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APRESENTAÇÃO

As circunstâncias se transformam, e junto com elas o próprio eu se transforma
e é por isso que elas marcam muito, mesmo quando parecem se esbarrar no tempo,
elas continuam, permanecem, estão aí. Através deste memorial, sinto-as aflorar em
mim. Neste retrospecto do vivido, descubro que, nelas esteve sempre presente o
apelo a uma motivação mais profunda: o de ser mais...
Os caminhos estavam a minha frente. Escolhi o da Pedagogia. Não tem sido
uma trajetória fácil. Tive que percorrer alguns atalhos, antes de chegar a estrada
principal. Tendo conseguido alcançá-la, percebi que ela não está totalmente a
passo. Cada etapa vencida coloca a minha frente um novo desafio.
Neste memorial, farei a tentativa, como estudiosa de Pedagogia, de procurar
entender e analisar minha própria interioridade enquanto vou percorrendo passo a
passo as vivencias mais significativas do meu processo educacional e formação
acadêmica.
Esforço-me por trazer aqui, com autenticidade e familiaridade, o que a
Pedagogia, no sentido mais amplo, pode inspirar na explicação de fatos, situações e
confrontos na essencialidade do ato educativo experimentado por mim e por aqueles
ao meu entorno.
“Cinqüenta anos de vida. Portal da maturidade. Não temo atravessá-lo. Sei
que descobrirei em suas inexploradas entranhas a perene, insuspeitada alegria de
conviver.” (Carlos Drumond de Andrade)
“Ao ultrapassá-lo, volto-me par ao vivido, entendendo que toda maturidade
exige um tempo cuja duração é quase irredutível ao próprio tempo”. (Marchand,
1985, p. 17)
5

Evoco as dificuldades e frustrações surgidas em meu caminhar e constato,
com sentimento de satisfação, que consegui transformá-las em momentos criativos
de minha história. Sinto prazer em buscar novas metas, para além dos empecilhos
se acredito no que quero, luto por alcançá-lo.
Minha maturidade teve suas origens na confiança em mim depositada por
meus pais, pois sempre acreditaram no meu potencial.

6

CAPÍTULO I
A CONQUISTA DA INICIATIVA

Chegou o momento da escola o jardim-de-infância, estudei no Patronato
Jesus Crucificado, em Amparo.
Foi uma fase muito importante na minha vida, essa recordação é muito calara,
esse período foi o momento em que o brincar era o mais importante naquela
instituição de ensino, havia sim, os momentos de ensino-aprendizagem, mas este,
era feito por etapas, uma vez que, a pré escola não é um pré-requisito para aprender
a ler e escrever.
Me lembro que gostava muito de freqüentar essa escola, as “tias” como eram
chamadas as professoras, tinham um carinho muito grande pelas crianças e até hoje
me lembro dos rostos delas.
Quando cheguei ao curso primário, senti uma enorme satisfação, afinal, eu já
estava com 6 anos de idade, iria usar novo uniforme e vários materiais.
Fui alfabetizada pela cartilha “Caminho Suave”, e hoje, depois de ter estudado
na disciplina de Língua Portuguesa, na UNICAMP, sei que esse tipo de escrita, não
existe no ambiente social.
Nessa época, havia também as diferenças individuais. Tão proclamadas e
quase nunca consideradas na prática.
Nas turmas em que fui colocada, por ser tímida, sempre me senti
despercebida. Este fato, felizmente, não interferiu em minha vontade de buscar e
criar coisas novas e por não conseguir evidenciar, como a maioria dos colegas, o
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que estava sentindo, necessitava de outra forma para me comunicar. Utilizei para
isso o meu rendimento escolar. Mesmo sem alarde, mostrava que existia.
Logo que percebi o grande mistério que é o ser humano, passei a buscar
cada vez mais apreendê-lo, o que foi um fator decisivo em minha formação
acadêmica.
Dentre as leituras que fiz na infância, destaco a obra de Monteiro Lobato
como a que mais significado teve para a minha “construção”. Seus personagens
passaram a constituir os principais componentes da minha fantasia. Quantas vezes
sonhei acordada com o Minotauro e o Sítio do Pica-Pau Amarelo! Concordo com
Abranovich (1985) que Monteiro Lobato conseguiu no “utópico” Sítio do Pica-Pau
Amarelo aglutinar o mundo das fábulas, da mitologia, da Literatura Clássica e dos
Contos de Fadas.
Foi ainda Monteiro Lobato que, despertando em seus leitores a consciência da terra
da condição de ser brasileiro e integrante do mundo, conseguiu influenciar meu
desenvolvimento como pessoa e cidadã.

