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1- Apresentação

Neste memorial de formação escrevo um pouco da minha história,
algumas experiências vividas durante esses dezoito anos em que trabalho na
educação e também as experiências que tive durante o curso do PROESF
(Programa Especial de Formação de Professores em Exercício da Região
Metropolitana de Campinas).
Relembrar as memórias é muito difícil, pois sempre acabam
voltando à tona sentimentos alegres ou dolorosos.
Portanto, aqui também registrei assuntos importantes que me
fizeram refletir mais profundamente sobre eles. Como por exemplo, a
importância do letramento e várias maneiras de se fazer um bom trabalho
diversificado em sala de aula.
Reflexões sobre um desafio que é encontrado em toda sala de
aula ”a indisciplina”. Outro assunto que causa muita polêmica, a inclusão.
Assunto muito bem trabalhado teoricamente, mas ainda uma realidade distante
para todas as salas de aula, pois são muitas as unidades escolares que ainda
não possuem uma boa estrutura física para que isso ocorra.
Pensar sobre essas e outras questões é um desafio lançado a nós
professores que construímos, no dia a dia, uma nova educação.
Durante esse tempo em que me dediquei à elaboração do
memorial, fazendo várias leituras encontrei um texto muito reflexivo que propõe
uma mudança de comportamento e de atitude, por isso achei muito válido inserilo na apresentação do meu trabalho.
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Sou um professor
Eu sou um professor.
Nasci no primeiro momento em que uma pergunta saltou da boca de uma
criança.
Tenho sido muitas pessoas em muitos lugares.
Sou Sócrates, estimulando a juventude de Atenas para descobrir novas
idéias usando perguntas.
...
Sou Esopo e Hans Andersen, revelando a verdade por meio de muitas,
muitas estórias.
Sou Darcy Ribeiro, construindo uma universidade a partir do nada no planalto
brasileiro.
...
Sou Anísio Teixeira, na sua luta de democratização da educação para que
todas as crianças brasileiras tenham acesso à escola.
Os nomes daqueles que exerceram minha profissão constituem uma galeria
da fama da humanidade: Buda, Paulo Freire, Confúcio, Montessori, Emilia Ferreiro,
Moisés, Jesus.
Eu sou também aqueles nomes e rostos que já foram esquecidos, mas cujas
lições e cujo caráter serão para sempre lembrados nas realizações dos que
educaram.
Já chorei de alegria em casamentos de ex-alunos, ri de felicidade pelo
nascimento de seus filhos e me quedei de cabeça baixa, em dor e confusão, junto a
sepulturas cavadas cedo demais para corpos jovens demais.
No decorrer de um dia já fui chamado para ser artista, amigo, enfermeiro,
médico, treinador, tive de encontrar objetos perdidos, emprestar dinheiro, fui
motorista de táxi, psicólogo, substituto de pai e mãe, vendedor, político e guardião da
fé.
Apesar de mapas, gráficos, fórmulas, verbos, histórias e livros, na verdade
não tive nada a ensinar aos meus alunos porque o que eles de fato têm de aprender
é quem eles são. Eu sei que é preciso um mundo para ensinar a uma pessoa quem
ela é.
Eu sou um paradoxo. Quanto mais escuto, mais alta se faz ouvir minha voz.
Quanto mais estou disposto a receber com simpatia o que vem de meus alunos, mais
tenho para oferecer-ihes.
Riqueza material não faz parte dos meus objetivos, mas eu sou um caçador
de tesouros, dedicado em tempo integral à procura de novas oportunidades para
meus alunos usarem seus talentos e buscando sempre descobrir seu potencial, às
vezes enterrado sob o sentimento do fracasso.
Sou o mais afortunado dos trabalhadores.
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Um médico pode trazer uma vida ao mundo num só momento mágico.
A mim é dado cuidar que a vida renasça a cada dia com novas perguntas,
melhores idéias e amizades mais sólidas.
Um arquiteto sabe que, se construir com cuidado, sua estrutura pode durar
séculos. Um professor sabe que, se construir com amor de verdade, sua obra com
certeza durará para sempre.
Sou um guerreiro que luta todos os dias contra a pressão de colegas, a
negatividade, o medo, o conformismo, o preconceito, a ignorância e a apatia. Mas
tenho grandes aliados: a inteligência, a curiosidade, o apoio dos pais, a individualidade, a criatividade, a fé, o amor e o riso. Todos vêm reforçar minha trincheira.
E a quem devo agradecer pela vida maravilhosa que tenho senão a vocês,
pais, que me honraram ao me confiar seus filhos, que são sua maior contribuição
para a eternidade.
E assim tenho um passado rico em recordações. Tenho um presente
desafiador, cheio de aventuras e alegrias, porque me é dado passar todos os meus
dias com o futuro.
Sou um professor... E agradeço a Deus por isso, todos os dias.

(John W. Schiatter)
CANFIELD, J; HANSEN, M.V.Chicken Soup for Soul.
Tradução de Tatiana Belinky

3

2- Um pouco de minha história
Quando atingi a idade pré-escolar só havia uma sala de pré-escola no
município onde morava e esta ficava distante da minha casa. Comecei a freqüentar
a escola somente no ano seguinte na primeira série primaria como era chamada. Fui
alfabetizada com a Cartilha Caminho Suave da autora Branca Alves de Lima,
adorava ver as figuras, ler as palavras e os pequenos textos.
A partir daí, na infância a brincadeira preferida era “brincar de escolinha”,
gostava de rabiscar as paredes de casa com giz colorido, dizia que estava dando
aula, influência da professora que eu tanto admirava: D. Doroti.
Era uma pessoa muito exigente e todos tinham muito medo dela, mas eu a
adorava, mesmo tremendo de medo quando a ouvia chamar meu nome. Ficava
muito feliz quando recebia algum elogio, já que me esforçava o máximo para poder
agradá-la.
Com o passar dos anos, a idéia de ser professora foi se tornando o meu
maior objetivo e sempre pude contar com o apoio de meus pais.
Em 1984 comecei a cursar o Magistério, tudo era novidade, escola nova,
novos professores, muito conteúdo, e uma visão de sala de aula, totalmente fora da
realidade, mas eu nem imaginava.
No ano de 1987 estava no último ano de Magistério e comecei a trabalhar
como estagiária na Escola Estadual Adoniran Barbosa em Valinhos, atualmente
EMEF. Adoniran Barbosa situada no bairro onde moro hoje.
Fiquei um ano nessa escola, adorava as crianças e o meu trabalho. Conheci
muitas professoras que me davam orientação devido à minha inexperiência.
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Depois em 1988 consegui transferência para Vinhedo na Escola Estadual da
Vila João XXIII (hoje EM da Vila João XXIII) onde fiquei um mês como estagiária e
depois foi me atribuído uma terceira série. No começo foi difícil, pois a visão de sala
de aula que é passada no Curso de Magistério é bem diferente da realidade
encontrada no dia a dia.
Apesar da minha pouca experiência tive o apoio da professora Berenice, uma
senhora com mais experiência que já estava para se aposentar e também estava
com uma terceira série.Fazíamos muitas trocas de atividades.
No ano de 1989 mudei para a Escola Estadual “Dr. Abrahão Aun” onde fiquei
até o final de 1991.Durante esse tempo sempre trabalhei com terceiras ou quartas
séries.
O ano de 1991 foi muito especial, a classe era muito produtiva, eu e as
crianças nos apegamos muito e também foi o ano em que casei com uma pessoa
maravilhosa que sempre me apoiou e me apóia em tudo, ele é o meu porto seguro.
De 1992 até 1995 fiquei na Escola Estadual Dr. Jair Mendes de Barros, onde
hoje funciona uma escola municipal de quinta a oitava série.
No ano de 1995 ingressei como professora efetiva do Estado.Precisei trocar a
minha quarta série por uma primeira série. Nunca havia trabalhado com uma série
inicial, foi uma ótima experiência.Gostei tanto que trabalhei por mais três anos
seguidos com a primeira série, que nessa época era chamada de Ciclo Básico.
Então, 1996 acontece à municipalização na educação e voltei para EM “Dr.
Abrahão Aun” onde estou até hoje.
Essa escola me traz muitas recordações pos foi nela em que eu estudei da
primeira a oitava série.
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Atualmente leciono para uma quarta série com trinta e três alunos, onde
encontro algumas dificuldades. Dificuldades essas que são desafiadoras e que me
motivam cada vez mais buscar uma forma para solucioná-las. Assim, aliando a
teoria recebida no PROESF com a minha prática desses dezoito anos de Magistério
estou conseguindo mudanças significativas com a classe.
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3. Uma nova fase em minha vida

