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1. Apresentação
Este trabalho apresenta a trajetória profissional de uma professora, desde sua
infância até o presente momento.
Ideais passados e presentes, reflexões a cerca da forma como a sociedade
está organizada, bem como a constituição política de um profissional. A idéia maior
desse memorial é, bem mais, discorrer sobre a vida de um professor em formação
que da formação de um professor.
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2.Sem perspectivas

Filha da exclusão, nascida e criada numa realidade social onde a prioridade
básica já não consiste mais em viver e sim em sobreviver. Garantir moradia, o
alimento, a vestimenta. Qualquer brasileiro sabe bem a que me refiro.
Ao olhar para o futuro, horizonte algum era vislumbrado. Apenas a névoa
escura da incerteza, ante o que viria, cobria e inibia o aparecimento de qualquer
hipótese sobre o dia de amanhã. A vida se mostrava, diante de mim e diante de
tantas outras pessoas – como acontece ainda hoje - como uma mata fechada, sem
trilhas para a caminhada. Tudo haveria de ser construído apenas com a força dos
braços, não havia instrumento emocional ou material que pudesse ser utilizado como
apoio para a construção dessa dura e desejada estrada denominada vida. Contudo,
como filha de migrantes nordestinos e semi-analfabetos, percebi logo cedo que
manter os filhos na escola sempre foi um objetivo perseguido pelos genitores da
família e, em especial, pela mãe. Acredito que gostariam de oferecer aos seus filhos
a oportunidade que a vida lhes negara. Apenas hoje compreendo o porquê de tal
obstinação pois, nas reflexões feitas mediante textos apresentados, principalmente
na disciplina de História da Educação, verifiquei que a escolarização confere ao
indivíduo respeito diante da sociedade. O intuito inicialmente era ler e escrever. Esse
é o início do caminho que por mim foi percorrido para que hoje eu possa ser
reconhecida como o eu que sou.
Quando criança, nunca pensei no que gostaria de ser quando adulta. Penso
que, mesmo em fase cuja imaginação funciona de forma extremamente fértil, o
contexto no qual me situava impedia a emersão de qualquer capacidade criativa.
Creio, hoje em dia, que naquela época, não tinha coisa alguma, nem imaginação...
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Até chegar à 8ª série do atual ensino fundamental passei por quatro escolas
diferentes, sempre cumprindo dois anos em cada escola, sempre fazendo
mudanças, adaptando-me e readaptando-me às escolas, aos bairros, às cidades e a
mim mesma, que sempre tinha que me transformar para conviver com tantas
mudanças. Criar raízes e efetivamente preferir uma escola à outra se torna algo
muito difícil para quem não dispõe de tempo. Todavia, esse “passeio” por diversas
realidades fez-me perceber, muito cedo, que expressões como igualdade de direitos,
respeito e dignidade são apenas discursos para alguns e uma doce utopia para
outros. Na prática constatei, logo criança, que o que confere a um ser humano
esses adjetivos é o lugar ocupado por cada um na escala social. Nas vezes em que
mudei de escola, tive a sensação de que estava mudando de país, tais eram as
diferenças existentes entre as mesmas. Na Escola Municipal de Primeiro Grau
“Ezequiel Ramos Junior”, situada no bairro do Itaim Paulista - periferia de São Pauloa sujeira reinava, os corredores eram escuros e úmidos e, constantemente, era
invadida por ladrões que roubavam o que ainda tinha para ser roubado e destruíam
o que ainda restava para ser destruído. Mas a comunidade destinava um carinho
todo especial aquele local. As refeições eram sempre fartas: até durante os períodos
de recesso escolar e férias a escola era aberta nas horas do intervalo para oferecer
refeições à comunidade. Naquela época, sentia-me orgulhosa, assim como os
outros, de ter uma escola tão preocupada com o bem-estar da comunidade. Hoje, no
entanto, sei que aquela escola era, no que tange a questão da alimentação,
meramente assistencialista. Tinha tal postura pois, cabia a ela, oferecer as “esmolas”
do governo aquele povo pobre e sem instrução. Não era percebido que aquela
atitude não nos engrandecia em coisa alguma, apenas provocava uma falsa
sensação de ser percebido como sujeito de direito. Todos ficavam felizes e voltavam
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para suas casas de barriga cheia, evitando assim qualquer atitude de revolta e
movimentação, em função de uma mudança no sistema que oferecesse a cada um a
condição real de comprar o seu alimento e não mais precisar da escola para se
alimentar. Indubitavelmente, tenho essa visão em decorrência das possibilidades de
leitura e discussão que apareceram em meu caminho. Não obstante, sei que muitas
pessoas ainda são tratadas de forma totalmente assistencialista, sem perceber que
isso não é honra ou mérito, e sim um ato vergonhoso que impregna a sociedade
brasileira. Infelizmente, muitos vivem a miséria com a sensação de viver mordomias
pois, diferente do que aconteceu comigo, vivem à margem da vida boiando em um
mar de ignorância.
(...) hoje, em nossas sociedades dualizadas, a
exclusão é invisível aos olhos. Certamente a invisibilidade é
a marca mais visível dos processos de exclusão(...) A
exclusão e seus efeitos estão aí. São evidências cruéis e
brutais mostradas nas esquinas, comentadas pelos jornais,
exibidas nas telas. Entretanto, a exclusão parece ter perdido
a capacidade de produzir espanto e indignação em boa
parte da sociedade. Nos “outros” e em “nós outros”. (Gentili,
2001,p29).

Outro aspecto dessa escola que gostaria de ressaltar e comparar com as
escolas que hoje conheço faz menção ao trabalho dos professores. Aquela escola,
como já dito, era desestruturada em muitos sentidos, como algumas ainda o são,
mas havia empenho por parte dos professores. O número de faltas era
extremamente pequeno e o semblante dos professores era mais tranqüilo. Eles não
tinham apenas uma relação profissional com a escola, mas também uma relação de
amor. Hoje em dia tal comportamento também pode ser observado. há um
envolvimento muito grande por parte dos professores. Penso até que atuar como
professor sem se deixar envolver emocionalmente com o trabalho, o lugar e as
pessoas, principalmente com as crianças é algo impossível porque o ato de ensinar
exige afetividade. Como diz Carl Rogers em seu livro “Liberdade para Aprender”, é
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necessário que se crie um clima que possibilite a liberdade para aprender,
estimulando, restaurando a curiosidade do aluno, encorajando-o a escolher seus
próprios interesses e tais atitudes só podem culminar em sucesso se ocorrer dentro
de uma relação rica em laços afetivos. Mesmo havendo vínculo afetivo, não se pode
negar que muitas coisas mudaram pois, o profissional de hoje, apresenta problemas
sérios de faltas em virtude de abalos emocionais que vêem sofrendo em decorrência
dos vários elementos que permeiam o exercício docente.
Já na Escola Estadual de Primeiro Grau profª “Yolanda Ascêncio” - esta
localizada no município de São Caetano do Sul, cidade privilegiada do ABC paulistaa realidade era bem diferente. A escola tinha uma ótima localização e as estruturas
física e administrativa causavam júbilo aqueles que lá estudavam, não chegavam a
causar inveja, pois todas as escolas do município tinham as mesmas características.
Foi o lugar em que mais tempo precisei para me adaptar. Tudo era muito diferente:
as refeições, as pessoas, as regras, os professores. Qualitativamente falando, era
muito melhor em termos de ensino, mas sentia que o envolvimento emocional
daqueles que trabalhavam