1.1 O despertar da consciência crítica

Vencida a etapa do primário, que cursei na Escola Estadual de Primeiro Grau
“Luiz Leite”, cursei no mesmo estabelecimento de ensino o ginásio na cidade de
Amparo.
Logo na primeira semana de aula, senti a enorme diferença entre ser aluna do
primário e aluna do ginásio. Além de ter que lidar com diferentes disciplinas e
metodologias, a relação aluno-professor se fragmentara, pois agora eu tinha vários
professores.
8

Estava em plena puberdade, período naturalmente tenso. Se a esta
dificuldade acrescentarmos a incompreensão da maioria dos professores com que
lidava, explica-se a sensação que sentia de estar perdida. Entrava em pânico ao ser
confrontada com situações que pareciam totalmente anacrônicas.
Olhando por outro ângulo, consigo compreender quanta insegurança estava
subjacente à atitude daqueles professores. Para quase todos, ser autoritário
significava ser bom professor. Entendiam que o temor, e não o respeito, seria a
forma adequada e correta de obter dos alunos o que consideravam importante. Ao
invés de transformarem o conteúdo que pretendiam ensinar em algo atraente,
estimulador da reflexão, do espírito crítico, da criatividade, queriam que os
estudantes se adaptassem ao modelo que supunham certo e único.
Lembro-me de dois professores, que muitas vezes perdiam completamente a
paciência perante a sala de aula, um deles, professor de Língua Portuguesa, Sr.
Carlos de Oliveira, se irritava quando não conseguia obter a atenção da sala
jogando giz e apagador com muita força na parede, ficávamos muito assustados. O
outro, Sr. Ciro tirava os alunos para fora da sala arrastando-os pelas carteiras.
Hoje penso que o processo ensino-aprendizagem poderia ter sido mais
produtivo se tivessem sido mais sensíveis às necessidades daqueles adolescentes...
O poder do professor sobre os alunos torna-se mais forte quando se reveste
de erudição. Quanto mais inseguro ou impotente, mais destrutiva será a influência,
ainda que exercida em nome de uma pretensa intenção de instruir.
Caberia aos professores manter-nos motivados, com nossa imaginação e
curiosidade sempre prontas a explorar novos caminhos. Esta seria a melhor forma
de exercer o magistério, a de possibilitar aos alunos uma atitude crítica frente às
possíveis “verdades”que lhes eram apresentadas.
9

Mas, em meio a esse maremoto, duas professores se destacaram. A primeira
foi a Professora Célia Geraldino, que tinha uma sutileza muito grande em ensinar
sua disciplina, o Inglês. Ela sempre me incentivava, me dizia que tinha vocação para
ser professora e que minha caligrafia dizia isso. A Segunda foi a Professora Maura
Gomes Concimo, por quem tenho um carinho especial, foi uma excelente professora
de Língua Portuguesa e além de ser minha professora era minha amiga, me
convidava sempre para lanchar em sua casa depois das aulas.

1.2 Mais uma etapa

Mais uma etapa vencida, cursaria agora o 2o grau.
Fiquei muito feliz em ter subido mais um degrau na escada da vida, mas, em
virtude de estarmos enfrentando algumas dificuldades financeiras, houve a
necessidade de trabalhar durante o dia e conciliar com os estudos a noite. Isso me
entristeceu um pouco, porque deixaria para trás os amigos que havia conquistado,
mas, por outro lado, me sentia satisfeita em poder retribuir aos meus pais tudo o que
já haviam feito por mim.
No primeiro dia de aula, me senti um pouco insegura, amedrontada e me
questionava:
-

Será que vou conseguir fazer novos amigos? Me adaptar as aulas nesse
período? Ter rendimentos satisfatórios?

E com o passar dos dias, fui percebendo que não era um bicho de sete
cabeças, me adaptei muito bem a escola e conheci pessoas maravilhosas e
professores excelentes, inclusive tenho nítida a frase de um professor de Biologia
que dizia sempre:
10

-

Façam o melhor, mas por vocês, pois, não sou eu quem vai selecioná-los
depois que tiverem o “diploma” nas mãos. Lá fora, o mundo é competitivo,
onde vence o melhor!

Então, passei a me dedicar mais, pois sabia que era a grande realidade a fala
daquele professor...
Atravessei mais esse caminho, com muito sacrifício, era cansativo conciliar
estudo e trabalho.
Quando terminei o colegial, ou o ensino médio, fiquei um tanto indecisa
quanto ao curso que faria depois, porque, naquele momento, me faltava recursos
para fazer uma graduação.
Cheguei a fazer inscrição na USF (Universidade São Francisco) de Bragança
Paulista, para cursar Ciências Contábeis, mas, era só ilusão, com o que eu ganhava
jamais conseguiria pagar uma faculdade.
Passado algum tempo, soube que haveria um curso de magistério na mesma
escola onde eu havia cursado o 2o grau. Pensei:
-

Os ventos estão soprando a meu favor, afinal, agora eu poderia ter uma
profissão, um reconhecimento.