Agosto de 2002 acontece uma revolução na minha vida.Dias de desespero e
noites em claro.
Até o momento, tinha uma vida corrida (eu achava que era!). Casada, mãe de
três crianças, o caçula tinha acabado de fazer um aninho e meu marido acabado de
ser comunicado que teria que fazer um curso de dois anos, no período noturno.
Quase enlouqueci. Como que eu iria para a faculdade à noite? Com quem as
crianças iriam ficar? Já que não tenho ninguém que fique com as crianças e com
quem posso contar?
Depois de procurar muito, encontrei uma pessoa para ficar com meus filhos
até às 22:30 h, era o horário que meu marido chegava da escola. Eu chegava por
volta das 23:00h, com o coração na mão, medo de que as crianças não estivessem
bem, me sentindo culpada por tê-los deixado.
Mas como as oportunidades verdadeiras que surgem em nossa vida não são
numerosas, tive de agarrá-la e com o passar do tempo, como sempre acontece, fui
me acostumando com a nova situação e tudo passou a ser automático: trabalhar,
levar e buscar as crianças na escola, cuidar da casa, do caçulinha, ler os textos,
fazer os trabalhos da faculdade, ajudar as crianças nas tarefas. Como já dizia
Rubem Alves (2003) “O amor move gestos e intenções, em qualquer profissão. Mais
ainda naquelas em que se lida diretamente com pessoas”.
Agora parece que tudo estava voltando ao normal, se é que se pode chamar
isso de uma vida normal.
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No decorrer da minha vida profissional como educadora, a questão do papel e
da posição do professor sempre estiveram presentes em minhas reflexões. E
acentuou-se ainda mais agora quando procuro integrar os estudos realizados
durante o tempo em que estou cursando o PROESF à minha prática.
A minha participação nesse curso fez com que eu me conscientizasse de que
a adequada preparação do professor é o componente fundamental na relação
professor-aluno, como também, muita coisa foi mudando muitos paradigmas foram
quebrados: a visão de escola, de classe, de comportamento, de gestão, de equipe
escolar.
Contudo, muito do que foi aprendido ainda está muito distante da realidade
que estou inserida bem como em outras realidades.
Diante desse contexto de transformação e de novas exigências em relação ao
aprender, as mudanças, não dizem respeito à adoção de métodos diversificados,
mas sim à atitude diante do conhecimento e da aprendizagem, de uma nova
concepção de homem, de mundo e de sociedade.
Isso significa que o professor terá papéis diferentes a desempenhar.
“[...] Mudanças de valores, concepções, idéias, conseqüentemente, são
atitudes não é um ato mecânico. É uns processos reflexivos, de
reconstrução, que implica em transformação, e transformar significa
conhecer”.(PRADO, 1.993, p. 99).

Partindo dessa perspectiva, considero a formação do professor reflexivo uma
questão fundamental em um processo de formação.
Ao mesmo tempo o educador é um eterno aprendiz que realiza diariamente,
uma leitura e uma reflexão sobre sua prática. O professor procura constantemente à
sua prática, o seu conhecimento. Essa atitude transforma-se em um modelo para o

8

educando (aluno), uma vez que vivencia e compartilha com os alunos sua
metodologia.
Embora a tarefa de educar esteja dividida com outros núcleos sociais, como a
família, as comunidades e os meios de comunicação, a escola ainda é o principal
foco de organização, sistematização e transmissão do conhecimento e o educador e
o educando, os principais agentes nesse processo. A escola não tem razão de ser
em si mesma. Ela é fruto do meio, assim como o meio é influência dela.
A relação entre educação, escola e sociedade é alvo de umas transformações
contínuas, influenciadas pelos modelos vigentes de educação, de escola e de
sociedade.
Pois são através dessas atitudes que levamos nossos alunos a pensar, refletir
e questionar sobre o que acontece em nosso cotidiano, com os seres humanos, e
com a natureza... Como afirma Perissé, “A arte de ensinar é uma arte que, baseada
na arte do diálogo, ensina a arte de pensar” (2004, p.198). Pois somente com
reflexão e respeito teremos uma sociedade livre de manipuladores e preconceitos
que muitas vezes atrapalham o crescimento da humanidade.Assim, teremos um
aluno muito mais crítico em relação ao mundo a sua volta, que passe a enxergar os
obstáculos encontrados como uma inspiração para a mudança.
E é nesta perspectiva que as disciplinas que tive nestes seis semestres de
formação trouxeram como proposta. Uma proposta que proporcionou um vai e vem
entre a teoria apresentada e a prática vivida e (re) construída.
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3.1. Modelo Tradicional X Modelo Emancipador
Na disciplina Teoria Pedagógica e Produção em Língua Portuguesa, dada
pela Professora Ivanda Alexandre Pereira, discutimos a concepção de leitura e
escrita nos modelos tradicional e emancipador, estabelecendo diferenças entre
alfabetização e letramento.
No modelo tradicional, o ponto de partida é o período preparatório. Acreditase que a criança tenha um momento certo para aprender a ler e a escrever. A escrita
é vista como mera transcrição da fala trabalha-se com a cópia e a idéia que cada
som exige um símbolo. Nesta concepção se ensina um conjunto de código que
representa cada som emitido, fixando-se no codificar e decodificar. Não há
preocupação com o uso da escrita, só a fixação através da cópia e do ditado.
Neste modelo, o ensino da escrita é reduzido à técnica, desprovida de sentido
e transformada num instrumento de relação, de dominação e alienação. A aquisição
do código da escrita é o objetivo fundamental, não havendo preocupação com o que
o aluno vai fazer com a escrita na sociedade em que vive. A escrita é um produto
acabado e não garante a sua participação nessa sociedade.
O professor, no modelo tradicional, é o responsável pelo processo de
alfabetização, onde o ato de ensinar se reduz ao falar e ao mostrar o erro. A criança
assume a posição de aluno, onde o ato de aprender se caracteriza pelo tentar copiar
e pelo calar.
E como surge o letramento?
Quando o mundo começa a se transformar, mudanças ocorrem nas relações
sociais e de trabalho e aparece a necessidade de buscar um novo caminho.
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Atualmente o que temos é uma nova concepção de escrita. Não há um
modelo fechado, onde o método fica a critério do docente. Nesta nova concepção,
apresentada como modelo emancipador, a escrita é apenas um sistema simbólico, o
código é apenas uma instância e o mais importante é o significado. Ensinar a ler e a
escrever passa a ser entendido como ensinar a criança a entender o que lê, a
produzir com sentido o que pretende e transportar essas capacidades para sua vida
diária.
As pessoas se alfabetizam, aprendem a ler e a escrever, mas não
necessariamente incorporam a prática da leitura e escrita, não necessariamente
adquirem a competência para se envolverem com as práticas sociais da escrita: não
lêem jornais e revistas, não sabem preencher formulários, redigir cartas e
telegramas, encontrar informações em listas telefônicas, bulas de remédio.
O conceito de letramento faz com que nós repensemos o papel da escola,
porque não basta apenas ensinar a decifrar o código da escrita: é necessário
ensinar a fazer uso da leitura e da escrita, é preciso fazer com que as crianças
associem novas práticas letradas em suas vidas.
Muitas vezes, por não dominarem muito bem a escrita e pensarem que o
único objetivo do professor é avaliar, dar nota, percebo que alguns alunos se sentem
desmotivados e com medo de escrever.
Por isso, procuro incentivá-los a escrever diferentes tipos de textos da
maneira como sabem, tendo cuidado para não intervir no texto produzido, assim,
percebo que eles se sentem mais confiantes.
Também é trabalhado em sala o respeito pelas produções dos colegas. Todos
devem saber ouvir.
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O processo de leitura e escrita implica em termos momentos discursivos, de
interlocução e de interação na sala de aula, levando em conta o processo de
evolução da língua, sua elaboração e transformação.
Procuro trazer a escrita para dentro da minha sala de aula, formando grupos e
trabalhando suas funções em todas as possibilidades, dando espaço e incentivando
as crianças a falarem, partindo de suas experiências de vida e da linguagem da
criança. Esta, por sua vez, fala, pergunta, percebe que há espaço para elaboração
individual, tenta escrever sozinha, analisa a escrita do ponto de vista do
conhecimento que já tem.
Segundo Ferreiro (1995), as crianças chegam à escola sabendo várias
coisas. Diagnosticar o quanto elas sabem é um preceito básico antes de iniciar o
processo de alfabetização. Para Cagliari (2000), a criança que inicia na
alfabetização já é um ser falante capaz de entender e falar sua língua conforme as
regras próprias de seu dialeto. A partir daí, cabe ao professor propor situações para
que a criança construa seu conhecimento através das hipóteses a respeito da escrita
e da leitura. Nessa construção, um novo olhar para intervir no aprendizado da
criança é fundamental para respeitar e valorizar seus esforços. O “erro” passa a ser
diagnóstico e norteador do meu trabalho.
A psicologia e a lingüística são campos de estudo e pesquisa que muito tem
contribuído neste processo de ensino – aprendizagem.
A evolução da criança, segundo os estudos de Ferreiro & Teberosky (1995),
na Psicogênese da língua escrita, tem mudado o olhar e alguns paradigmas da
educação. Através da escrita espontânea, Ferreiro & Teberosky (1995) procuram
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demonstrar