no local ,em si era frio, quase inexistente. Assim

estabeleço um triste paralelo: em um lugar, mesmo permeado por um ambiente de
afeto, o abandono geral e a precariedade no ensino; no outro, todos os cuidados
para o desenvolvimento saudável do trabalho pedagógico. Tudo dentro de um
mesmo Estado. Quando fui estudar nessa escola vivia a me perguntar por que as
pessoas de minha antiga escola não tinham o direito de viver em um ambiente como
aquele em que me encontrava. Hoje sei bem a resposta: desigualdade social, um
mal que assola o seio de nossa sociedade e parece não ter meios de acabar.
A escola de minha época, bem como a escola de hoje, evidenciava e
legitimava a diferença entre as pessoas. Reproduzia as desigualdades dando
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comida aos famintos e uma melhor educação aos outros. Afirmo, contudo, que a
segunda escola mencionada, também não poderia ser considerada exemplo de
formação de pessoas que nasceram para estar no topo da pirâmide social - não é
objetivo destacar aqui a diferença entre os diferentes e sim a diferença entre os
iguais - pois até mesmo entre as pessoas que a sociedade denomina como classe
baixa, existem desigualdades gritantes, que faz com que algumas pessoas dessa
classe se sintam muito superiores e diferentes, agindo de forma discriminadora em
relação a outras pessoas da mesma classe, ou seja, existem dominantes dentro de
muitos dominados.
Se entre pessoas de uma mesma classe social já existe uma atitude
preconceituosa, o que dizer então entre pessoas de classes sociais diferentes? Em
nossa nação, cujo sistema é capitalista, são repetidos aos quatro cantos os
princípios liberais de igualdade de direitos. Contudo, a compreensão de igualdade
na concepção liberal não significa igualdade de condições materiais. Assim como os
homens não são tidos como iguais em talentos e capacidades, também não podem
ser iguais em riquezas.
Não temos todos talento igual e a propriedade
e, em geral, uma retribuição ao talento. A propriedade
igual pára todos é uma simples quimera; só poderia ser
obtida por espoliação injusta. É impossível, em nosso
feliz mundo que os homens que vivem em sociedade
não se dividam em duas classes: os ricos e os pobres
(Voltaire, apud por Lascki, op.cit., p. 154)
Será que o fracasso ou o sucesso depende única e exclusivamente dos
talentos naturais?

A mãe de um ex-aluno, presenteou-me certa vez com uma redação cuja fonte
ela desconhece, no entanto, por achá-la significativa e me identificar com as idéias
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da autora, Rosilene Maria Lourenço, coloco-a neste trabalho. Através dela, expresso
o que muitas pessoas viveram e ainda vivem, o que sentiram e ainda sentem.
Entendo-a como um pedido de socorro, um grito de alerta que precisa ser ouvido:

Crianças de hoje e seus momentos
Vieram com a luz do iluminismo,
As mentes mágicas transformaram o mundo,
Com suas idéias de liberdade e fraternidade,
Sem distinção de cor, classe social ou raça.
Tais mentes, que consideravam a renúncia da liberdade,
A renúncia da qualidade de homem aos direitos
Direitos humanos.
Direitos e deveres humanos, estabelecidos na Constituição.
“Assistência social será prestada, a quem dela necessitar.
O amparo às crianças e adolescentes carentes.”
Esses que vagam sozinhos?
Que na carência de afetos convivem com a solidão?
Esses tantos que vivem nas ruas, de esquina em esquina
Pedindo esmolas, cheirando cola.
Que com olhos assustados, famintos, quase sem brilho,
Mostram sua alma oprimida pela sociedade,
E pelos braços da própria família,
Que te ignora ou te explora nas ruas,
Fazendo, sob pressão, voltar para casa de mãos cheias.
Nem que seja com migalhas de pão seco, achadas no lixo da
Esquina.
Doída realidade!
De tão pouca idade, apenas uma criança, vagando nas ruas:
“Hei tio, tem bala?”
“Tem real?”
O real para essa criança fica cada vez mais distante.
Para ela, distante também é o sonho de ter o que para muitos pode ser banal.
Um banco escolar, um livro educativo, um lar para voltar.
Alguém para abraçar, uma mesa farta e variada,
Para saciar o ronco que vem do estômago.
Nem mesmo o poder da utopia faz com que ele crie em sua mente
Um futuro feliz.
Mas a criança continua o caminho!
“Ei, tia, uma esmolinha?”
“Qualquer centavinho.”
E a noite vai chegando.
Dependendo da estação, o frio, a chuva, os mosquitos,
A fome, a dor...
A vontade de fumar, de beber, de chorar...
O céu, quando estrelado, faz-se o único e mais real cinema já visto na vida.
Em cima dos bancos das praças, debaixo dos viadutos...
Apenas trombadinhas, negros!
Dizem os soberbos que os vêem:
“Deveriam morrer logo, antes que cresçam e proliferem!”
Sim! Além de trombadinhas que roubam seus irmãos pelas necessidades,
São apenas crianças!
Um pseudo-espinho na sociedade na qual habita.
Apesar de tudo, são pequeninos cidadãos.
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Cadê as obrigações da sociedade para com esses seres?
Muitos falam de ética e moral,
Virtudes as quais muitos nem chegam a possuir.
De vocês constituintes, pede-se respeito
Aos princípios que emanam a vida, dignidade e cidadania.
Trata-se de um lugar na sociedade.
Criança, que futuro terás?
Criança de rua, dos caminhos, perdidas e desorientadas.
A escola, que sabe dela?
Você aí, que carrega livros!
Que percorre distância, que chega a distante escola.
Que tem liberdade de aprender a arte e os saberes.
A diferença que tem entre o Sul e o Sudeste,
Norte e Nordeste.
Os campos verdejados, as metrópoles industriais, a terra banhada pelo Amazonas ao tórrido
sertão.
Pouco sabes do be – a –bá.
Definir política, nem pensar
Pouco conheces de ti mesmo,
Da potencialidade criadora que adormece dentro de ti.
Dentro desses corpinhos, muitas vezes, raquíticos por natureza,
Ou condição de vida vivida.
Em muitos moram gênios, moram artistas, pessoas do povo...
Moram vidas.
E ainda insisto!
E o ensino, como vai?
Digo!
A educação não pode ser máquina reprodutora somente de mentes elitistas.
A educação precisa atingir de fato crianças carentes.
Escola, política e sociedade correlacionadas.
Separadas, formam a marginalização do indivíduo.
Alienado do sistema social.
Há muitas que são vistas como meras carregadoras de livros.
Nem sempre!
Outras carregam vontade de subir na escada – escola,
Passar nos degraus, e se abrir para o mundo.
O sucesso com os livros compensará as desigualdades dos recursos materiais que não lhe
são fartos.
Criança!
Pequeno estudante, ou mero espectador,
Que achas da nossa escola?
É ela democrática a todos?
Pequenos olhos, não entendem a realidade dos recursos que
Lhes são negados.
Disfarçadamente lhes é negada a liberdade de criar e recriar.
A liberdade de livrar-se de decorar, de questionar sem
Medo.
A liberdade de livrar-se da opressão do boletim bimestral.
O medo de reprovar no primário, ginásio e colegial.
Esta, sem dúvida não serve à maioria.
De fato, dali jamais sairá um diplomata.
Muito menos um cidadão feliz e satisfeito.
Sairá sim, um autofracassado, por décimos de pontos perdidos.
Salve-se quem tiver condições!
Diploma universitário, quem for o melhor, ou pagar mais.
O vestibular é ainda um desafio da classe média adolescente.
Isto porque os pobres estão praticamente excluídos dos bancos universitários.
O canudo só chega as mãos do que tem quase sempre o melhor.
O melhor estudo nas melhores escolas. Onde tem os melhores, e mais dedicados
professores.
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Ou ainda mais bela conta corrente que pague!
Direitos humanos...
Escola...
Democracia...
Infância, sem fracasso nos primeiros degraus.
Sonhos...
Que solução?
Que futuro terão estas gestações sociais, nacionais, estaduais e também municipais?
Está passando do momento de deixarmos de dar tanta importância somente aos discursos
eloqüentes que comovem multidões.
E que muitas vezes não passam apenas de belos jogos verbalísticos a driblar pensamentos.
Está na hora de agirmos!
De assegurar o direito à segurança para nossas crianças e velhos.
Hoje e sempre.
Crianças!
Não são somente o futuro de amanhã, mas a realidade concreta,
Presente nos momentos que vivem.
O concreto que mora nas ruas,
Que busca inconscientemente um argumento que justifique
A luta pela sobrevivência.
O concreto que manuseia o teclado de um computador, criando
E recriando formas geométricas e navegando na internet
Esboçando já um amanhã com alicerce mais consistente,
Para viver no espaço da nova globalização planetária.
Ou ainda
O concreto não é bem concreto.
Que pela dor e o trabalho pesado,
Foram-se os ares infantis.
Esse tal concreto, que pega na pá, na enxada, na foice, e no canavial...
Que não tem tempo para imaginar algo bonito
E diferente, “que ainda é criança!”