1.3 A construção da identidade

Aos 19 anos, ingressei no curso normal. Nessa fase, ocorreu em mim uma
transformação radical. Havia descoberto novas formas de refletir sobre os
conhecimentos e de relacioná-los.
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Todas as disciplinas, além do sentido lógico, passaram a ter, para mim,
sentido psicológico, pois, favoreceu a minha reflexão de encarar os conteúdos de
ensino.
A curiosidade pelas disciplinas que me eram apresentadas na escola havia
sido despertada. O novo e o desconhecido voltaram a ser, como antes do meu
ingresso no ginásio, inquietantes e desafiadores. O estudo, de obrigação cansativa,
passara a ser motivo de prazer.
As aulas eram muito dinâmicas, minha turma era muito animada, cada uma
de nós tínhamos na bagagem ótimas experiências para serem trocadas. Não era
simplesmente o aprender para obter boas notas, mas para conhecer mais e mais.
Isso me fez buscar conteúdos que extrapolavam o que era exigido pelos
professores. Os livros que versavam sobre as diferentes matérias passaram a me
instigar tanto quanto o de literatura.
Ao longo do curso normal, embora tivesse curiosidade intelectual por todas as
disciplinas, elegi algumas que mais de perto atendiam meus interesses. Eram
aqueles que, de alguma forma, buscava explicar o ser humano relacionado ao ato
educativo:
-

Psicologia da Educação;

-

Filosofia da Educação;

-

Sociologia da Educação.

Eram os primeiros alicerces das minhas aspirações profissionais!
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1.4 À procura da opção profissional

Aproximava-se o momento de conclusão do normal. As colegas de sala,
estavam todas eufóricas, o assunto era, o que faríamos depois?
A minha vontade em continuar os meus estudos era muito grande mas eu não
imaginava que me frustaria novamente.
Nesse período, trabalhava em uma loja de calçados. Meus patrões eram um
pouco inadimplentes. Certo dia, recebi uma proposta de trabalho e aceitei
imediatamente. Ganharia um ótimo salário e eram pessoas honestas.
Terminado o normal, fiquei um tanto indecisa quanto ao curso que iria fazer.
Ofereciam-se a meus olhos como um leque de opções a Psicologia, Filosofia e
Pedagogia. A primeira detinha minha predileção.
Na época, não havia ainda curso de Psicologia na então Faculdade de
Ciências e Letras Plínio Augusto do Amaral Sobrinho (atual FIA – Faculdades
Integradas de Amparo), na cidade de Amparo-SP. Optei, então, pelo curso de
pedagogia, por ser o que melhor atenderia minha preferência e pelo fato de
apresentar em seu currículo as disciplinas que despertavam o meu interesse. Não
hesitei. Prestei o vestibular, fui aprovada, entre 163 vestibulandos, fui classificada
em 17o lugar. Fiquei muito feliz com o resultado, afinal, há tempos vinha me
esforçando, o que eu não sabia era que depois de ter saído o resultado do
vestibular, eu teria que pagar a matrícula e a primeira mensalidade do curso juntas.
Mas, infelizmente, eu havia acabado de mudar de emprego e fiquei muito
constrangida em pedir um adiantamento para o meu novo patrão José Maurício.
Tentei de várias formas conseguir o valor estipulado pela faculdade, mas, foi em
vão.
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Me lembro como se fosse hoje, o meu desespero, quando no sábado o
relógio batia dez horas, aquele era o último momento possível para me matricular.
Chorei o dia todo, vendo meus sonhos naufragarem.
Passado um certo tempo, descobri que o José Maurício, meu patrão, tinha um
coração gigante! Se eu tivesse pedido a ele para me ajudar, ele teria respondido que
sim, pois sabia, que aquele momento era decisivo e muito importante para minha
vida, mas, infelizmente não tive coragem de pedir um adiantamento.
O tempo foi passando e eu acreditava que por algum motivo não pudesse
realizar o meu sonho, que Deus tinha um grande propósito em minha vida e que um
dia eu alcançaria meus objetivos.
Continuei a trabalhar com o Mauro, por muitos anos, casei-me em 1998 e
ainda trabalhava com ele. Depois do casamento comecei a refletir novamente, eu
havia deixado de lado os meus sonhos, para viver uma vida pacata. Comecei a
pensar que era hora de continuar a minha batalha.
Passado dois anos, resolvi correr atrás da minha identidade profissional.
Prestei concurso na Prefeitura Municipal de Amparo para o cargo de professor da
educação infantil e graças a Deus, fui aprovada. Sentia-me muito feliz em ter
conseguido conquistar o meu espaço e ao mesmo tempo, me sentia triste em ter que
deixar para trás, aquele que me ajudou muito, em momentos difíceis que atravessei
em minha vida.
Após algum tempo lecionando para as crianças, passei por um grande
choque pessoal, a perda da minha filha. Engravidei pela terceira vez e me sentia
muito mal durante as viagens a caminho da UNICAMP, onde freqüento o curso de
Pedagogia, e infelizmente em 07/10/03, tive complicações na gravidez, e perdi
minha filha, com 6 meses de gestação.
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A partir desta data, fiquei em casa, acompanhando os textos. Logo retornei
para concluir o semestre junto com a minha turma, o carinho delas me ajudaram a
superar aquele momento difícil.
Perdi alguns encontros com os professores, mas fiz o possível para estar
acompanhando essas aulas, através dos textos que lia em casa.
Apesar das dificuldades, consegui tirar o máximo possível de proveito das
disciplinas oferecidas.
Cito aqui, algumas disciplinas que não pude acompanhar de perto, devido ao
meu afastamento. A disciplina do Pensamento Psicológico e Educação (voltada aos
estudos de Vigotsky, Piaget, Wallon, entre outros estudiosos) me ajudou muito
aumentando meus conhecimentos sobre o assunto, pois já utilizava essas
abordagens psicogenéticas na rede municipal onde trabalho.
Foram oferecidas também, durante este semestre, as disciplinas de Teoria
Pedagógica, Produção em Arte e Avaliação.
Algumas teorias não são possíveis aplicar, porque trabalhamos em cima de
uma metodologia: o PROEPRE (Programa de Educação Pré-Escolar) e tenho que
seguir a risca o que me é proposto.
Em História da Educação, como foi importante delimitar os estudos dos livros
de histórias infantis, a preocupação que o narrador deve ter com ênfase que se dá a
leitura.
A partir do trabalho de pesquisa do livro infantil, feita em grupo, a qual pude
levar para meus alunos também, consegui desenvolver uma aula dinâmica, onde me
transformei na personagem da história, então para eles, eu ainda era uma criança,
foi muito gratificante ter elaborado essa atividade e ter descoberto várias maneiras
de estar contando uma história.
15

