecimentos da sala de aula. Sabia da precisão de
realizar o curso, mas adiei até o momento em que não deu mais para esperar. Este momento
refere-se ao período da má interpretação de um artigo da Lei de Diretrizes e Bases da
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Educação (LDB) – o artigo nº62 – que fez com que milhares de professores em todo o país
que tinham apenas formação no Magistério procurassem pelo Ensino Superior.
O primeiro dia de aula foi muito estranho. Tudo novo, eu sozinha sem conhecer
ninguém, iniciando mais um curso que não tinha pretensão em fazer, num prédio mal
conservado e antigo – Prédio Básico.
Mulheres, mulheres, apenas mulheres – um horror, e ainda bem mais velhas que eu,
boa parte da cidade de Campinas. Senti-me um peixe fora da água. Entramos para a sala de
aula, em forma de auditório, e uma jovem senhora muito moderna, bem vestida, impecável
entra e se apresenta como a Assistente Pedagógica do dia, Rosarinho, uma professora que
acredita em seu trabalho e na educação. Porém, a primeira decepção; teríamos aulas com
assistentes e não com professores da Universidade.
Algumas poucas vezes me arrependi de presenciar certas aulas ministradas por AP´s
que infelizmente não conseguiram nos transmitir de maneira clara e coerente os
conhecimentos a elas destinados, mas num geral as AP´s foram muito competentes,
comprometidas, responsáveis e esforçadas. Mostraram-me um mundo muito amplo, repleto de
possibilidades, curiosidades e teorias que me fizeram crescer tanto pessoal quanto
intelectualmente.
Muitas vezes durante os seis semestres do curso, tivemos vontade de chorar e de
desistir de tudo. Agüentamos o descaso e a indiferença dos alunos de outros cursos em relação
ao nosso, considerado como “subcurso” pelos demais. Nos apelidaram de avós, idosas,
faculdade da terceira idade, entre outros apelidos infelizes; éramos chamadas por estes
apelidos pelos corredores. Durante todo o curso fomos literalmente jogadas de um canto para
outro, em prédios totalmente distantes da Faculdade de Educação, impedindo-nos do convívio
e integração com os demais alunos da faculdade, da utilização da biblioteca, da sala de
informática além de ficarmos isoladas das informações sobre cursos, palestras e seminários
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existentes nesta faculdade. O que mais nos revoltou foi a evidência da entrada de verbas
vindas para nosso curso. Com ele, além da capacitação e pagamento das AP´s, muitos outros
investimentos foram realizados. Como exemplo desta utilização temos a ampliação do prédio
da Faculdade de Educação, a construção de mais dois laboratórios de informática - que ficam
trancados a sete chaves apenas para aulas agendadas com muita antecedência, enquanto temos
que esperar horas para utilizar o laboratório antigo que possui amplo acesso a todos os alunos
da Faculdade de Educação acarretando filas de espera, tumulto e muitos comentários contra o
Proesf, reforma de salas e auditórios, mas não tivemos o direito, a oportunidade de usufruir de
todas estas melhoras. Fomos excluídas dentro da inclusão. Isso é uma grande contradição!
Minha turma – Turma A – é composta de 38 mulheres e infelizmente nenhum homem.
Estas são esforçadas, muito inteligentes, boa parte casadas, com filhos e já possuem uma
graduação. Na segunda semana de aula entraram algumas colegas com idade semelhante a
minha; nos unimos e estamos juntas até hoje. Este grupo ampliou-se com todas as colegas que
fazem parte da Prefeitura Municipal de Hortolândia, uma de Campinas e agora duas de
Paulínia, totalizando onze alunas e algumas vezes nos dividindo em grupos de cinco e seis.
Logo no primeiro mês foram iniciando a separação de grupos por afinidade; é incrível como
nós mulheres conseguimos achar defeitos nas demais.
Meu grande incômodo com esta turma refere-se ao fato de as alunas falarem muito
alto. Gritam o tempo todo como se estivessem num campo participando de uma partida de
futebol; é irritante e estressante sair de uma sala de aula com 33 alunos de quatro anos,
agitados e que ainda não controlam o tom de voz e entrar noutra com 37 mulheres adultas
berrando das 19:00 até as 22:30 horas. Outro fator um tanto quanto estranho, porém incômodo
refere-se à temperatura da sala de aula. Por mais calor e abafado que a sala esteja, as alunas
mais velhas não permitem abrir as janelas, ligar o ar condicionado e nem o ventilador sempre
alegando que ficam doentes. Agora imagine uma sala quente, apertada, abafada, com todos os
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tipos de cheiro variando de perfume a coxinha frita e ainda inúmeras mulheres gritando. Esta
mistura resume-se a INSUPORTÁVEL.