Uma criança sem recursos que, provavelmente, só poderá contar com
escassos materiais escolares que os pais, encurralados por uma renda familiar
baixíssima, compram sob protestos pois, acham um absurdo a lista de material
pedida pelo professor e não hesitam em soltar gritos quando o lápis e borracha
acabam. Tendo aulas numa escola pública, com salas superlotadas, docentes mal
remunerados e, não raro, cumprindo horários que são obstáculos sérios ao processo
de aprendizagem, e em espaços físicos onde é materialmente impossível dedicar-se
de forma concentrada aos estudos terá, através do seu talento, as mesmas
condições de uma que está inserida num ambiente rico em material educativo,
internet, professores particulares?
Apesar da lei e das autoridades pregarem a igualdade de direitos e não
destinarem esta ou aquela escola aos pobres incentivando, inclusive, o acesso à
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escola, são as condições de vida de cada pessoa que cumprem o papel de viabilizar
e reproduzir a mesma discriminação que a “igualdade de direitos” prevista na lei, diz
querer corrigir.

3.1º H.E.M “J”.
O maior erro que um homem pode cometer é viver com medo de cometer um
erro.
Hebbard

Ao sair da oitava série, não sabia exatamente o que fazer. O comprimento de
minhas pernas não me permitia dar grandes pulos. Não tinha raízes que me fixasse
em um objetivo realmente significativo. Contudo, também não tinha asas capazes de
alçar pequenos, médios ou longos vôos. Tinha, na época, vontade de fazer
publicidade, não por vocação e sim pelo status que essa opção profissional conferia
aqueles que a cursavam. Não obstante, o curso era ministrado apenas em colégios
particulares e eu, sem condições financeiras para fazer parte daquele grupo, mais
uma vez tive meu sonho castrado por um mecanismo típico do sistema capitalista.
As escolas públicas de São Caetano do Sul – cidade onde residia- ofereciam cursos
de secretariado, colegial e magistério. O curso de secretariado era extremamente
concorrido e acabei ficando de fora do processo de seleção. O colegial nunca me
atraiu, pois tinha como finalidade a pseudo formação para o ingresso na faculdade e
essa, por sua vez, não era sequer uma distante ilusão. Não acreditava que seria
possível fazer uma faculdade, mesmo porque, desde muito cedo percebi que o
colégio, nas entidades públicas, em nada ou quase nada contribui para o acesso ao
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nível superior. Sempre percebi que a concorrência se dava de forma desleal e que
aqueles que ocupam a base da pirâmide social só estão destinados à pseudoeducação, pseudo-oportunidades, enfim, a maior parte dos ditos benefícios e direitos
a nós destinados, sob a minha ótica adolescente, não eram nada mais que mentiras
que nos ajudavam a sobreviver, pois a necessidade de acreditar em alguma coisa é
uma das molas propulsoras da vida humana. Quando se perde a crença, se perde
um pouco da força vital. Quando se perde a crença, se perde o poder de lutar e viver
torna-se um ato banal e repetitivo.
Diante disso, sobraram-me duas opções: ou parar de estudar e fazer parte do
movimento cíclico que sempre envolveu a minha família, resultando no abandono do
ato de estudar para aceitar sub-empregos, ou encarar o magistério até que uma
oportunidade melhor viesse a aparecer. Fiz a segunda escolha e assim iniciou a
minha vida de professora.
A condição de vida está presente em nossas
escolhas ou condiciona nossas escolhas. Não escolhemos a
profissão
que
queremos,
mas
a
possível.
(Arroyo,2000,p.126).

Em 1990, a Escola Estadual de 1º e 2º Graus Profª Eda Mantoanelli, escola
gigantesca situada na cidade de São Caetano do Sul, me recebeu como aluna.
Fazia parte do 1º ano do curso de Habilitação Específica para Magistério (H.E. M),
estudava no período noturno e demorei um pouco até perceber o que eu estava
fazendo naquela sala de aula cercada de pessoas, na maioria, bem mais velhas do
que eu. Naquele primeiro ano um pensamento sempre foi constante em minha
mente: “o ano que vem, verei o que posso fazer.Tenho certeza de que não quero ser
professora, pois essa profissão não me oferece nenhuma perspectiva de futuro” .
Porém, o tempo – esse velho que não envelhece, não se desgasta, não se cansa de
correr e devorar tudo o que atravessa seu caminho, correu e devorou meus planos
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de desistência, ao mesmo tempo em que deixou em minha mente a semente da
profissão e em meu coração a praga do conformismo. Estava eu conformada: iria ser
professora!
O primeiro ano de magistério transcorreu sem episódios marcantes. Tudo, ao
meu ver, era muito óbvio. Um curso extremamente fácil. Nunca exigiu de mim muito
esforço para cumprí-lo; não podia conceituá-lo como bom ou ruim, afinal nunca tive
contato com outros cursos. Todavia, posso hoje dizer com certeza, que o curso não
ofereceu condições para uma atuação satisfatória e por isso não consigo fazer
maiores comentários. Lembro-me apenas que a disciplina de psicologia, em alguns
pontos, me encantava, pois oferecia superficial possibilidade de compreensão sobre
a misteriosa e até hoje, quase inexplicável, mente humana. Havia algo de fantástico
em observar as pessoas e tentar suscitar motivos, justificativas ou explicações para
os seus atos.
Depois desse primeiro contato com a psicologia penso que me tornei uma
admiradora de almas. Acredito que a psicologia me fez mais generosa, humana e
tolerante, haja vista que depois de conhecer alguns fundamentos passei a me
condoer com mais facilidade das “supostas” tristezas das pessoas que me rodeavam
e, até daquela vida, aparentemente rica e feliz das celebridades que adentram os
lares em todas as partes do mundo através dos meios de comunicação. Sensações
de desespero, inutilidade e angústia apossavam–se de mim quando observava que,
independente de seus sentimentos, essas pessoas tinham que aparecer sempre
contentes, bonitas e dispostas. Quantas realmente usavam e ainda usam máscaras
de felicidade para ocultar ou disfarçar tristezas latejantes? Quão lamentável deve ser
viver uma vida que não é sua, e sim imposta pelas circunstâncias? Como é injusto
forçar um sorriso para esconder um pranto.
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Certa vez, por ocasião da falta de professores, encontrávamo-nos, minhas
colegas de classe e eu, a conversar futilidades. Davamos muitas gargalhadas dos
fatos passados e constatávamos que esses fatos, por vezes, haviam sido motivos de
muitas lágrimas e vergonha. Em meio a grande alegria que dominava aquele
espaço, sentimos a ausência de Sandra, uma colega que estava na escola, embora
não estivesse reunida ao grupo. Sandra era uma pessoa simplesmente invejada
pela sua alegria e facilidade de ver sempre algo bom em todas as tormentas que
assustam, vez por outra, o cotidiano humano. Era o bom humor que se fazia matéria,
e passou a nos privilegiar com sua presença quase que diária. Ninguém sabia o que
eram lamentações quando se juntava a ela. Era a viga maior de sustentação para os
problemas da classe. Não raro, as pessoas iam a sua presença para poder
conversar sobre seus problemas e dores, pois sabiam que, mesmo não os
resolvendo, ela teria a palavra certa a proferir, tornando–os assim ao menos
menores. Enfim, ela era simplesmente demais e o grupo, naquele momento, sentia
sua falta.
Em determinado momento resolvi buscar minha bolsa que havia deixado em
sala de aula e ao me aproximar, percebi que havia alguém descansando com a
cabeça sobre a carteira no fundo da sala. Aproximei-me com cuidado para não
atrapalhar o descanso daquela pessoa que, com certeza havia trabalhado o dia
inteiro e sequer tinha tido tempo para um banho antes de ir pra escola. Quando
cheguei à porta, pude verificar que a pessoa em questão era Sandra e, diferente do
que supunha anteriormente, não descansava e sim chorava. Um choro intenso,
parecido com choro de criança, que se liberta do peito e se espalha no espaço como
um pedido desesperado de socorro. Um sentimento de tristeza se fez audível para
que alguém se comovesse e fizesse alguma coisa. Aquela cena me causou
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perplexidade! Decidi deixá-la sozinha com seus fantasmas. Às vezes, esse encontro
se faz necessário.
A partir daquele momento, passei a observar Sandra de uma maneira
diferente. Não que eu buscasse conscientemente fazer essa análise, mas meus
olhos, como que por encanto, adquiriam vontade própria e sempre se direcionavam
a ela de forma distinta.
Entendo essa fase como sendo o primeiro estágio de observação. Tudo o que
ela fazia ou falava era imediatamente guardado em minha mente, armazenado em
um banco de dados, pois acreditava que tudo me seria útil quando chegasse o
momento de ajudá-la de alguma forma. Percebi que mesmo presente, Sandra se
ausentava do grupo. Seu olhar, não raro, ficava disperso, perdido. Olhava para o
nada durante minutos a fio. Eram claramente, momentos de divagação. Sentia que
existiam duas Sandras. A primeira, muito feliz e animada, era a que meus ouvidos
ouviam e a outra, triste e pensativa, era a que meus olhos viam.
Com o correr dos dias pude perceber que aquela tristeza que eu supunha
cercear a vida de muitas celebridades também ocupava lugar de destaque no
cotidiano das pessoas anônimas como eu ou Sandra. Refleti intensamente a cerca
do modo como eu faria para me aproximar de Sandra e ajudá-la naquilo que me
fosse possível. Contudo, sentia uma sensação profunda de inutilidade ao constatar
que eu não conseguia desenvolver esse processo de aproximação. Cheguei até
mesmo a sentir raiva dela e denominei-a como a “infeliz mascarada”. Sim, uma
palhaça que estampava no rosto a colorida alegoria da felicidade porém, escondia
atrás desse disfarce, uma dor profunda. A mulher conhecida por todos não passava
de uma mentira.
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Quanto a mim, tinha nas mãos uma grande chance. Eu, que tencionava
entender a subjetividade alheia, tinha a minha frente alguém que efetivamente
precisava de auxílio, nem que esse auxílio se resumisse a um ombro onde pudesse
chorar e dois ouvidos que pudessem escutar. Surge, desse episódio o que conceituo
de “primeiro grande fracasso de minha vida profissional” - o primeiro de muitos. Os
dias foram passando e eu não conseguia me aproximar, abordar o assunto, não
conseguia fazer coisa alguma. Queria colocar-me a disposição para uma conversa,
um passeio, um desabafo. Todavia, não sabia como fazer isso. Aproximar-me de
pessoas de fato não é uma das minhas mais apuradas habilidades e toda noite, ao
sair do colégio, eu me garantia que a próxima oportunidade seria aproveitada. E
assim foram passando os dias e as oportunidades. E assim fui percebendo-a cada
vez mais distante. Comecei a me questionar: Por que era tão difícil estabelecer uma
relação com Sandra? Por que tanta dificuldade em me aproximar das pessoas?
Confesso que fui covarde. Não precisava me fundamentar na psicologia para
oferecer ajuda a uma pessoa que precisava. Ter informações não é muito útil se
não puder transformá-las em conhecimento e este em sabedoria. Uma pessoa que
conhece a teoria e não tem coragem de transformá-la em prática é mais “ignorante”
do que aquelas que não conhecem a teoria.
A última vez que vi Sandra foi numa quarta feira. Havíamos nos programado
para faltar na sexta, pois a quinta era marcada por um feriado. Na saída do colégio
dissemos um “até breve” e fomos embora. Depois disso, Sandra não mais retornou
às aulas. Não atendia telefonemas nem mandava notícias. Três dias depois a classe
obteve a informação de que Sandra tinha sido hospitalizada em virtude de uma
tentativa de suicídio. Recuperou-se e foi embora da cidade, sem deixar notícias.
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Esse