Em Arte, infelizmente, tive pouca participação em sala. Mas, dos textos lidos e
da palestra com a convidada Alice, pude interiorizar como se define a arte e a
importância que ela tem no desenvolvimento afetivo e na construção de valores
humanos. E é o que eu procuro fazer constantemente com meus alunos, dando-lhes
a oportunidade de dar asas a sua imaginação, evitando limitações e criando
condições para que expressem seus sentimentos.
Na disciplina de Política, já no 4º semestre, percebi o quanto é complicado
obter informações que expressem números, com o dinheiro que é destinado as
escolas de ensino fundamental (FUNDEF), para elaboração de um artigo, foi
necessário pagar e protocolar, para obter esse tipo de informação, uma vez que
todos os cidadãos deveriam ter direito a esse tipo de informação.
Na disciplina de Teoria Pedagógica e Produção em Ciências, o que me
chamou a atenção foi o trabalho realizado pelos grupos da sala, onde apresentavam
variações para trabalhar com materiais recicláveis. Utilizei o mesmo procedimento
para trabalhar em minha escola, no projeto do meio ambiente (Embrapa).
Quando li no esboço de Plano de vôo da professora Alexandra, que daria aula
de Teoria Pedagógica e Produção em Geografia, logo pensei, como será ensinar
Geografia às crianças. mas logo, depois da leitura do texto: “Prô, o sol é uma
estrela?” Percebi que se tratava de um estudo do meio. A partir desse momento
comecei a trabalhar melhor o estudo do meio com a minha sala, delimitações do
parque, do bairro onde moram, da sala em que permanecemos, da disposição dos
banheiros que existem dentro da sala, foi muito proveitosa essa forma de trabalhar
os vários ambientes.
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CAPÍTULO II
VIVENCIANDO A EXPERIÊNCIA DOCENTE

Chegou o momento de escolher as salas e os períodos em que eu iria
lecionar. Estava muito insegura e aflita, afinal exerceria pela primeira vez a função
de professor titular. Como eu não havia lecionado antes, tampouco, feito cursos, a
minha classificação na lista de professores, era muito baixa, por esse motivo, fui
uma das últimas a fazer minha escolha de salas. As professoras mais experientes
me apontavam para duas salas e pediam para que eu não fizesse aquelas escolhas,
mas já não haviam opções.
Me efetivei como volante da rede municipal e depois escolhi como carga
suplementar um Centro Comunitário, onde o trabalho era voltado para uma
Educação não-formal com crianças na faixa etária de 7 a 14 anos.
Como foi difícil o meu primeiro dia de trabalho, não haviam me explicado que
na falta de uma professora de Educação Infantil na cidade, eu seria acionada para
estar lhe substituindo.
Foi um ano de martírio, mas após realizar alguns cursos, consegui remoção.
E com relação ao Centro Comunitário, ficava situado em uma periferia da
cidade, um lugar de difícil acesso. No primeiro momento, me senti sem chão, aquela
instituição parecia um quartel. Passado alguns dias, nessa instituição, percebi que
não seria capaz de trabalhar com aquela faixa etária, resolvi entregar a minha sala,
mas me informaram que só seria possível quando houvesse uma outra professora
para assumi-la, e ninguém queria.
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A cada dia que passava eu ficava mais angustiada, me sentindo
incompetente, tudo era muito confuso, eu não conseguia passar nenhum conteúdo
àquelas crianças e tão pouco fazer uso do plano de aula.
Passava uma semana, a diretora da instituição Andréa Politti Lotti (Anexo 03),
que já vinha me observando, dispensou a classe e me chamou para uma conversa,
o meu maior medo, era essa conversa, me falaram que ela era um “bicho de sete
cabeças”, incapaz de manter diálogo com alguém, mas, como diz o ditado: “quem vê
cara, não vê coração”, certifiquei-me que estava completamente equivocada,
quando ela me chamou e foi muito direta e objetiva, me orientou como conduzir
aquela sala, com usar o tom adequado de voz e como organizar e planejar o meu
dia, ajudando-me também a confeccionar os meus cartazes de rotina, utilizados
nesse planejamento. Depois de toda essa demonstração de carinho, compreensão e
solidariedade, constatei que além de ter encontrado uma ótima diretora, havia
encontrado uma grande amiga.
Tenho um carinho muito grande por essa diretora e acredito que ela também
o tem por mim. A disciplina de educação não formal, oferecida pela UNICAMP,
proporcionou uma ponte para ampliar os meus horizontes e concluir que eu estava
no caminho certo. (anexo 01)
Trabalhei nessa instituição por mais dois anos e a cada dia o meu trabalho ia
se aperfeiçoando. Aprendi muito com os meus alunos e o que mais me fascinava era
o carinho e respeito que eu havia conquistado por parte deles. Foi muito difícil
percorrer esse caminho, mas valeu a pena! (anexo 02)
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Um galo sozinho não tece uma manhã: ele
precisará sempre de outros galos.
De um que apanhe esse grito e que ele o lance a
outro; de um outro galo que apanhe o grito de um
galo antes e o lance a outro, e de outros galos que
com muitos outros galos se cruzem os fios de sol
de seus gritos de galo, para que a manhã, desde
uma teia tênue, se vá tecendo, entre todos os
galos.
João Cabral de Melo Neto