o referencial do que a criança quis representar e as estratégias

utilizadas para fazer diferenciações e representações. Estas constituem os aspectos
construtivos da escrita que sofrem uma evolução regular, já constatados como
semelhantes em crianças de diferentes línguas, ambientes culturais e situações de
produção.Do ponto de vista dos aspectos construtivos desta evolução, Ferreiro
(1995) constata a existência de cinco níveis sucessivos da evolução da escrita
(AZENHA, 1995).
Referindo-se também à criação de contextos para o ensino da escrita. A
necessidade de ambientes alfabetizadores é inegável. Num sentido amplo, isso
mostra a importância da convivência e da interação com práticas letradas.
O conhecimento do processo de aprendizagem indica com clareza que a
menor oportunidade de interação com a linguagem escrita é o que explica a
dificuldade de aprender da forma como a escola ensina. A investigação aponta para
a necessidade de rever as praticas de ensino da língua escrita na escola. Como
lembra Ferreiro (1995), na Psicogênese da língua escrita, cabe à escola a tarefa
social de ensinar e a criança não tem obrigação de transpor sozinha a interação com
o objeto que fora da escola ela não teve oportunidade de conhecer (Azenha, 1995).
Devido a este fato é de grande importância que a interação da linguagem
escrita seja mediada por alfabetizadores que dêem sentido ao uso da escrita e da
leitura, porque antes de tudo são bons usuários do sistema. Este é um elemento
árduo para a aprendizagem, que não pode ser substituído pela exposição à escrita
como mero objeto material.
No entanto, para Vygotsky (1993), desde o nascimento a criança está em
constante interação com os adultos que compartilham com ela seus modos de viver,
de fazer as coisas, de dizer e de pensar, integrando-as aos significados que foram
13

sendo produzidos e acumulados historicamente. Sendo assim, neste processo de
ensino aprendizagem, o desenvolvimento proximal como desenvolvimento em
elaboração possibilita a participação do adulto como mediador no processo de
aprendizagem da criança. O mero contato da criança com os objetos de
conhecimento ou mesmo sua imersão em ambientes informadores e estimuladores
não garante a aprendizagem nem promove necessariamente o desenvolvimento,
uma vez que ela não tem, como individuo instrumental para organizar ou recriar
sozinha o processo cultural (OLIVEIRA, 1995).
Portanto, é no campo do desenvolvimento em elaboração que a participação
do adulto, como pai, professor, parceiro social, se faz necessária. Conforme alertava
Vygotsky (1984), “o bom aprendizado é somente aquele que se adianta ao
desenvolvimento”.
Além dos estudos da psicologia, a lingüística também tem contribuído no
processo de alfabetização. Segundo Cagliari (2000), qualquer manifestação
lingüística desde a mais tenra idade, tem vocabulários e regras. Mas ao entrar na
escola o que ocorre é a discriminação em relação ao seu conhecimento da língua,
especificamente ao dialeto diferenciado de uma região para a outra. E a escola
continua reforçando essa discriminação quando impõe a norma culta sem valorizar
as variações lingüísticas provenientes das regiões, subjugando a capacidade do
aluno.
O objetivo geral do ensino de português para todas as séries é mostrar como
funciona a linguagem humana, quais os usos e formas que tem nas suas
modalidades oral e escrita, e qual é o comportamento da sociedade e dos indivíduos
com relação aos usos lingüísticos, nas mais variadas situações de suas vidas
(CAGLIARI, 2000).
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Diante de tudo isso, entendo hoje, que ser alfabetizado é mais que saber
decodificar símbolos, mais que saber ler e escrever. O sujeito alfabetizado é alguém
que, por ter se apropriado competentemente da língua e da linguagem, está:
-

Mais adaptado, pois é capaz de desempenhar um conjunto de
ações associadas ao uso prático e adequadas à vida moderna;

-

Munido de maior poder para efetuar escolhas e acolher
oportunidades que possam qualificar sua existência, porque é
melhor informado e mais consciente de si mesmo e da
realidade;

-

Dotado de inúmeros e amplos recursos expressivos que o
habilitam a comunicar-se e posicionar-se diante do mundo, de
modo

mais

criativo

e

satisfazendo

suas

necessidades

pessoais, por ser capaz de refletir melhor sobre seus próprios
sentimentos e desejos e, também, sobre as questões sociais.
A educação institucionalizada deve cumprir com o seu papel de transmissora
dos conhecimentos socialmente criados e organizados e, também formar indivíduos
com as características apontadas acima, promovendo um processo de ensino e
aprendizagem da Língua Portuguesa que considere a linguagem tanto nos seus
aspectos histórico e social quanto nos usos que se faz dela, ou seja, como um saber
que foi construído, desenvolvido e é constantemente modificado pelos indivíduos no
desempenho das diversas atividades que realizam em interação com o outro, com o
meio e com a própria linguagem.
Assim, a minha prática pedagógica deve garantir, desde as séries iniciais, que
o meu aluno possa capacitar-se a:
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-

Reconhecer e produzir todos os usos que se faz da linguagem
na vida real;

-

Respeitar todas as formas de manifestação lingüística;

-

Refletir sobre os diferentes recursos expressivos aplicados às
diferentes situações discursivas e apropriar-se deles;

-

Interpretar informações e fatos com coerência;

-

Escolher, com adequação, o modo como deseja ou precisa
expressar-se.