episódio

marcou

minha

vida

de

forma

singular:

pessoal

e

profissionalmente. Procurei e procuro, ainda hoje, exercitar o meu olhar para ver
além das aparências – é lógico que nem sempre consigo - e desenvolver o contato
com as pessoas. Hoje em dia, ao entrar em sala de aula procuro perceber em cada
um dos meus alunos as mudanças comportamentais que são expressas de infinitas
maneiras: no olhar, na fala, na agressividade, no silêncio etc. Tudo isso pode
significar absolutamente nada ou pode ser um grito desesperado de socorro. Cada
vez em que uma atividade proposta não é desenvolvida em ritmo ou padrão já
conhecido, há uma indagação: “será que está tudo bem?”. Mesmo assim, sei que
não sou capaz de perceber e agir ante a subjetividade de todos os que a mim são
confiados como alunos. Na vida e na escola, a correria do dia-a dia, por vezes, nos
faz desviar os olhos dos problemas alheios e as pessoas acabam por se tornarem
cegas aquilo que é realmente importante: a vida. A escola, esse lugar de construção
social, onde cada criança passa, em média, quatro horas por dia, nem sempre
consegue perceber quais são as crianças que, como Sandra, enfrentam situações
que não têm condições de resolverem sozinhas. Talvez isso aconteça porque, não
raro, uma das maiores preocupações da escola ainda é a transmissão do conteúdo.
Considero fundamental e dedico grande valor a tudo o que foi historicamente
construído e deixado como herança cultural, e destino também à escola a
responsabilidade de colocar todo esse legado nas mãos de nossos alunos.
Entretanto, não se pode deixar de observar que cada ser humano é singular e,
dentro de sua singularidade, seus problemas, sua realidade, seus medos e
coragens, ele precisa ser observado com um olhar mais generoso, para que tenha
certeza de que existe alguém disposto a ajudá-lo a transpor os obstáculos que por
ventura a vida lhe imponha. Não defendo, contudo, que os professores devem agir
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como psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas ou até mesmo como pais e
mães. Porém, cabe ao professor ficar atento a qualquer manifestação suspeita para
que se possa fazer o devido encaminhamento a profissionais que atuem diretamente
com cada uma das especificidades que podem aparecer dentro de um ambiente de
sala de aula. E cabe a cada integrante da sociedade, independente de ser professor
ou não, reivindicar junto ao poder público condições para que as crianças possam
receber atendimento sério, responsável e rápido, haja vista que nossos alunos levam
meses

e,

às

vezes,

anos

para

receber

um

tratamento

psicológico

ou

fonoaudiológico, mesmo que a necessidade desse tratamento já tenha sido
clinicamente comprovada. Se a escola busca o desenvolvimento integral do aluno,
faz-se urgente que ela se integre à sociedade, buscando desenvolver um trabalho
intersetorial onde não só a escola, mas todos os setores sociais sejam responsáveis
por esse que sente, que ri, que chora, que ama e odeia. Quantas Sandras ainda
terão que tentar suicídio para que nós, seres também humanos, abramos os olhos e
façamos alguma coisa pelo outro que grita um grito estridente vindo da fome, da falta
de estruturas familiar e social? Quantas crianças evadiram das salas de aula e da
vida em função da falta de assistência (não assistencialismo) básica, de forma a
garantir o direito pleno à vida? Quantos “até breve” ainda terão que se
transformarem em “adeus.”?
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4.Mais um passo...

No segundo ano de magistério, um pouco mais conformada com aquele que
viria a ser meu futuro profissional, comecei a imaginar como seria a minha sala de
aula. O ano era 1992, e a “onda” do construtivismo invadia as escolas,
transformando assim, o modelo tradicional de ensino no vilão da educação,
causador de todo o mal social e de traumas a serem tratados nas crianças que
vivenciavam essa metodologia. A forma como os professores de didática colocavam
a nova concepção de ensino fazia-nos crer que tudo era possível, e que os
professores com tendências tradicionais teriam que se remodelar para poderem
atuar na sociedade, onde já não havia mais espaço para os professores que se
julgavam os donos do conhecimento e viam no aluno um mero receptor de
informações.
Eu, menina de 17 anos, percebi que diante do ideário construtivista – mesmo
que esse tenha sido totalmente distorcido – desenvolvia-se minha capacidade de
sonhar, e sentia que aqueles sonhos não eram apenas meios de fugir da realidade
imposta e vivida. Ao meu ver, e diante das falas de meus professores, a minha sala
de aula seria perfeita (o que é ser perfeito?) Não haveria desinteresse ou
indisciplina, eu não teria alunos com dificuldades de aprendizagem e a pobreza não
seria – como de fato não o é – motivo que causasse qualquer tipo de defasagem.
(...) somos os únicos seres que social e
historicamente, nos tornamos capazes de apreender. Por
isso, somos os únicos em quem aprender é uma aventura
criadora, algo, por isso mesmo muito mais rico do que
meramente repetir a lição dada(....)(Freire-1996,p.77)