2.1 Ampliando o horizonte profissional

Entusiasmada com meu trabalho, a então diretora Andréa Politti Lotti
requisitou-me para substituí-la por trinta dias, até que se restabelecesse de uma
cirurgia, indicou-me à Secretaria de Educação e eles me contactaram. Fiquei muito
feliz em ser reconhecida pelo meu trabalho, mas, me assustei com tamanha
responsabilidade que me era incumbida.
Neste período, eu já havia mudado de escola, e se deixasse as minhas salas
(manhã e tarde), quando ela retornasse ao seu cargo, eu ficaria adida, só escolheria
outra sala no ano seguinte.
Relutei um pouco, porque a Instituição era de difícil acesso e também por
insegurança, como seria pra mim, uma professora, sem graduação em Pedagogia
dirigir uma escola?
E mais um fator importante e decisivo, era que eu estava grávida da minha
segunda filha, a Gabriela.
No entanto, aqui na minha cidade, isso era possível, porque estava em
tramitagem o processo de Reestruturação de Cargos e Salários, então os cargos de
direção, coordenação e supervisão eram de confiança da Secretária da Educação –
Profª. Dra. Eliete de Godoy. Acabei por aceitar, recebi várias instruções de como
conduzir a Instituição.
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Foi uma experiência fecunda. Nascia novamente o desejo de cursar
Pedagogia, para que se ampliasse novos horizontes.

2.2 A pedagogia em minha trajetória

Buscando avançar na carreira acadêmica para quebrar barreiras e descobrir
respostas a muitas indagações, houve a necessidade de me matricular novamente
no curso de Pedagogia da Faculdade de Ciências e Letras “Plínio Augusto do
Amaral”, para suprir as exigências feitas pelo governo, onde todos os professores da
Educação Infantil, deveriam cursar ou estarem cursando a pedagogia até o ano de
2006.
Fiquei um pouco amedrontada, afinal havia conquistado o meu espaço,
realizando o meu sonho de ser professora de Educação Infantil, então prestei o
vestibular novamente, cheia de inseguranças, se iria ou não dar conta de todas as
despesas que surgiriam com essa faculdade.
No início, foi muito difícil, cursei durante 4 meses, mais acabei desistindo
outra vez, por motivos financeiros e porque percebi a necessidade de estar presente
na vida de minha filha, naquele momento com 8 meses.
Mais uma vez, me sentia frustada por não ser capaz de realizar o meu grande
sonho...
Passaram-se alguns meses e a diretora da unidade escolar em que eu estava
trabalhando, passou uma circular, onde dizia que todas as professoras que não
haviam concluído o curso superior estavam sendo convidadas à participarem de
uma reunião para ingressarem no processo seletivo realizado pela UNICAMP
(Universidade Estadual de Campinas).
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Compareci a secretaria de educação, e de muitas professoras sem graduação
que estavam presentes, apenas 6 optaram em estar participando deste processo
seletivo. Agora sim, minha felicidade estava completa. Nos reunimos e combinamos
como seria feito o estudo das possíveis questões que poderiam estar presentes
nesse processo de seleção.
Enfrentando essa etapa do processo seletivo, fiquei na expectativa se havia
alcançado a meta estipulada pela Universidade, e graças a Deus, havia conseguido,
eu não cabia em mim de tanto felicidade!!!
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CAPÍTULO III
O PRAZER DO DESAFIO