3.2. A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO DIVERSIFICADO
Nome
Inicio com exemplos de atividades, através dos nomes das crianças, pois
acredito que esta seja a primeira manifestação de escrita na alfabetização, afinal é o
reconhecimento daquele indivíduo, como único, entre vários outros.
Privilegio a leitura e a escrita com o próprio nome dos alunos, dos familiares,
dos colegas, do professor, pois essa tem um significado muito importante para a
criança, uma vez que, cada pessoa é única e seu reconhecimento na sociedade é
feito através de seu nome.
Então inicio a escrita do nome pintando a primeira e a última letra utilizando
cores diferentes. Depois colando palitos para cada letra do seu nome, assim a
criança poderá observar que existe um número constante de letras para a escrita de
seu nome, na seqüência solicitar que ela procure em rótulos de embalagens,
palavras que comecem com a mesma letra do seu nome.
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Também posso continuar a atividade com a lista de nomes dos alunos da
sala, para que o aluno verifique a possibilidade de encontrar outros colegas que
tenham o mesmo nome que o seu, ou a diversidade de nomes dentro de uma
mesma sala.
Não esquecendo que o papel do professor “nesse espaço do pensar”
(comparar, classificar, seriar, inferir, etc.) é de MEDIADOR e mediar significa “não
dar pronto”, mas oferecer caminhos para o pensar, portanto, é preciso dar tempo
para a criança elaborar suas hipóteses na tentativa de resolver os desafios
apresentados.

Rótulos e embalagens
No que se refere à leitura, a criança é capaz de “ler por adivinhação” símbolos
e sinais globais em contextos familiares (Coca-Cola, Baton, Danone, Tostines,
Nescau, etc.). Esse tipo de leitura é muito importante para o desenvolvimento da
leitura fluente.
Desenvolvo trabalho com rótulos e embalagens e esse deverá ser enriquecido
com o uso de logotipos de bancos, lojas, lanchonetes, etc., promovendo atividades
de classificação e seriação. Como separar os rótulos de limpeza, os de higiene
pessoal, os produtos alimentícios, etc. Também poderá ser feito um mural com o
material pesquisado e classificado para que os alunos possam recorrer a ele,
sempre que precisarem, para conferir suas hipóteses de escrita de palavras.
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Jogos
A atividade lúdica é muito importante no processo de socialização e
aprendizagem.
É primordial que o brinquedo, o jogo, o lazer, o prazer marquem sempre um
encontro com a criança em sala de aula.
A brincadeira pode ser entendida como um diálogo simbólico entre a criança e
a realidade em que está inserida.
Os jogos e as atividades lúdicas visam incitar a imaginação das crianças e
criar uma situação de aprendizagem. A criação de bonecos, ou mesmo as
competições são brincadeiras em que se aprendem a compartilhar e a respeitar as
opiniões diferentes. A palavra cruzada não só representa uma atividade escrita mais
lúdica, como também obriga os alunos a pensarem na escrita ortográfica, já que não
é possível, escrever cachorro com um único “r”, pois o espaço é para 8 letras.
O lúdico faz parte do processo educativo, na medida em que alia o
conhecimento, o cotidiano e a posse.

Brincadeiras de rodas
Assim como os jogos, as brincadeiras e as cantigas de rodas são atividades
lúdicas necessárias e estratégicas que permitirão aos alunos oportunidades para
estabelecer relações de aprendizagem de maneira prazerosa.
Antes de iniciar à leitura, faço uma preparação, o que podemos chamar de
“leitura antecipada”, fornecendo indicativos sobre o texto que será explorado.
Comento com os alunos sobre o tipo de texto, como ele está organizado
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graficamente, qual é o assunto que pode ser abordado e outras informações que
considerar necessárias para melhor compreensão.
Realizo a leitura em voz alta. O texto poderá estar exposto em um cartaz ou
no cavalete, ou mesmo na lousa, o que facilitará aos alunos o acompanhamento da
leitura.
Como as cantigas são textos que muitas crianças já conhecem, no início,
farão antecipação de sentido, o que é bom. Num segundo momento, procurarão ler,
tentando estabelecer correspondência entre o som e a grafia das palavras.
Atividades como cantar com as crianças, dramatizar as cantigas, como O
cravo brigou com a rosa, pedir para que elas localizam palavras maiores, menores,
com letras repetidas, rimas, repetição de um ou mais fonemas no início, no meio ou
no fim de palavras de um verso ou de uma frase são extremamente importantes.

Receitas
Hoje, muitas mães trabalham fora do ambiente familiar e, às vezes, as
próprias crianças, precisam preparar sua alimentação.
O trabalho com receita é com certeza, uma ótima oportunidade para
desenvolver nas crianças o espírito de cooperação, ajuda mútua, responsabilidade,
além de ser uma atividade lúdica e gostosa para a criança. Além disso, proporciona
a leitura de um outro tipo de texto, em que ela precisa seguir instruções.
Quando trabalho com receitas procuro enfocar os seguintes aspectos:
-

Escrevo sempre as receitas na lousa;
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-

Pergunto se alguma criança consegue ler a receita ou palavras
e peço que ela leia ou que vá até a lousa apontar a palavra
lida;

-

Faço comentários sobre o texto, explorando os diversos tipos
de receitas e para que servem;

-

Estabeleço comparação entre a receita de médico e de receita
culinária;

-

Mostro que as receitas culinárias se dividem basicamente em
duas partes: ingredientes e modo de fazer;

-

Exploro os ingredientes um a um: Como é feito? Como é a
embalagem? Onde podemos comprar esse ingrediente? É
perecível? O que é produto perecível? E assim por diante;

-

Exploro os diversos tipos de utensílios utilizados para fazer um
doce, um bolo, etc. Enfatizando as quantidades, elas são as
medidas. Explico que se errarmos na medida, a receita poderá
não dar certo;

-

Após a prática da atividade, destaco o nome da receita e uso-a
como palavra-chave para ser trabalhada na alfabetização.

Como sugestão de outras atividades com receitas, os alunos poderão
pesquisar em casa e trocar entre eles as receitas, ler em voz alta, copiar, ilustrar e
se possível, executar.
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Inventando histórias
A criação de histórias também faz parte do jogo simbólico, da brincadeira. Os
alunos deverão sempre inventar ou recriar histórias. As propostas de trabalho devem
ser iniciadas oralmente e depois registradas pelo professor com ajuda do grupo. Mas
vale ressaltar que a produção de textos escritos, mesmo antes da total aquisição da
escrita é importante para que o professor tenha conhecimento das hipóteses de
escrita do aluno.
No início, quando os alunos ainda não sabem ler e escrever, só texto poderão
ser escritos na lousa. Depois, transcrevo-os para uma cartolina e fixo na sala, para
que possam ser lidos diariamente.

Poesia
A poesia é um excelente texto para a prática pedagógica, uma vez que
apresenta ritmo, muitas vezes rima, e isso encanta as crianças.
O trabalho com poesia estimula a sensibilidade, predispõe a uma percepção
mais rica da realidade, além da familiaridade com uma linguagem mais elaborada.
Procuro ler poesias para os alunos com freqüência e levá-los a desenhar
partes significativas da poesia.
Peço aos alunos que pesquisem outros textos poéticos, em suplementos
infantis de jornais e coloco em exposição na sala de aula.Também peço às crianças
que recortem as poesias trabalhadas em estrofes, embaralhe-as e depois coloquem
em ordem novamente.Pintem cada estrofe com uma cor diferente de acordo com o
sentimento e a emoção produzidos.
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Criando outro título para a poesia, incentivo os alunos a se prepararem para
ler e recitar, lendo várias vezes às poesias escolhidas.