A faculdade veio remodelar algumas de minhas concepções acerca de temas
como indisciplina e propostas metodológicas. Em algumas disciplinas como:
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Currículo, Teoria Pedagógica e Produção em Língua Portuguesa e Avaliação
entendi como se desenvolveu o processo no qual o modelo tradicional de ensino
deixou de ser indicado no processo de alfabetização. Diante de uma mudança social
faz-se necessárias mudanças na escola para que se possa garantir que esta cumpra
com o seu papel de formação do sujeito. O construtivismo, assim como as
abordagens sócio-interacionistas, também não podem ser considerados como a
forma mais eficaz de resolução dos problemas escolares, pois requerem um estudo
profundo e crítico acerca de suas especificidades. Ficou claro que muitas
interpretações foram feitas provocando distorções no papel do professor, aluno e
escola.
Eu tinha sonhos...
Sei que meus alunos terão
Orgulho e prazer em aprender
Nada de exercícios repetitivos. Abaixo a ordem hierárquica que coloca os
discentes num patamar inferior aos docentes.
Heróis serão. Tomarão seus futuros com as mãos e construirão seu
conhecimento de forma significativa.
Os velhos hábitos ficarão esquecidos, pois, estão
Superados.
Distinto do passado será o presente que modificará o futuro e fará da escola
algo realmente
Eficiente.
Ungidos com o óleo da transformação os novos professores atuarão com
Maturidade a fim de se construir um
Aluno que será mais que um aluno será uma pessoa crítica,
Formada e informada.
Unidos no ideal de uma escola de qualidade
Trabalharemos com diversidade, solidariedade e capacidade.
Um novo conceito de escola vai se estruturar e eu farei parte desse processo.
Risonha,
Animada,
Pronta para o que der e vier.
Ressuscitarei os sonhos daqueles que antes sonhavam e agora temem até o
simples ato de dormir.
Olharemos o
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Futuro como quem olha uma criança em processo de crescimento. Cheio de
expectativas e
Esperanças.
Sorriremos com entusiasmo e não
Sofreremos opressão, mas se sofrermos, teremos armas para reagir e vencer.
Ostentaremos a bandeira de um ensino de qualidade,
Radiante e exemplo a ser seguido.
Assim seja.
(minha autoria)

Para que essas distorções possam ser corrigidas, o curso de pedagogia
oferece algumas soluções: leitura, pesquisa e reflexão.
Mesmo com todas as distorções existentes, algo é notório: o aluno precisa se
envolver de forma efetiva em seu processo de aprendizagem e para que isso
aconteça, as aulas precisam ser, do ponto de vista do aluno, interessantes.

4.1 Aulas interessantes: como?

Em uma crônica que li há muito tempo enquanto esperava para ser atendida
em um consultório dentário, o poeta Rubem Alves dizia algo mais ou menos assim:
“nunca vi ninguém obter prazer na leitura através do ato de escrever, no entanto
observei que muitos passaram a desfrutar do gozo da escrita em virtude da prática
da leitura”. Essas palavras me pareceram obvias, por isso, passei a privilegiar a
leitura em sala de aula. Contudo os resultados obtidos não foram, em hipótese
alguma, sequer parecidos com os que eu havia desejado. Meus alunos não
demonstravam prazer nem pela leitura, nem pela escrita.
Foram nos encontros de Teoria Pedagógica e Prática em Língua Portuguesa
que eu consegui embasamento e desenvolvi uma série de estratégias que me
propiciaram desenvolver o hábito da leitura e, em conseqüência, da escrita nos
meus pequenos alunos. Discussões sobre temas como letramento e função social
da escrita ampliaram meus horizontes e abriram novas oportunidades de prática
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docente. Não posso afirmar que tive, dentro desse novo modo de abordar a leitura e
a escrita, cem por cento de sucesso, porém evidenciou-se que o interesse dos
alunos foi despertado e, como conseqüência, a avaliação do processo foi positiva.
Durante os encontros, concluí que todas as crianças podem aprender a ler e
escrever, todavia isso não acontece em qualquer situação. Aulas baseadas na
execução de exercícios repetitivos e desconexos do meio social dificultam e, por
vezes, impossibilitam o processo de aprendizagem. É inerente a todo ser humano o
desejo de se comunicar, estabelecer contatos e relações, porém uma educação não
significativa pode sufocar esse desejo natural e culminar no desprazer pelos atos de
ler e escrever. O curso de pedagogia me orientou e me deu segurança para mudar o
meu foco de trabalho. Modifiquei minha postura que, antes enfatizava os aspectos
normativos da língua em detrimento do aspecto que hoje considero mais importante:
a comunicação. Ressalto que essa modificação não significa o abandono das
normas e sim uma outra forma de abordá-las. Atualmente, quando me proponho a
ensinar a língua materna, parto do pressuposto que o meu aluno é leitor e produtor
de textos mesmo que ainda não domine os códigos. O primeiro material apresentado
é sempre um texto com uma função social conhecida pelo educando. Mesmo sem
saber ler ou escrever, a aluno já sabe que o jornal, por exemplo, tem a função de
informar. Passei a levar à sala textos reais. Quanto mais nós líamos e discutíamos,
mais os alunos demonstravam vontade de produzir seus próprios textos, não para
ficarem nos cadernos ou obter conceitos positivos na avaliação, e sim para
comunicarem-se com o mundo.
No começo do ano de 2004, li para a sala uma carta que tinha recebido de
uma amiga distante. Eles ouviram com uma atenção quase mágica. O resultado
daquela leitura foi positivo e imediato. Depois de quarenta e cinco minutos de
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conversa, todos queriam escrever suas cartas. Chegamos à conclusão de que
escreveríamos cartas às mães, e que estas seriam postadas para que chegassem
nas mãos de seus destinatários na véspera do dia das mães. Nos primeiros textos,
foram utilizados desenhos como forma de representação, esses desenhos também
foram enviados às mães. Tudo aconteceu como planejado e na 2ª feira, que
sucedeu o dia das mães, as crianças chegaram à escola fascinadas pelo simples
fato de terem suas cartas lidas. Desse momento em diante, todos queriam ler e
escrever. Passaram a elaborar cartões para os aniversariantes, convites para festas,
redações que discorriam sobre os mais diversos assuntos, jornais com assuntos de
interesse da escola...Foi o máximo!

5.Mais uma mudança
Coragem é resistência ao medo,domínio do medo,
e não ausência do medo.
Mark Twain

Até o final de 1992 morei em São Caetano do Sul com o meu pai e, por vários
motivos, no fim desse ano tive que vir para Campinas, cidade onde morava minha
mãe. Então, aconteceu mais uma mudança de cidade e, inevitavelmente, uma
mudança de escola. Essa mudança transcorreu de forma tranqüila no que tange o
aspecto burocrático. Diferente do que se vivencia hoje em dia, não tive problemas
em encontrar vaga na primeira escola em que procurei. O nome dela: E.E.P.S.G.
“José Maria Matosinho”.
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No início de 1993 passei a fazer parte do 3º ano de magistério matutino dessa
escola e vivi ali, dentre outros problemas, a dificuldade do currículo distinto ao
extremo. Tive que fazer um ano de “adaptação” para poder suprir as disciplinas que
não eram contempladas na escola de onde eu vinha. Entretanto, ao meu ver, esse
foi o menor dos obstáculos. Foi nessa turma que senti todas as sensações causadas
pelo preconceito, exclusão e pela intolerância com o novo. Foi nessa turma que eu,
uma garota recém chegada de outra realidade, oriunda de um curso noturno,
portanto desprestigiado diante dos olhos de grande parte das pessoas, tive que me
fazer mais forte e mais fria para não me deixar dominar nem cair nas garras da
opressão.
A escola mencionada desfrutava de certo renome entre as escolas públicas
campineiras, e o curso diurno diferenciava-se do noturno pelo eterno discurso que
prega que um é superior ao outro, em função das dificuldades encontradas para se
estudar durante a noite. As pessoas que enchiam aquela sala não eram senhoras
comprometidas com casa, filhos, emprego. Eram meninas da minha idade e que,
sem dúvida alguma, tinham melhores condições sociais do que eu. No primeiro dia
fui alvejada com uma rajada de olhares que deixavam evidente que a minha
presença ali não seria bem aceita. Sentei-me no fundo da sala, no canto mais
escondido que pude encontrar, de tal forma que todas ficaram posicionadas de
costas para mim. Era como se eu quisesse me redimir do erro de estar ali, num
ambiente que, apenas legalmente, era meu. Posicionar-me naquele lugar foi o meio
que encontrei de poupar a turma da minha presença. Não adiantou muita coisa.
Logo nos primeiros dias de aula ficou confirmado que eu viria realmente para
incomodar a vida daquelas mocinhas sem problemas. Fui, pouco a pouco,
mostrando que o meu ensino noturno não deixava nada a desejar ao ensino que até
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então elas tinham recebido, e a minha origem humilde não me colocava, em
hipótese alguma, em situação de inferioridade diante do restante do grupo quando
os assuntos eram a teoria ensinada na escola e a coragem para divergir e
argumentar com os professores diante de um impasse de opiniões.
Essa escola me ensinou muito, e se escrevo essa passagem aparentemente
desnecessária, é porque para mim foi marcante e, até hoje, suas seqüelas – vale
lembrar que seqüelas nem sempre são ruins – me acompanham em sala de aula. Só
conhece a dor da exclusão aquele que já foi excluído; só conhece o gosto amargo
da rejeição aquele que já foi rejeitado. Não quero que aluno algum entre em minha
sala para sentir essa dor. Procuro fazer com que cada criança que chega seja vista
ou tida como uma pessoa que sempre esteve presente. Alguém que não vem para
se apossar de um território já demarcado, e sim para compartilhar, enriquecer com
suas experiências as vidas dos que antes já se encontravam em sala. Se esse foi o
aspecto positivo dessa experiência, houve também um aspecto negativo com o qual
luto até hoje. Formei-me nessa escola e lá me constitui um professor individualista,
solitário. Lá descobri a tristeza de estar só, de não ter alguém com quem pudesse
compartilhar as alegrias e tristezas da profissão. Aprendi a engolir minhas dúvidas e
remoer meus desesperos. Não havia naquele ambiente alguém com quem eu
quisesse conversar e trocar qualquer experiência.
Acredito que ainda trago muito desse individualismo, e isso não me traz
nenhum benefício profissional, pois a educação é uma construção coletiva. Não há
sucesso na individualidade.
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5.1