Agora estar cursando Pedagogia na Faculdade de Educação da UNICAMP,
era uma questão de honra, me desdobraria para concluir e tirar o melhor proveito
possível dos conhecimentos que por mim seriam adquiridos. Primeiro dia de aula,
me senti muito acolhida, apesar da apreensão que era evidente.
Tudo era novidade, viajar todos os dias, encontrar a sala em que seriam
ministradas as aulas, o relacionamento com pessoas de várias cidades e o olhar
diferenciado das pessoas que não tiveram a coragem de ousar.
No entanto, discordo de algumas colegas que afirmam que entramos pelas
portas dos fundos, acredito que nada nos diferencia da Pedagogia regular, a não
ser, a experiência e a bagagem que trazemos durante anos e que acrescentamos
cada dia mais, com o aprendizado obtido nessa Universidade.
A partir do momento em que ingressei na UNICAMP, senti que as pessoas me
viam com outro olhar, porque aprendi que tudo deveria ser questionado, com relação
a minha prática pedagógica.
Na disciplina de Língua Portuguesa, no 1º semestre, com a professora Ieda,
tive um crescimento muito significativo, pude perceber que as teorias se constituem
num lugar do qual se olha a prática, e que a Escola tem como desafio, possibilitar ao
aluno a ampliação lingüística da escrita, habilitando-o nos diferente usos da
linguagem escrita e oral numa perspectiva crítica. E essa nova visão, acrescentou
muito a minha prática pedagógica, em um momento em que era alvo de
experimentação, em uma sala de educação infantil, com crianças na faixa etária de 6
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anos, e que deveriam ser alfabetizadas naquele momento. A partir dessas aulas,
entendi que a cumplicidade entre professor-coordenador era muito mais valiosa, do
que cada um pensando e agindo de formas diferentes, a coletividade facilita muito o
trabalho e no final das contas, a escola acabou revendo os seus próprios conceitos.
Outra disciplina que não poderia deixar de mencionar, bem como a professora
que ministrou essa disciplina de Multiculturalismo (Profª Solange Elisabeth).
Essa disciplina que englobou a questão da identidade profissional, da relação
com o outro, das questões culturais e das diferenças sócio-culturais, contribuiu muito
para a construção da minha identidade profissional e lendo o texto: A Pedra Arde, de
Eduardo Galeano, fiz uma reflexão com a minha realidade, passando a entender que
a conquista pela liberdade, só se consegue depois de se ter conhecido a si mesmo.
Enfim, essa foi uma das disciplinas que muito acrescentou tanto na minha vida
pessoal, quanto na vida profissional, deixando claro, a necessidade de estar sempre
aperfeiçoando a minha cultura, para poder passar aos meus alunos, uma ampla
bagagem de conhecimentos e para que o meu viver não se torne restrito apenas em
um curto saber.
Acróstico sobre o preconceito
Pensei
Refleti
Escutei
Conheci
Olhei
Notei
Constatei
Escolhi
Interiorizei
Tudo
O amor venceu!
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Identidade
Se preto de alma branca pra você
É o exemplo da dignidade
Não nos ajuda só nos faz sofrer
Nem resgata nossa identidade
Elevador é quase um tempo
Exemplo pra minar teu sono
Sai desse compromisso
Não vai no de serviço
Se o social tem dono não vai
Quem sede a vez não quer vitória
Somos herança da memória
Temos a cor da noite
Filhos de todo açoite
Fato real da nossa história
Jorge Aragão

3.1.1 A história denuncia os excluídos?

Na disciplina de Pensamento Histórico e Educação, com a professora
Rosarinho (como gosta de ser chamada), tive a oportunidade de estar em contato
com vários textos, que destacavam-se a verdadeira situação do nosso país, as
relações políticas, econômicas, educacionais e as exclusões.
Isso me fez reportar ao meu primeiro dia de aula, na periferia da cidade de
Amparo, em meios a tantos barracos, crianças vítimas das violências familiares e a
exclusão social, que os entristeciam muito.
Depois das aulas, com a Rosarinho, o meu olhar com relação àquelas
crianças com que eu trabalhava, ficou mais aguçado, queria estar sempre junto
deles, para ver se era possível fazer algo que mudasse as suas vidas, mas,
infelizmente, não dependia apenas de mim, mesmo assim, acredito que contribuí
muito para que tivessem alguns momentos felizes, com carinho e respeito.

24

Relaciono esses momentos com o filme “Nem um a menos”, porque era o que
fazia, quando alguma criança desistia de freqüentar a nossa Instituição.
Eu só peço a Deus
Eu só peço a Deus...
Que a dor não me seja indiferente
Que a morte não me encontre um dia
Solitária sem ter feito o que eu queria
Eu só peço a Deus...
Que a justiça não me seja indiferente
Pois mal posso dar a outra face
Se já fui machucada brutalmente
Eu só peço a Deus...
Que a guerra não me seja indiferente
É um monstro grande, pisar forte
Toda prole é inocência desta gente
Eu só peço a Deus..
Que a mentira não me seja indiferente
Se vem só traidor tem mais poder
Que um povo e que este povo esqueça facilmente
Eu só peço a Deus...
Que o futuro não me seja indiferente
Sem ter que fugir desenganado
Pra viver uma cultura diferente
Beth Carvalho/ Mercedes Sossa