Outras formas de práticas pedagógicas
Seria muita ingenuidade acreditar que somente as práticas pedagógicas
descritas até aqui levam uma criança a processar, interiorizar, contextualizar e se
inserir no processo da leitura e escrita. São inúmeras e porque não dizer infinitas as
práticas adotadas pelo professor para que o aluno atinja o objetivo da alfabetização.
Podemos lembrar outras tantas práticas, como o trabalho com a produção de
bilhetes, cantigas folclóricas, parlendas, o trabalho com letras móveis, textos
coletivos, etc., porém o importante a ressaltar é que a educação dá-se na
consciência, na alegria, no compromisso e no prazer de educar. Devemos lembrar
que a prática pedagógica existe para observarmos a cada progresso do aluno, uma
modificação para que ele consiga avançar mais e a cada insucesso, uma mudança,
para que ele se reencontre no processo e continue a avançar.
Nós professores também devemos estar sempre atentos, no sentido que, a
prática pedagógica propicie avaliar e diagnosticar as dificuldades que surgem
durante o processo de aquisição da leitura e escrita.
A partir da minha observação contínua, posso ter em mãos dados concretos
que me ajudarão a escolher as estratégias mais adequadas para inferir no processo
de aprendizagem do meu aluno, a fim de ajudá-lo a transformar seu aprendizado.
Avaliar não é ressaltar os erros, mas sim observar o comportamento individual
e em grupo, o desenvolvimento na aquisição da escrita e a autoconfiança em
superar as dificuldades no processo.
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4. Um novo olhar para o tema de Pesquisa Educacional

Como tudo depende do olhar que se tem para um determinado assunto,
mudei a minha visão em relação ao tema “Pesquisa”. Antes pensava que uma
pesquisa só era utilizada para se fazer levantamento de dados estatísticos
(aceitação de um novo produto lançado no mercado recentemente, preferência de
um candidato...).
Hoje, depois das leituras realizadas e socializadas, vejo que este tema é
muito importante para o nosso trabalho de educadores, pois muitas delas nos
ajudam a ter um outro olhar para determinadas dificuldades que encontramos dentro
e fora da sala de aula, em nosso dia a dia.
O projeto de pesquisa desenvolvido na disciplina de Pesquisa Educacional,
com a professora Sílvia Bez S. Camargo, também foi direcionado a um de nossos
problemas diários na escola: a Indisciplina.
“Esta questão tem ocupado um espaço cada vez maior do cotidiano
escolar no país. É grande também a insatisfação daí decorrente, chegando
até a se constituir em causa de abandono do Magistério. Houve época em
que a reclamação partia de professores da quinta ou sexta séries; depois
começou a vir dos de terceira e quarta, sendo que atualmente têm vindo até
dos que lecionam na pré-escola...” (VASCONCELLOS, 1997).

Segundo Aquino (1998), o baixo aproveitamento e a indisciplina escolar
brasileira, tomando como recorte a emergência dos alunos-problema como uma das
principais justificativas empregadas pelos educadores na atribuição das causas de
tal impasse. As supostas causas de indisciplina escolar, tais como: a estruturação
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escolar no passado, problemas psicológicos e sociais, a permissidade da família, o
desinteresse pela escola, o apelo de outros meios de informação fundamentam-se
algumas propostas pedagógicas para uma compreensão mais autônoma da
especificidade do trabalho escolar, bem como outras regras éticas da convivência
em sala de aula, de tal sorte que se possa lançar um novo olhar sobre os atos
indisciplinados, cujas interpretações mostram-se, na maioria das vezes, de maneira
estereotipada.
Tendo em vista as questões destacadas, o problema está voltado para as
causas subjacentes da indisciplina na sala de aula e o desenvolvimento do trabalho
pedagógico diante deste contexto.
Será que este tem condições de ser eficaz? Será que não estamos em um
círculo vicioso, no qual o professor não consegue realizar seu trabalho de maneira
eficaz, devido ao problema de indisciplina, e assim, passa a receber críticas dos
pais, acabando perdendo dos alunos e gerando outros problemas de indisciplina?
Mesmo porque, na busca por soluções, muitas vezes uma meta apontada é a
de manter o aluno interessado, ou, que o problema está na definição do termo
“disciplina”. Diante da primeira alternativa, o aluno só deverá seguir as regras,
quando for do seu interesse. Mas na vida, será assim? Ou não terá que respeitar
filas em situações que não são do seu agrado, como pagar contas? Ou será, que se
espera que a vida lhe ensine?
“[...]Ao deixarem os alunos livres para decidir tudo e fazer só o que
acreditam ser correto, reforçam estados de anomia, em que os sujeitos não
são solicitados a levar os colegas, as normas, leis e regras da sociedade em
consideração. Isso não leva ‘a autonomia da consciência!” (ARAUJO, 1996).
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Deste modo podemos concluir que não será assim que formaremos alunos
autônomos e que se faz necessária à disciplina.
Entretanto, se esta for a solução, como manter todos os alunos interessados,
durante todo o tempo, sendo que cada um é único e tem suas preferências e
aversões? Vasconcellos (1997) também ressalta:
“[...] afirma-se que, para evitar indisciplina, a aula do professor deve ser
interessante [...] vemos que se espera que o professor sozinho interesse a
todos os alunos, o tempo todo. Ora, isto seria o ideal; contudo, sabemos
que dificilmente ocorrem situações assim no cotidiano da escola [...]”
(p.235).

Isso, sem levarmos em conta o aluno não demonstra interesse por nenhuma
atividade, mesmo aquelas que mais agradam como Educação Física ou Informática.
Por outro lado, não se acredita que ainda existam professores que tenham
como definição de disciplina o modelo tradicional.
Mesmo aqueles que chegaram a trabalhar desta maneira e que hoje estão a
um passo da aposentadoria, não se observa tal definição. Vê-se que a maioria dos
professores deseja um mínimo de organização e respeito mútuo para que eles
possam desenvolver seu trabalho de maneira satisfatória e que, muitas vezes, têm
dificuldade para trabalhar uma concepção de disciplina libertadora, que para
Vasconcellos (1997):
“[...]é a auto-regulação do sujeito ou grupo, tendo em vista o objetivo a
atingir. O educador, num primeiro momento, assume a responsabilidade
pela disciplina, enquanto articulador da proposta, levando, porém a classe,
progressivamente, a assuma também. Tem como parâmetro não a sua
pessoa (sua autoridade), mas as necessárias condições para o trabalho
coletivo em sala de aula”.
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Muitos autores citam inúmeras causas para a questão e apresentam fatores
relacionados à sociedade, à família, à escola, ao professor e ao aluno. Entretanto,
na prática, a culpa sempre recai nas costas do professor, ou pelo menos o problema
acaba sendo seu. O que caracteriza a gravidade de tal problema, que além de gerar
um desgaste emocional a todos os envolvidos, compromete seriamente todo o
trabalho pedagógico e até mesmo a vida profissional de uma pessoa.
Embora sejam muitos os estudos sobre tal questão, estes não apontam
soluções práticas, pelo menos no que se refere à realidade da sala de aula. Mesmo
porque, se estas fossem adequadas, o problema não estaria tomando tamanha
proporção com o passar dos anos.
Mesmo porque, é bastante cômodo falar e escrever sobre (in) disciplina sem
ter um envolvimento, ou quando se está do lado de fora do problema, apenas no
papel de observador, sem muitas vezes ouvir as pessoas envolvidas.
Este ouvir, talvez proporcionasse um maior conhecimento da realidade
estudada, e assim, o foco da questão poderia se ater na valorização do papel do
educador e na busca de uma formação que dê conta da nova realidade.
“Teoricamente, a família teria a responsabilidade pela formação do
indivíduo e a escola, por sua informação. A escola nunca deveria tomar o
lugar dos pais na educação, pois os filhos são para sempre filhos e os
alunos ficam apenas algum tempo vinculados às instituições de ensino que
freqüentam”. (Tiba, 1996).
“Foram tantas as mudanças de mentalidade e comportamento nessas
últimas décadas que tanto os pais quanto as escolas precisaram adaptar-se
a um novo sistema educativo em busca da saúde social”.(Tiba, 1996).