–

Multiculturalismo:

a

Faculdade

oferecendo

elementos para construção de minha prática.

Acabar com os preconceitos e não permitir que as diferenças raciais ou
culturais fossem transformadas em desigualdades sempre foi um dos meus sonhos
de estudante de magistério. Naquele momento, eu tinha boa vontade. Contudo, no
desenvolvimento de algumas práticas, não basta ter apenas boa vontade, faz-se
necessário ter conhecimento, poder de reflexão e ação. Parte desses elementos me
foi propiciado no decorrer do curso pela disciplina denominada Multiculturalismo.
Durante nossos encontros, os textos e as discussões, conduziam-me à uma
reflexão: até que ponto a escola impõe como verdades absolutas valores pré
estabelecidos socialmente e que em absoluto valorizam a cultura de todos que a
freqüentam?
O feio e o bonito, o certo e o errado, o brega e o chique são criados por uma
minoria e à escola, cabe incucar esses conceitos na cabeça dos alunos, que em
resposta a esse processo de incucação tendem a agir com demonstrações de
preconceito, desrespeito e intolerância. Esse fato sempre foi muito visível nas salas
onde lecionei. Como se sabe, uma sala de escola pública é o recanto das
diferenças. Temos sempre o privilégio de manter contato com pessoas das mais
diversas origens e etnias, com as mais diferentes histórias e culturas: negros,
sulistas, filhos de imigrantes, descendentes dos índios. Enfim, uma vasta quantidade
de conhecimento histórico e cultural encontra-se nesse recinto, mas infelizmente
esse quadro nem sempre é observado por essa ótica. Não raro, ouvia os alunos se
dirigirem aos seus pares usando palavras ofensivas, que faziam alusão à cultura. Os
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negros, portadores de uma história de luta, resistência e trabalho, eram chamados
de “macacos”; os nordestinos com seu sotaque eram pejorativamente denominados
“baianos”. Por vezes, interrompia a aula para conversar sobre essas posturas, mas
percebi, com a disciplina já mencionada, que não poderia mudar as atitudes das
crianças, se não conseguisse mudar o conceito que tinham acerca de certas
questões.
Apresentei à sala um razoável número de materiais étnicos. Comecei a utilizar
como base do meu trabalho a história de cada povo, e as contribuições para a
formação da atual civilização. Fizemos um trabalho voltado à cultura de cada um, e
muitos ficaram impressionados e orgulhosos da história de seus antepassados. Pais
e avós vieram à sala; falaram da tristeza daquele que é expulso do sertão, pelo sol
que nunca se apaga; da dor dos que foram severamente retirados dos braços da
mãe África, perdendo assim, a denominação de ser humano para receber um rótulo
de mercadoria; explanaram sobre aventuras de quem abandonou o frio europeu,
atravessou oceanos e se aventurou no clima dos trópicos em busca de uma vida
melhor. Comemos comidas típicas, tivemos contatos com palavras usadas apenas
em regiões específicas. Com esse trabalho, as crianças perceberam que ser
diferente não é defeito, e sim qualidade. Perceberam que ao aceitarem a diferença,
estavam estabelecendo uma relação de partilha, onde se apropriavam da riqueza
alheia ao mesmo tempo em que ofereciam, com alegria, um pouco de sua riqueza.
Como canta Caetano Veloso, no clássico “Sampa”: Narciso acha feio o que
não é espelho. Multiculturalismo, é uma disciplina que me fornece subsídios para
trabalhar com o Narciso existente dentro de cada um – inclusive dentro de mim –
que só permite considerar válido e aceitável aquilo que reflete os próprios valores. O
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trabalho não objetivou fazer com que as crianças adquirissem simpatia por uma ou
outra cultura, e sim respeito por todas.

6.Da teoria à prática
Minha primeira experiência profissional como professora foi em meados do
ano de 1993, em uma escolinha infantil em um bairro da periferia de Campinas.
Trabalhava em uma sala com crianças de 5 anos de idade. O salário era baixo, e a
escola deixava muito a desejar no que diz respeito ao seu espaço físico. Algumas
salas eram de alvenaria e, para ir a minha sala fazia-se necessário passar por dentro
da sala de outra professora. Apenas uma das pessoas que trabalhavam naquela
escola era realmente professora formada em nível de ensino médio; eu e mais uma
das colegas éramos estudantes de magistério e as demais freqüentavam o final do
ensino fundamental ou médio. Apesar disso, a escola, em virtude do tempo de
existência e por ter como proprietária alguém que, por ser professora, já havia dado
aula a muitas pessoas da comunidade, havia conseguido alcançar certo prestígio em
termos de qualidade em educação naquele espaço. Havia muita procura, e diferente
do que pode parecer, não tenho aqui a intenção de ferir a ética e agredir o trabalho
da dona da escola. Aquela escola era boa dentro daquilo que se propunha a fazer.
Tinha uma identidade definida e assumia isso. O fato de eu não concordar e apontar
os aspectos com os quais discordo não significa que eu não respeito o trabalho
desenvolvido.
Acredito que quando se trata de aquisição de experiência, esse tipo de
instituição pouco tem a oferecer, pois ao ingressar no quadro de funcionários, o
professor deve ter ciência de que estará aceitando seguir toda a metodologia
adotada pela escola. (In)felizmente pude constatar que antes do interesse
32