3.1.2 Influência da mídia

Pude observar através da leitura de textos sobre Tecnologia, que a TV
influencia muito nosso cotidiano, observo as crianças de hoje, como se prendem às
programações da TV, aos anúncios e propagandas e faz com que sejam
alfabetizadas pela linguagem da televisão, não que as informações passadas pela
televisão sejam desnecessárias, mas, acabam deixando de lado, o que o mundo lá
fora traz de informações e variedades ao vivo e a cores.
Trabalhei em uma escola, onde mais parecia uma passarela de desfile de
modas, e isso contaminava até aquelas crianças, cujos pais, não tinham condições
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financeiras para levar adiante esses tipos de futilidades, então, a partir do momento
em que a proporção daquela situação foi aumentando, houve a necessidade de
estar comunicando aos pais daquela comunidade, que mandassem seus filhos com
uniformes escolares, para tentar sanar os problemas que estavam ocorrendo.
Nessa época assisti um filme chamado: “Mera Coincidência”, o qual deixou
claro que o mundo gira em torno da mídia. Somos manipulados a ponto de acreditar
em coisas que não temos a certeza se são verdadeiras ou não.
A disciplina de Tecnologia contribuiu muito, para o meu crescimento
profissional, no sentido de que se deve mudar o olhar a tudo o que é colocado pela
mídia como imposições, porque nem sempre ela é transparente.

3.1.3 A matemática no cotidiano

Em Teoria Pedagógica e Produção em Matemática, tudo o que foi visto, pude
trabalhar com meus alunos em sala de aula, a forma como era passada a disciplina,
facilitou muito o meu trabalho um texto que me chamou muito a atenção foi “Em
busca do velho cheiro”, de Frederico Branco, onde ele enfatiza vários tipos de
memórias: a sensorial, a gustativa, a visual, entre outras. Através desse e de outros
textos, foi possível criar com os alunos várias maneiras de estar passando, de forma
lúdica, o estudo da matemática, juntamente com os jogos e brincadeiras,
confeccionados para apresentar aos demais grupos e trabalhar os mesmos em sala
de aula.
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3.1.4 Pesquisa educacional

Não há esperança na pura espera, nem tampouco se alcança o que se
espera na espera pura, que viria assim, espera vã. Paulo Freire1
A pesquisa no trabalho do professor é sem dúvida importante para a
formação de alunos-pesquisadores.
Percebi no decorrer desta disciplina a necessidade em estar refletindo sobre a
minha prática, se o meu conhecimento era suficiente o bastante para contribuir na
formação dos meus alunos, e cheguei a conclusão que devo realizá-la sempre e
cada vez melhor, tive também a consciência de que necessito de mais tempo para
poder me dedicar as pesquisas.
Outro item, que fez com que eu olhasse mais além, é o registro, a importância
que se deve dar a ele.
Nos dias de hoje, utilizo um diário, faço registros constantes de como chegam
os alunos em minha sala de aula, com progridem, e os relacionamento com os
mesmos.

3.1.5 Pensamento filosófico e educação

Como retratei no início deste memorial, sempre gostei muito de tudo que é
ligado ao ser humano, ao conhecimento e a origem de todas as coisas. E estudar
essa disciplina aguçou ainda mais a necessidade de entender a ordem natural das
coisas, dos acontecimentos.

1

Diário de campo, área de conhecimento de pesquisa educacional. 07/03/2003
27

Recordando um seminário que foi apresentado sobre Mitologia Grega – A
Vênus de Botticelli, foi proposto ao grupo o qual eu pertencia na ocasião, que
desenhássemos algo que representasse o nascimento ou ressurgimento. Foi
pensado em uma águia que saia de trás das nuvens.
A analogia que foi feita em relação a essa figura, é que somos como a águia, porque
o sacrifício dela se compara a um projeto, a nossa situação em sala de aula, para
que tudo dê certo, sendo necessário superar os desafios. Depois dessa reflexão me
vejo realmente como uma águia, alçando vôos em direção à maturidade.

3.1.6 Sociologia da Educação

Através dos textos lidos em sala, dos filmes Pinocchio, The Wall e Nenhum a
Menos, pude fazer um paralelo entre a reflexão e a prática que devem estar
interagidas através da sociologia, sendo desta forma refletida pelo aluno.
A partir do momento em que ele tiver tudo pronto, sem uma reflexão, será
privado do conhecimento vivo, que parte das preocupações da prática. constatei a
parti das teorias, que a Educação Primária é fundamental para a construção do ser
social.