Durante os dezoito anos que leciono sinto que a indisciplina tornou-se,
aceitando ou não, uma tarefa para ser resolvida pela escola e em particular pelo
professor, portanto o professor a cada dia, mesmo sem nenhum embasamento
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prático vê-se obrigado a resolver situações de indisciplina, muitas vezes com
práticas pedagógicas experimentais.
À medida que observo a indisciplina, crio junto com a classe regras a serem
seguidas, talvez, um “contrato social”, estabelecendo as regras do jogo. Todos
participarão da feitura das regras, mas uma vez acatadas pela maioria, a turma se
obriga a cumpri-las. Caso uma ou várias regras, com o tempo, não funcionem mais
se pára tudo e discute-se com os alunos a criação de novas regras.
Para ficar mais prático, divido a classe em grupos, cada qual destinado a
estudar determinado conjunto de regras e apresentar propostas que depois serão
votadas por todos.
Essa prática leva as crianças a observarem que a postura do professor não é
a de “bonzinho”, nem tão pouco de “dono do saber”, mas aquela pessoa que orienta
a classe para que ela construa seu jeito de aprender, cada vez mais e melhor, e
pouco a pouco a turma vai percebendo a legitimidade dessa autoridade.
Outra prática que trabalhado é a de elevar a auto-estima dos alunos e como
conseqüência a confiança e o respeito mútuo, para isso desenvolvo jogos e
brincadeiras que motivem os alunos a expor suas dificuldades, diferenças e
angústias, não se esquecendo de trabalhar a cooperação e a necessidade de dividir
as tarefas, pois delegar e aceitar o resultado do trabalho, também é um ato de
disciplinar.
Uma prática pedagógica eficiente inicia-se pela organização e ordem do
espaço, tanto dos alunos como do professor “[...] desordem no espaço que se ocupa
ocasiona desordem na cabeça!” (Antunes, 2002). Uma boa conversa com a sala,
onde digo o que pretendo e também acolho sugestões dos alunos, faço com que
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estes descubram que regras se constroem e que democracia e civismo também se
aprende.
É extremamente importante que o professor esteja atento para armadilhas
que possam frustrar o seu trabalho nessa prática, como:
-

Nunca humilhe o aluno, com atos ou palavras;

-

Se alguém for motivo de riso por parte da classe, interrompa
tudo e discuta com a turma o motivo desse comportamento, até
que todos concordem que não se deve rir dos outros (é uma
falta de respeito);

-

Evite a todo custo ter um “queridinho” na classe;

-

Não discrimine ninguém por sua aparência, origem social ou
mesmo comportamento inadequado;

-

Seja sincero, franco e aberto;

-

Certifique-se de que todos compreenderam e assimilaram as
regras estabelecidas;

-

Dê-lhes a oportunidade de se manifestar durante a aula.

O exemplo é fundamental nessa prática. Aquela pessoa que a criança
respeita e admira terá um enorme peso na construção de seus valores e seu
comportamento, pois ela o imitará. Assim, o professor e funcionários precisam
tratar os alunos como gostariam de ser tratados e não permitir que a criança
tenha atitudes de desrespeito com eles, nem com os outros (colegas,
parentes, e o próprio grupo de funcionários, etc.). Quando o professor age de
maneira contrária às normas morais por ele estabelecidas, o aluno observa
que o exemplo não é praticado, portanto abrindo espaço para que eles
possam também transgredir as regras estabelecidas.
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Porém existem alunos que tomam atitudes desafiadoras e de tamanha
agressividade, as quais ultrapassam o limite de uma prática serena por parte
do professor, e estes casos exigem a necessidade de um a intervenção
especial,

necessitando

ser

encaminhado

a

outros

profissionais

especializados, e percebendo que o limite desses problemas ultrapassa a
autoridade da escola é preciso lembrar aos pais ou responsáveis sobre a
necessidade de sua efetiva atuação na formação de seu filho.
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5. Um novo desafio: a Inclusão

O assunto Inclusão foi bastante discutido nas disciplinas Pensamento
Psicológico e Educação, ministrada pela professora Maria do Rosário Silva de Souza
e Educação Especial, ministrada pela professora Marlene Ghiraldelli.
O tema da Inclusão sugere um desafio que deve ser encarado como
construção, diálogo, incitamento a algo que julgamos inatingível e não duelo e busca
de impossibilidades. Encarar um desafio nada mais é do que buscar uma forma de
ultrapassar dificuldades e conquistar novidades.
Esse incitamento, essa ânsia de novas possibilidades, esbarra no
preconceito, em ações e/ou comportamentos discriminatórios que se realizam
através de interações sociais, visto que, sem uma sociedade vivente não existem
conceitos e, portanto ocorre também a ausência de pré-conceitos.
Refletir sobre as questões de uma escola de qualidade para todos, incluindo
alunos e professores, através da perspectiva sociocultural significa que nós temos
que refletir, dentre outros fatores, sobre a visão ideológica da realidade construída
por aqueles que são responsáveis pela educação.
Não é raro se ver dentro do ambiente escolar a visão estereotipada de que
crianças vivendo em situação de pobreza e sem acesso a livros e outros bens
culturais são mais propensas a fracassar na escola ou a requerer serviços de
educação especial. Isto porque essas crianças não cabem na fôrma construída pelo
ideal de escola da classe média, ou ainda, porque essas crianças não aprendem do
mesmo jeito ou na mesma velocidade esperada por educadores e administradores.
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Estereótipos marcam a prática pedagógica e são resultados da falta de informação e
conhecimento que educadores e administradores tem a respeito da realidade social
e cultural, como também do processo de desenvolvimento cognitivo e afetivo das
crianças atendidas pelas escolas. A prática de classificar e categorizar crianças
baseadas no que estas crianças não sabem ou não podem fazer somente reforça
fracasso e perpetua a visão de que o problema está no indivíduo e não em fatores
de metodologias educacionais, currículos, e organização escolar. Aceitar e valorizar
a diversidade de classes sociais, de culturas, de estilos individuais de aprender, de
habilidades, de línguas, de religiões e etc, é o primeiro passo para a criação de uma
escola com qualidade.
Num mundo cheio de estereótipos, as surpresas não existem e assim não
existe o desafio, “o estigma pode ser pensado como o selo, o rótulo, que uma dada
pessoa ou grupo aplica sobre pessoa ou grupo”) e ele “só existe e se manifesta nas
interações humanas” (Amaral, p.238), sendo assim em qualquer lugar onde existam
pessoas, a escola, por exemplo, vai haver rotulações e o desafio neste caso é fazer
com que as rotulações tragam benefícios para todos os envolvidos, os alunos.
Toda classe é inclusiva, pois partindo do pressuposto que a Educação
Especial foi tradicionalmente concebida como destinada a atender o deficiente
mental, visual, auditivo, físico e motor, além daqueles que apresentam condutas
típicas de síndromes e quadros psicológicos, neurológicos e psiquiátricos. Também
estariam inseridos nessa modalidade de ensino os alunos que possuem altas
habilidades e superdotação.
Em uma nova abordagem, que tem por meta a inclusão, a Educação Especial
atende a uma variedade de casos bem maior. Não estão envolvidos nela apenas os
estudantes

que

apresentam

dificuldades

de

aprendizagem

relacionadas

a
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condições, disfunções, limitações e deficiências. Dessa forma a prática pedagógica
deve atender também aqueles que têm, por exemplo, dislexia, problemas de
atenção