pedagógico, predomina o interesse mercadológico, afinal vivemos em uma
sociedade capitalista e essa só pode sobreviver através da exploração do homem
pelo homem. De nós professores era exigido, de certa maneira, trabalhos que
teoricamente não faziam parte de nossas atribuições. Sob a nossa responsabilidade,
além das aulas, havia a limpeza da escola, a alimentação dos alunos no horário do
almoço, a confecção dos trabalhos e lembranças referentes às datas comemorativas
– mesmo quando todas as teorias indicavam a importância da participação do aluno
no processo de construção de qualquer atividade. Cabia também aos professores
passar lição nos cadernos de todas as crianças de 4 ou 5 anos, pois esses já eram
obrigados a trabalhar com cadernos pautados. Como mostra Kishimoto, 2000,
atualmente, a pré-escola já está completamente escolarizada e tem por base o
trabalho educativo do modelo da escola fundamental.
A minha atuação pedagógica era muito limitada, pois outra característica
desse tipo de escola são os ditos “pacotes prontos”. Recebíamos todo o
planejamento para simplesmente aceitá-lo e executá-lo. Muitas foram as vezes em
que lutei contra uma série de princípios nos quais acreditava para poder manter o
meu emprego e, ao mesmo tempo, oferecer ao aluno o prazer de estar na escola. O
objetivo era fazer com que crianças de 6 anos saíssem daquela escola lendo de
forma corrente e escrevendo ortograficamente. Isso não seria problema se, para
alcançar esse objetivo, não fosse preciso tirar da criança o direito que ela tinha ao
brincar, experenciar e construir o seu conhecimento.
O trabalho realizado serviu como indicador de elementos que eu não gostaria
que fossem meus princípios norteadores. Julgo ser necessária a visão acadêmica no
universo escolar. A transmissão de conhecimentos deve ocorrer: os fatos passados,
o uso da forma culta dentro da língua portuguesa, as fórmulas matemáticas etc.
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Entretanto, cabe a escola ter bom senso para discernir sobre o momento certo de
cada coisa e, para isso, basta que nos fundamentemos nas fases do
desenvolvimento infantil tão estudadas pelos profissionais da área de educação.
Não pode ser esquecido pela escola o trabalho que tem como base valores de
respeito, dignidade e liberdade. Como trabalhar esses elementos se, por vezes, o
currículo da escola – principalmente as infantis - já é, por si só, um desrespeito à
criança, além de ser um elemento cerceador de sua liberdade?
Hoje acredito que tentaria interferir numa realidade como essa, pois
embasada em fundamentos teóricos obtidos no curso, posso argumentar a respeito
do direito e dos benefícios fornecidos à criança quando lhe é possível explorar o
espaço educacional, para criar seus pensamentos, comunicar-se, brincar e fazer
descobertas através do ato de experenciar. Antes do investimento na alfabetização,
faz-se necessário o investimento na exploração da capacidade criativa da criança e
isso acontece se forem oportunizados momentos em que a imaginação infantil possa
fluir. A atividade imaginativa, longe de ser algo criado livremente pelas crianças, traz
as marcas de suas experiências sociais, de suas vivências e conhecimento sobre a
realidade.

7.Diploma na mão
Em 1994 recebi o diploma que certificava minha competência para atuar nas
quatro primeiras séries do ensino fundamental bem como na educação infantil. Já
tinha me desligado da Escola de Educação Infantil na qual trabalhava.
Desempregada, cabeça e coração repletos de sonhos, diploma na mão...comecei
então uma peregrinação por várias escolas estaduais, buscando uma oportunidade
para dar aulas eventuais. Foi uma fase complicadíssima, e eu não conseguia
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suportar as humilhações inerentes à vida de um eventual. Só encontrei má vontade
em muitas das portas onde bati. Para ser um professor que assume aulas eventuais,
não basta que o profissional tenha paciência e boa vontade; é preciso contar com a
boa vontade alheia também, e como já disse, acostumei-me, durante o magistério, a
ser muito individualista e não contar nem precisar de ninguém. Inúmeras foram as
escolas que sequer permitiram que eu deixasse meus dados para um possível
contato. Julgo que essa dificuldade seja oriunda da burocracia enfrentada pela
secretaria da escola para a abertura de uma portaria que daria direito ao professor
eventual de atuar. Em virtude disso, muitas foram as visitas vãs. A escola que eu
desejava era a escola que me rejeitava.
Já nessa época, as escolas tinham uma vasta lista de professores dispostos a
ministrar aulas em caráter de eventualidade. Nesse contexto, eu era apenas mais
uma. A minha (in)existência não faria diferença naquele universo saturado de
profissionais desempregados que se dispunham a entrar numa sala não para
desenvolverem um trabalho planejado nem construirem algo novo. O papel do
professor eventual é, puro e simplesmente, suprir a ausência de uma outra pessoa
do

ponto

de

vista

meramente

físico.

Não

é

necessário

que

ele

atue

pedagogicamente; basta apenas que fique em sala de aula e evite a dispensa ou
distribuição de alunos, pois “educação é tudo” e “lugar de criança é na escola”.
Aprendizagem? Sei lá...
Os alunos que recebem o professor eventual, às vezes, também conseguem
ser severos algozes, principalmente quando se trata de 3ª e 4ª séries. Esses já
possuem uma postura pré-adolescente, onde impera a necessidade de se contrapor
a qualquer um que se apresente como uma possível “autoridade”.
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Enfim, por todos os caminhos que passei, confrontei-me com uma série de
obstáculos, mas aquela professora sonhadora que tinha como objetivo maior
transformar a educação não podia desistir.
Depois de algum tempo, consegui a oportunidade de dar aulas em uma
escola. Recebi aquele “favor” com muita alegria (Quem estava prestando favor a
quem?), pois acreditava ser um momento único que me lançaria definitivamente ao
mundo do magistério. Planejava aulas e deixava-as prontas para que, quando
chegasse o momento, eu estivesse totalmente segura de como agir. Contudo, sou
obrigada a confessar que nenhuma das aulas foi aplicada com sucesso. As salas em
que atuei sempre foram pouco receptivas. Crianças agressivas que, claramente, não
queriam a minha presença ali. Sei, contudo, que essa reação era esperada e que
não havia problema algum com as crianças ou comigo. A educação se faz com
interação, uma sinergia precisa haver entre os sujeitos do processo. Laços de
confiança e afeto precisam ser desenvolvidos. Não tínhamos tempo para isso.
Mesmo diante de todos os empecilhos, procurava desenvolver um bom trabalho.
Mas, nessas idas e vindas de eventual, aconteceram dois episódios os quais preciso
narrar para que se possa entender a minha indignação por esse tipo de trabalho,
que me conduziu, inclusive, para longe do magistério durante um bom tempo.
1º episódio
Manhã de chuva forte. Por volta das 6h 45mm o telefone toca. Uma escola
me chama para substituir uma professora que faltou. Deveria estar às 7horas na
escola e daria aula em uma sala de 2ª série. Mais que às pressas me arrumei,
peguei a aula planejada e segui rumo à escola. Chegando lá, tive uma surpresa:
daria aula em uma 4ª série. Tudo bem. Não me amedrontei. Sabia que uma das
características do professor deveria ser a capacidade de improviso. A sala tinha um
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comportamento que poderíamos, grosseiramente conceituar, como insuportável.
Maiores do que as dificuldades de aprendizagem eram as dificuldades de
relacionamento. Todavia, resisti até o fim. O pior daquele dia ainda estava por vir,
mas como Paulo Freire (1996,p.39) afirma, é próprio do pensar certo a
disponibilidade ao risco, a aceitação do novo que não pode ser negado ou acolhido
só porque é novo.
No final da aula, recebi informações seguras de que a professora da 4ª série –
sala onde fiquei – estava na escola lecionando para 2ª série – sala onde ficaria. Ela
fez isso para se livrar de sua turma, que era tida como o “terror da escola”.
2º episódio
Em um outro dia, fui convidada a dar aula. Fiz tudo como de costume: peguei
meu material, entrei em sala e comecei o meu trabalho. Por volta das 7h 45m,
depois de quase uma hora de aula, a diretora pediu que eu me retirasse, pois a
professora tinha conseguido resolver os seus problemas pessoais e estava na
escola, pronta para dar aula.

Depois desses dois fatos, humilhada e desiludida com essas situações, jurei a
mim mesma que só entraria em uma sala de aula novamente se fosse como
professora efetiva, na série que eu escolhesse e na escola de minha predileção.
Cerca de dez anos foi o tempo em que me mantive afastada de qualquer
atividade relacionada à educação. Durante este período, alguns concursos surgiram,
mas logo em seguida foram judicialmente cancelados. Parecia que o tempo queria
me testar, para descobrir quanto mais eu persistiria no propósito de não aceitar outra
coisa senão a minha sala de aula.
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8.O TERROR DE UM SONHO CONCRETIZADO
A escuridão envolve-nos a todos, mas, enquanto o sábio tropeça numa parede, o ignorante
permanece tranqüilo no meio da sala.
Anatole France

O mês era agosto do ano de 2000. Finalmente um concurso público da
Prefeitura de Campinas foi validado. Por estar entre as pessoas da primeira
chamada, tudo aconteceu da forma como eu desejava, ou seja, escolhi a escola
onde iria trabalhar, o período e a série.
Era chegada a hora de entrar em sala de aula e assumir aquilo que por direito
era meu. Todavia, não nego que foi um momento de enorme constrangimento: a
professora que substituía chegou para dar aula e lá me encontrou. Agiu com
gentileza, mas naquele instante, por falta de planejamento político, era eu quem
colocava para fora de sala o professor. Administrar e planejar o trabalho de:
... uma escola pública não se reduz a aplicação de
uns tantos métodos e técnicas, importadas muitas vezes, de
empresas que nada têm a ver com os objetivos
educacionais. A administração escolar é portadora de uma
especificidade. (Paro,2001,p.07).