3.1.7 Planejamento e gestão escolar

Foi muito interessante olhar a administração e gestão escolar com mais
criticidade. Quando relatei à direção da escola em que trabalho que faria uma
avaliação mais suscita sobre a gestão escolar, senti que isso a deixou um pouco
apreensiva, afinal, seria um registro que seria exposto e comentado na UNICAMP.
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Percebi também que a direção escolar, passou a ponderar melhor suas
atitudes.
A partir da leitura do texto: Organizações qualificantes ou nerotizantes? De
José Roberto Heloa (1997), pude relaciona-lo com o meu trabalho. A desvalorização
que havia naquele momento e a competitividade entre a equipe escolar.
Finalizei meu trabalho com o tema: Autoritarismo, que era a forma de controle
usada naquela instituição como gestão escolar.
Conclui que a nova realidade política, social e educacional do país, espelhada
pela nova LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), condiciona também um
novo papel para o diretor escolar. Mas, a estrutura antiga resiste, com o diretor ainda
desempenhando papéis que lhe eram designados no antigo sistema tecnicista, como
define PARO:
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O que nós temos hoje é um sistema hierárquico
que pretensamente coloca todo o poder nas mãos
do diretor.
Não é possível falar de estratégias para se
transformar o sistema de autoridade no interior da
escola, em direção a uma efetiva participação de
seus diversos setores, sem levar em conta a dupla
contradição que vive o diretor de escola hoje.
Esse diretor, por um lado, é considerado a
autoridade máxima no interior da escola, e isso
pretensamente lhe daria um grande poder e
autonomia, mas por outro lado, ele acaba se
constituindo de fato, em virtude de sua condição
de responsável último pelo cumprimento da Lei e
da Ordem na escola, em mero preposto do
Estado. Esta é a primeira contradição. A segunda
advém do fato de que, por um lado, ele deve deter
uma competência técnica e um conhecimento dos
princípios e métodos necessários a uma moderna
e adequada administração dos recursos da escola,
mas por outro, sua falta de autonomia em relação
aos escalões superiores e a precariedade das
condições concretas em que se desenvolvem as
atividades no interior da escola tornam uma
quimera a utilização de métodos e técnicas
adquiridos (pelo menos supostamente) em sua
formação de administrador escolar, já que o
problema da escola pública no país não é, na
verdade, o da administração de recursos, mas o
da falta de recursos.2

3.1.8 Educação física

Foi muito bom relembrar os tempos de ginásio, quando éramos obrigadas a
participar das aulas de educação física, usando sempre o uniforme – camiseta
branca com o símbolo da escola, shorts vermelho e saia branca de pregas.
Essa disciplina me trouxe muitas contribuições para estar trabalhando em
meu cotidiano. Os jogos trazidos pelas colegas da sala e a composição que estamos
elaborando para a conclusão do trabalho final da disciplina acrescentou muito a
minha prática profissional. Me fez perceber a importância da reflexão obtida através
das vivências práticas e das próprias experiências que temos no nosso cotidiano, as
quais trocamos durante o nosso curso de educação física, além de poder refletir
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sobre o papel da educação física na educação das crianças de 0 a 10 anos de
idade, enfocando a praticidade de materiais não convencionais que podemos utilizar
para criar diversos brinquedos. Outro aspecto importante, que vivenciei durante essa
disciplina, foi a importância de reconhecer e aceitar os limites de cada aluno,
tornando assim, uma disciplina prazerosa, contribuindo para o desenvolvimento
global do aluno.

3.2 Educação da criança de 0 a 6 anos

Nesta disciplina houve uma grande contribuição para o meu crescimento
profissional. Os textos relacionados diretamente com a vida da criança, ajudou-me a
refletir cada vez mais em como entender os sentimentos da infância, ou seja, a
consciência que se tem sobre a particularidade da infância, bem como o
entendimento do que realmente representa a família, e sua importância na vida da
criança.
Outro item que me chamou a atenção nessa disciplina foi o fato de haver
repulsa na idade média contra as crianças e que o amor materno deveria ser
conquistado, e fazendo um paralelo com os dias de hoje, acredito que o olhar sobre
esta questão tenha mudado bastante.

2

PARO, Vitor Henrique. Gestão democrática na escola pública. São Paulo, Ática, 2001, p. 1)
31

CAPÍTULO IV
TEMAS TRANSVERSAIS

Gostei da maneira como foram conduzidas as aulas de temas transversais.
Foram enfatizadas as diferentes culturas de forma bem dinâmica, ficou claro
que posso trabalhar diversos temas de forma muito prazerosa, em um contexto
histórico.
Todo educador ou educadora, só se torna, de fato, educador ou educadora na
relação com seus educandos. Paulo Freire3

4.1 Sexualidade

Na disciplina de sexualidade, tive a oportunidade de discutir com o grupo as
diferentes formas de estar trabalhando essa questão em sala de aula.
Planejei uma atividade com as crianças que trabalho, que estão na faixa
etária dos 3 anos, assistir um vídeo, um filme, Kirikou e a Feiticeira, aproveitei para
enfocar a questão racial que é tão presente no Brasil.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar de vivermos em uma sociedade com muitos problemas éticos e
morais e fala-se muito em colocar limites nas crianças para que essas saibam se
comportar dentro dos padrões de moralidade.
Nós como educadores, devemos nos preparar para atender essas crianças e
desenvolver projetos estratégicos para prender a atenção das mesmas e garantir
assim, um futuro melhor para a educação nacional, além disso, fazer com que a
criança sinta-se a vontade na escola, tenha prazer em desenvolver as atividades em
sala de aula, proporcionando tanto para o aluno quanto para o professor um clima
de bem estar e harmonia.
Esse momento, é o de maior culminância, em toda a minha vida acadêmica.
Este memorial que retrata o vivido, é sofrido mas vale a pena!
Ah! Os caminhos estão todos em mim
Qualquer distância ou direção ou fim
Pertence-me, sou eu. O resto é a parte
De mim que chama de mundo externo
Fernando Pessoa4

3
4

Diário de Campo, área de conhecimento de Temas Transversais. 16/09/04.
In: www.anjopoeta.cjb.net - Acesso em 23/04/05.
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