ou

emocionais,

de

memória

e

também

os

devidos

a

fatores

socioeconômicos. Enfim olhando sob esse aspecto, pode-se dizer que toda a sala
de aula, por um motivo ou outro, é local de inclusão e mais do que criar condições
para os deficientes, a inclusão é um desafio que implica criar práticas pedagógicas
para mudar a escola como um todo, desde o projeto pedagógico, na postura diante
dos alunos, ao preparo do professor para desenvolver seu trabalho.
Tenho como experiência direta no que podemos chamar de alunos com
deficiências “visíveis”, uma aluna surda com comprometimentos neurológicos e um
aluno com Síndrome de Down. Já acompanho essa aluna surda pelo terceiro ano
consecutivo, no primeiro ano sem nenhum conhecimento de LIBRAS ou atitudes que
deveria tomar, era uma angústia, uma sensação de frustração a cada final de aula,
então percebi que a ajuda não viria nem da coordenação, direção e tão pouco da
Secretaria de Educação, então adotei a prática de levar para a sala de aula fotos,
desenhos ou gravuras dos principais temas abordados na aula.
Muitas vezes, deslocava-me com a aluna até a cozinha da escola, ou
qualquer outro ambiente que pudesse mostrar o objeto, ou o assunto discutido em
sala. Como não tinha nenhum profissional habilitado para auxiliar-me, levei para a
sala uma apostila de Libras e em conjunto, com a aluna íamos tentando decifrar os
gestos e movimentos.
Novamente observei que o lúdico e as brincadeiras poderiam ser aliados,
então introduzi o jogo, músicas, brincadeiras e cantigas de roda (sempre ilustradas),
para que ela pudesse entender melhor a escrita das palavras, pois descobri que a
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alfabetização do surdo somente acontece através da interiorização da palavra por
completo, para ele que não faz leitura labial, não tem significado as sílabas soltas.
Outros aliados dessa prática foram os alunos, depois que expliquei a
deficiência da aluna eles passaram também a ajudantes e porque não dizer
“alfabetizadores”, uma vez que estão sempre prontos a ajudá-la, seja no trabalho em
grupo, ou na preocupação de representações gráficas que contribuem para sua
compreensão de novos conceitos.
Atualmente já possuo algum domínio da linguagem de sinais, tudo o que
aprendo transmito em seguida para a aluna e toda a classe, e tentamos todos
trabalhar, em sala, utilizando a fala e Libras.
No ano passado quando recebi o aluno com Síndrome de Down já estava
menos angustiada e sabia que uma prática envolvente nestes casos é a
necessidade do atendimento mais individualizado e contínuo, além das práticas já
utilizadas com a aluna surda, também aprendi que tenho que avaliá-los pelo
progresso individual e com base em seus talentos e suas habilidades naturais, o
desenvolvimento desses dois alunos não pode ser comparado aos demais. O fato de
aceitarem o ambiente escolar, estarem predispostos a realizarem o trabalho
sugerido e a interação com o grupo são progressos que já valem a tentativa de
experimentação dessas práticas pedagógicas.
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Observo que além das atitudes elencadas a maior e mais eficiente prática
pedagógica é aquela que prática a tolerância, a paciência, o respeito e
principalmente a esperança em acreditar que contribuo para melhorar a vida dessas
crianças, pois segundo Rubem Alves (2003):
“Hoje não há razões para otimismo. Hoje só é possível ter esperança.
Esperança é o oposto do otimismo. Otimismo é quando, sendo primavera do
lado de fora, nasce à primavera do lado de dentro. Esperança é quando,
sendo seca absoluta do lado de fora, continuam as fontes a borbulhar
dentro do coração... O otimismo tem suas raízes no tempo. A esperança
tem suas raízes na eternidade. O otimismo se alimenta de grandes coisas.
Sem elas, ele morre. A esperança se alimenta de pequenas coisas. Nas
pequenas coisas ela floresce. Basta-lhe um morango à beira do abismo.
Hoje, é tudo o que temos... a possibilidade da esperança...”
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6. ADQUIRINDO NOVOS CONHECIMENTOS
Na disciplina Planejamento e Gestão Escolar trabalhamos com a professora
Lazara Eliana Petroni de Assis adquiri um maior conhecimento em dois assuntos
que considero muito importante: como deve ser a nova postura do gestor na
administração da unidade escolar e também o FUNDEF (Fundo de Desenvolvimento
para o Ensino Fundamental).
Levando-se em consideração que a Lei que criou o FUNDEF no ano de 1996
e nela consta que todos os conselheiros deveriam participar efetivamente da gestão
desse recurso, não é o que comprovamos na prática.
Primeiro porque o gasto é feito sem autorização ou sugestão do grupo de
conselheiros, depois nem todas as prefeituras têm a preocupação de que seja
verificada a forma como foram gastos os recursos e para finalizar nem sempre esse
grupo gestor possui a preocupação em estar verificando, com clareza, os gastos
efetuados, se foram ou não, bem aplicados na educação.
No município de Vinhedo, até o ano de 2003, sabemos que esse grupo de
conselheiros não possuía o menor controle desses gastos e que somente assinavam
as planilhas depois de muito tempo, após os gastos, sem ter acesso aos balancetes
ou mesmo às notas fiscais.
Somente em 2004, após uma nova eleição desses membros feita com todo o
grupo composto pelos participantes do FUNDEF (diretores, professores, funcionários
não docentes, etc...) é que podemos verificar maior controle como: reuniões
mensais, fiscalização dos gastos, se as porcentagens com o pagamento de
professores está dentro do indicado, se os profissionais pagos com esse recurso
realmente atuam dentro da educação, se as obras estão sendo realizadas.
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Porém, toda essa dedicação não torna esse grupo gestor eficiente no controle
e combate aos desvios e ao uso indevido desse recurso, uma vez que, percebemos
que sua maior reclamação continua sendo no processo de verificação, pois não faz
parte da lei a obrigatoriedade da aprovação antes do gasto, somente permite a esse
grupo de conselheiros aprovar ou não, as despesas já efetivadas. E aí fica a
seguinte pergunta: “Se o gasto já se efetivou, com o critério de prioridades das
Prefeituras, sem a menor participação dos envolvidos na educação, do que vale uma
desaprovação desses conselheiros?”
Grande atenção vem sendo atribuída a Educação no mundo pelos mais
diversos setores da sociedade.Passando a ocupar um papel principal na pauta de
muitos políticos, sendo entendida como uma necessidade indispensável para a
população.
Sabendo1 que são muitos os percalços e limitações que estão presentes no
cotidiano escolar e que a escola se constitui por diferentes dimensões (política,
pedagógica, social, cultural, administrativa, humana...) todas relacionadas entre si,
vimos que a organização/administração de Unidade Escolar não deve estar
centralizada em uma pessoa, pois, se a escola “pertence ao público”, todos devem
participar desta organização/administração que, no atual contexto educacional,
chamamos de gestão. Terminologia que se caracteriza pelo reconhecimento da
importância da participação consciente e esclarecida das pessoas nas decisões das
questões educacionais.
Se antes “[...], o diretor escolar desenvolvia a tendência de concentrar em
suas mãos todas as medidas e decisões, apresentando um comportamento

1

Artigo realizado pelas alunas: Ana Lucia C.Peres, Gislene Ap.das G. F. Barbosa e Josemi C. Martins da Silva
da Turma I do Curso PROESF, Dezembro 2004.
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autoritário [...]” (PARO, 2001) atualmente este diretor está cada vez mais voltado
para uma gestão democrática, que conduz o grupo de professores e as pessoas da
comunidade, em que a escola está inserida, à maior participação, à maior implicação
nas tomadas de decisões percebendo que
“[...]ao distribuir a autoridade entre os vários setores da escola, o diretor
não estará perdendo poder – já que não se pode perder o que não se tem –,
mas dividindo responsabilidade”.(PARO, 2001).