Sei que um dos maiores objetivos desse memorial é fazer uma análise das
mudanças ocorridas na prática docente, em virtude da formação acadêmica. Devo
registrar que a minha prática como professora se construiu de forma paralela ao
curso de pedagogia. Todo tempo que lecionei, sem o respaldo teórico oferecido pela
faculdade, se reduz a um ano e meio, sendo que, no primeiro semestre de docência,
não pude ou não tive oportunidade de desenvolver um trabalho sequer regular, pois
as especificidades da época foram tantas que desestruturaram de forma
extraordinária o processo de aprendizagem das crianças, da mesma forma que
puseram os professores em situação de total insegurança, no limiar do desespero.
Os professores que atuavam como substitutos viviam sob a pressão de, a qualquer
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momento, ficarem sem trabalhar, enquanto os professores que se efetivaram tinham
que superar o obstáculo de assumir uma sala de aula já no meio do ano.
As crianças eram as vítimas maiores dessa falta de planejamento político, e
sofreram absurdamente. A sala que escolhi, por exemplo, recebera como
professora, incluindo a mim, um total de cinco profissionais, no espaço mínimo de
seis meses, ou seja, viveram meio ano em fase de adaptação ao novo.
Ao assumir a sala, depois de dez anos afastada daquele universo, as únicas
coisas que sabia fazer era chorar, pensar que não conseguiria e pedir ajuda às
minhas colegas professoras, as quais tenho muito a agradecer. Elas viviam situação
semelhante a minha, tendo como único diferencial, o fato de terem experiência.
Ainda hoje, na escola, sou a professora com menos tempo de magistério. Todas
sempre foram muito solícitas. Durante esse período, nunca planejei uma aula; nem
sabia mais como fazê-lo. Tudo o que fazia em sala era colocar as aulas de minhas
colegas em prática. Todas as minhas atitudes eram espelhadas nas atitudes das
outras professoras. E em minha atuação reinava uma verdadeira miscelânea. Enfim,
eu não tinha qualquer prática pedagógica e aquela escola confundia ainda mais a
minha cabeça, já confusa. Éramos cerca de 26 professores lecionando nas quatro
primeiras séries. Cada uma tinha um modo de ver as coisas. As reuniões eram
sempre agitadas, pois o conflito de opiniões era constante e, em meio a tantos
pontos de vista, eu ficava insegura no momento de formar o meu. Naquele tempo,
pensava que todos estavam certos ao explicar a sua prática. Mas se todos estavam
certos, a favor de quem eu me posicionaria? Felizmente veio a faculdade, e hoje
faço parte das vozes que não se calam no momento de defender seu ponto de vista.
Ufa! Que sorte!
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9.Faculdade: antes, sequer um sonho; hoje, pura realidade
A legislação brasileira impunha que todos os profissionais da área da
educação fossem graduados em nível superior. O que fazer com todos os
profissionais que, como eu, tinham apenas formação em ensino médio? O pânico,
novamente, se apossou de mim e de meus pares. Sem condições de pagar uma
faculdade particular e ideologicamente convencida de que as públicas estavam fora
de meu alcance, comecei a ponderar sobre o meu futuro mais uma vez incerto.
A prefeitura de Campinas e de outras cidades da RMC também viram isso
como um problema a ser resolvido. Então, em convênio firmado com a Universidade
Estadual de Campinas elaboraram um projeto para a formação de professores em
exercício: o Proesf.
Projeto polêmico que até hoje desperta amores ou ódios. Indiferença, jamais!
Para participar desse projeto, o profissional deveria estar atuando em sala de
aula no ensino infantil ou nas quatro primeiras séries do ensino fundamental e
passar por um processo seletivo onde seriam avaliados os conhecimentos
específicos dentro da área de educação. Inscrevi-me. Precisava tentar, tencionava
conseguir.
Não me sinto à vontade para falar das emoções que se apossaram de mim no
dia daquela prova. Para ser sucinta, posso dizer que todos os sentimentos vieram
me visitar naquele dia.
Não conceituo a prova como fácil ou difícil. Difícil, de fato, foi suportar a
apreensão no semblante de todos ali presentes. Prova realizada e eu aprovada. O
curso foi vital para o meu amadurecimento profissional. Todas as disciplinas
auxiliaram na construção de minha prática. Falo construção, pois não tinha prática
alguma para rever, analisar. Mesmo não tendo anos de experiência que permitam
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fazer comparações ou observar mudanças de postura, gostaria de ressaltar algumas
disciplinas do curso que, embora não tenham sido mencionadas, contribuíram e
ainda contribuem de forma significativa na minha constituição como professora.

9.1 Teoria Pedagógica e Produção em Saúde e
Sexualidade.
Tema sempre polêmico, causador de vários impasses foi tratado com muita
sensibilidade. Mesmo sendo abordado de forma sutil, em momento algum deixou de
abalar as estruturas de posturas já pré estabelecidas. A sexualidade, principalmente
a infantil, deixou de ser tabu e passou a ser algo natural que não deve ser ignorado
ou criticado pelo adulto. Ao contrário, percebi que o professor deve buscar trabalhar
de forma tranqüila, sempre procurando um equilíbrio de postura que não iniba ou
reforce a manifestação da sexualidade humana, mas a compreenda e proporcione
ao aluno a auto compreensão.

9.2 Teoria Pedagógica e Produção em História
As disciplinas quase que se fundiram a de Multiculturalismo. Compreendi que
a valorização dos conteúdos com ênfase nos vultos célebres, datas comemorativas
bem como a história factual, não auxiliavam o aluno na construção de seu passado
histórico. Diante disso, passei a privilegiar a história de cada um, e procuro fazer
com que o educando busque conhecer o seu passado, o passado de sua família, de
seu bairro e sua cidade. Vejo isso como um caminho para que cada um possa refletir
sobre o presente de maneira a entendê-lo.
As crianças se impressionam diante de fatos narrados ou fotografias de época
que retratam o mundo que não conheceram, mas que mesmo assim faz parte de sua
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história. Tal entusiasmo não era demonstrado quando os trabalhos eram feitos tendo
como base os conteúdos como as datas comemorativas, expostos em alguns livros
didáticos.

9.3 Planejamento e Gestão Escolar
Outro ponto que destaco como fundamental para o crescimento educacional,
é a participação ativa da comunidade escolar. Para tanto é preciso que o educador
redirecione seu olhar enfocando o valor da participação dos pais e alunos nas
decisões escolares. Para que seja incentivado a efetiva participação, faz-se
necessário uma conscientização da comunidade escolar, visto que muitas vezes isso
pode ser conflituoso.

9.4 Pesquisa Educacional
Vital na minha formação o estudo sobre o professor pesquisador e reflexivo.
Assim, tornando-me reflexiva, pude observar durante minha curta trajetória como
educadora posturas diferenciadas quanto ao tema Pesquisa Educacional. Destaco
assim, que alguns professores se isentam dessa preocupação e a deixam como
qualificação somente de pessoas que trabalham no campo da pesquisa. Na
realidade e, lamentavelmente, já ouvi comentários tais como: eles pesquisam e nos
dão a fórmula. Isso deixa evidente uma caótica postura educacional. Felizmente,
sempre procurei buscar novos caminhos e referenciais para os mesmos. Porém,
hoje percebo que pesquisar vai muito além de ler livros ou outros recursos.
Pesquisar induz a um refletir, comparar, a buscar outros paradigmas que possam
influenciar em possíveis mudanças. Falando em mudanças e pesquisas, posso hoje
expor, que o trabalho que desenvolvo com os alunos são embasados em
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observações e pesquisas realizadas em grupo ou individualmente, partindo sempre
de interesses comuns ou não.
Mas, o aspecto mais relevante desse curso que gostaria de ressaltar e
agradecer tange a questão do professor reflexivo, não só em sua prática
pedagógica, mas também em sua atuação como ser político e formador de seres
políticos. Posso dizer que o grande presente que ganhei dentro dessa universidade
resume-se ao fato de questionar. De todos os dias, antes de entrar em sala de aula,
sentir-me na obrigação de parar diante do espelho e fazer a seguinte pergunta: e aí,
professora, a que deus você serve?
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