Ao saber o resultado do vestibular passei por um processo de formulação de questões
referentes às dúvidas mais freqüentes para serem sanadas durante as aulas. Mas após o início
das aulas pude constatar o dito de que, ‘em educação não existem fórmulas mágicas e nem
receitas prontas’. Agora, durante a escrita deste memorial verifico que nesse processo de
reflexão e formação encontrei mais dúvidas do que soluções, e por isso meus questionamentos
continuam, só que agora mais profundos e embasados, fora do senso comum. Esta sensação é
boa, pois segundo Paulo Freire (2000), essa sensação do inacabado deve fazer parte da rotina
do educador, levando-o a um aprimorar-se constante, aprendendo cada vez mais sobre si, seus
limites e possibilidades.
O que encontrei nessa trajetória foi uma prática mais consciente e um respeito maior,
por mim mesma enquanto profissional da educação, e por meu aluno, enquanto sujeito ativo
no processo de ensino/aprendizagem. Talvez esse seja um bom recomeço.
No primeiro semestre do curso, tivemos uma disciplina intitulada em Teoria
Pedagógica e Produção em Língua Portuguesa. No início discordava dos autores estudados,
imaginando o andamento da sala de aula se praticada as teorias por eles desenvolvidas. Ao
fim da disciplina conscientizei-me sobre o uso da cartilha, que é um método fragmentador de
palavras, que descontextualiza o real e produz o analfabetismo funcional, pois trata-se de uma
prática tradicional de alfabetização, voltada para a simples decodificação de letras e símbolos
artificializando as situações reais de leitura e de escrita (Peron, 2001).
O Proesf me proporcionou aprendizagens que permitirão um contínuo aprimoramento
ao longo da vida. Uma nova maneira de conceber a educação carrega a tomada de consciência
de que, no processo de ensino, é preciso levar em conta os processos de interação e
aprendizagem que ocorrem em sala de aula.
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A todas nós, alunas e professoras, foi possibilitado um conjunto de saberes e
competências que nos permitirá planejar a ação e justificar as decisões tomadas, responder os
problemas imediatos que surgem em sala de aula, além de perceber os resultados alcançados.
Os saberes e as competências advindas da prática em confronto com o processo do
curso possibilitou uma efetiva reflexão sobre a prática de cada profissional; reflexões que
geraram análises, relatos, tomadas de atitudes, mudanças de posturas e quebras de
paradigmas. O resultado dessa sistematização e reflexão gerou novas necessidades de
aprendizagens por parte de nós professores. É quando revemos nossas práticas. Pesquisamos
novos conhecimentos e informações que inovam ou sustentam teoricamente nossa atuação.
Os saberes pedagógicos ganharam sentido quando se agregaram à prática de ensinar e
quando são usados para ler e interpretar a realidade da sala de aula e as relações que ocorrem
do ato de ensinar; quando justificam as decisões do professor sobre o que, como e quando
ensinar; quando servem para analisar os resultados da aprendizagem de determinado conteúdo
ou o desenvolvimento de competências, entre outros aspectos. Os saberes e competências
adquiridos com a experiência cultural são alcançados em contextos fora da escola. São
aqueles que produzimos e alcançamos ao longo da vida. Cheguei a eles ao participar das
atividades culturais, ao entrar em contato com novas informações e conhecimentos, ao me
atualizar constantemente. É uma bagagem construída a partir da experimentação do que está
em minha volta.
A experiência nos atualiza diariamente. Ajuda a compreender as questões decisivas
que envolvem os diferentes modos de vida. Além disso, estabelece chaves para a interpretação
da realidade que nos rodeia.
Outro fator que me marcou profundamente na universidade foram alguns dos vários
filmes que assisti nas aulas. Um dos mais marcantes foi o Nenhum a Menos, onde numa
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aldeia muito pobre localizada no interior da China, uma adolescente de 13 anos torna-se
professora de uma turma multi-seriada, com crianças da pré-escola à 3ª série - realidade muito
próxima a de muitos professores brasileiros. No filme, o grande desafio da professora é fazer
com que nenhum aluno abandone a escola. Porém, um dos alunos decide abandonar os
estudos para ajudar a família com o trabalho, mas a professora e um grupo de crianças
desafiam-se a trazê-lo de volta à escola. Outros filmes estudados como por exemplo A Maçã,
entre muitos outros, fizeram-me rever práticas e ideologias.
Neste momento estou aqui, exausta, finalizando este memorial e encerrando
mais uma etapa de meu desenvolvimento acadêmico – a graduação em Pedagogia na
UNICAMP.
Não foi fácil.
Motivações foram poucas.
Desafios, muitos. Porém, penso em como eu era, em como pensava antes do
ingresso na UNICAMP, e agora, que estou prestes a receber meu certificado. Muita
coisa mudou, e mudou pra melhor. Eu mudei, minha prática mudou, meu físico mudou,
meus pensamentos mudaram.
Comprometo-me a continuar estudando, discutindo, revendo, reinventando,
procurando, descobrindo e principalmente aprendendo, afinal, com certeza, a vida
continua e minha sede de saber também.
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