Assim, na escola que se vivencia a gestão democrática, todos se realizam
com os sucessos obtidos, responsabilizam-se pelos insucessos e se empenham na
superação de obstáculos.
A efetivação de uma gestão educacional democrática e participativa está
vinculada ao compartilhamento de responsabilidades no processo de tomada de
decisões entre os diversos grupos envolvidos no sistema educacional. Desse modo,
a Unidade Escolar pode, em seu interior, praticar a busca de soluções próprias para
seus problemas tornando-as mais adequadas às suas necessidades e expectativas.
É neste contexto de gestão democrática que podem ser articuladas, entre
avanços e retrocessos, a questão educacional da nossa Unidade Escolar.
Falamos em avanços e retrocessos, pois, nem todas as ações e decisões
podem ser conduzidas e realizadas da maneira em que o grupo (entende-se aqui a
direção, coordenação, funcionários e comunidade escolar) julga como mais
adequada, uma vez que a equipe administrativa da escola é “cargo de confiança”,
desviando a situação para outro sentido, pois,
“[...]quando se trata de mera nomeação política, sem estar submetida a
nenhum plano de carreira que preveja a realização de concurso publico, a
escolha se dá por critério inteiramente subjetivo, ao arbítrio dos que detêm o
poder estatal, e visa favorecer seus interesses político-partidários, e não
propiciar uma solução adequada à gestão da escola, em direção aos
interesses de seus usuários”.(PARO, 2001).
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No entanto, sabemos que a direção da escola usa o “bom senso” é,
esclarecida (enquanto direitos e deveres – leis e regimentos) e segura de seus atos,
na maioria das vezes conduz as situações visando o melhor tanto para a Unidade
Escolar quanto para todo o grupo pertencente à ela, mesmo que às vezes seja
advertida pelos seus atos...
Podemos classificar como um grande avanço na nossa escola a participação
dos pais nos conselhos, em particular na A.P.M. (Associação de Pais e Mestres).
A.P.M. esta que sempre existiu, mesmo que somente para atender às leis, mas sem
espaço para decidir – a decisão estava centralizada na direção escolar.
Atualmente, mais precisamente há quatro anos, os pais que participam da
nossa A.P.M. não são “escolhidos” pela direção/administração, somente para
assinar atas e cheques e sim depois de um trabalho direcionado envolvendo pais,
alunos, professores, funcionários, direção da escola.
Este trabalho começou com os alunos. Através de diversas atividades,
dinâmicas analisamos a realidade/contexto da escola e construímos juntos, seu
perfil. Depois começamos compartilhar com os pais, sempre levando para eles
questões relativas à escola e possíveis soluções.
Claro, não foi fácil!
Neste percurso houve muitos impasses, pais que não se envolveram de
maneira alguma. Mas, após dois meses de trabalho, os pais começaram envolver-se
com a escola. Primeiro nas reuniões bimestrais – a quantidade de pais cresceu.
Depois nas reuniões para pequenas decisões. E, formamos os conselhos, sem
impor e/ou escolher quem iria fazer parte destes, para colaborar na transformação
qualitativa da nossa Unidade Escolar através de uma efetiva participação.
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Participação esta que, segundo Paro (2001), é partilha no decidir e também
no executar.
No entanto, essa gestão que por um lado procura ser democrática, voltada
para a dinamização e coordenação do processo co-participativo, para atender as
demandas educacionais da Unidade Escolar, não deixa de ser uma gestão
hierárquica no âmbito de Secretaria da Educação Municipal – quando envolve todas
as escolas do município.
Um exemplo é o calendário escolar que vem pronto da Secretaria da
Educação, inflexível, já no primeiro mês de aula.
Sabemos da sua importância e especificidade, mas desejamos um calendário
flexível onde, possamos realizar adaptações à dinâmica do dia-a-dia da escola.
“Reconstruí-lo” conforme necessidades, interesses e correlação de forças presentes
no grupo de profissionais e da comunidade.
Esta gestão democrática, co-particpativa, em âmbito municipal, onde impera
uma política de direitos humanos igualitária, que começa a surgir agora, ainda tem
muito a ser exercitada e melhorada. Utopia?
Se for, queremos acreditar que...
“A palavra utopia significa o lugar que não existe. Não quer dizer que não
possa vir a existir. Na medida em que não existe, mas ao mesmo tempo se
coloca como algo de valor, algo desejável do ponto de vista da solução dos
problemas da escola, a tarefa deve consistir, inicialmente, em tomar
consciência das condições concretas, ou das contradições concretas, que
apontam para a viabilidade de um projeto de democratização das relações
no interior da escola” e no âmbito municipal. (PARO, 2001. Grifo nosso).
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7. CONCLUSÃO
Após todo o curso e cotejando a teoria com o que pude vivenciar até agora na
educação, verifico a esperança e a vontade de mudanças. Já podemos ver grupos
de professores, pais, profissionais e uma sociedade com maior envolvimento na
busca de novas práticas que nos levam ao ensino de melhor qualidade.
Porém, ainda sinto que essa preocupação é feita acreditando-se que a
melhoria da vida escolar do aluno é o que basta, mas sabemos que é preciso
preocupar-se com todo o grupo educacional, e porque não, pela melhoria nas
condições de trabalho dos professores. É necessário resgatar a autoridade do
professor, como o profissional que se formou, estuda, aprimora-se e se dedica em
transformar a sociedade através de seus indivíduos, educando-os na ética, na moral
e no conhecimento.
Falamos tanto, durante esses três anos que a educação é a base de
transformação de uma sociedade, entretanto sabemos que num país vasto como o
Brasil, essa preocupação com a qualidade de ensino, em muitos municípios abrange
somente a necessidade de um espaço para formar uma sala de aula ou talvez em se
encontrar um professor, habilitado ou não, para ensinar crianças.
Muito caminhamos nesses últimos anos, mas precisamos ainda de mudanças
radicais, principalmente no Ensino Fundamental, pois não sinto a preocupação com
o ensino de hoje. Entra governo, sai governo, mas as grandes transformações que
as literaturas sugerem e que a sociedade reivindica, ainda não foram verificadas.
Reconheço que conseguimos alguns progressos, principalmente na prática
pedagógica. Os professores mostram-se mais abertos às transformações e
dispostos a essas transformações nas salas de aula. Atualmente os anseios dos
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alunos já são ouvidos, os educadores já se encontram mais abertos às críticas e a
mudar seus métodos quando não atingem seus objetivos em classe. Também a
sociedade já mostra um interesse em participar dessa nova escola.
Acredito que os professores, principalmente os mais experientes, possuem
um conhecimento próprio sobre “como” fazer esta transformação. Então é
necessário que os demais saibam tirar mais proveito desse conhecimento.
Precisamos deixar que o trabalho desses professores seja divulgado no meio
escolar. Por que não nos tornarmos alunos deles?
Sempre haverá hesitação em mudar. Em mudar com o amigo que trabalha ao
lado de nossa sala, ainda mais. Mas isto não significa dizer que somos
impermeáveis

a

novas

informações.

As

novas

informações

podem

ser

desacreditadas inicialmente, mas o tempo nos mostra a necessidade de implantação
dessas mudanças.
É importante observar que qualquer profissional, ao atuar, tem de partir do
pressuposto de que não é perfeito e de que errar faz parte do seu percurso. Pois o
professor que não consegue identificar seus próprios erros e aprender com eles será
incapaz de assumir uma atitude construtiva, e não punitiva, diante dos erros de seus
alunos.
Várias portas deverão abrir ao longo de nosso trabalho educacional, mas a
porta da transformação e da liberdade nunca deverá estar fechada, pois será
através delas que nossos alunos encontrarão a oportunidade para descobrirem um
novo universo, ao qual não teriam acesso se não freqüentassem a escola.
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