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APRESENTAÇÃO

Como aprender a discutir e a debater com uma educação que
impõe? Ditamos idéias. Não trocamos idéias. Discursamos
aulas. Não debatemos ou discutimos temas. Trabalhamos
sobre o educando. Não trabalhamos com ele. Impomos-lhe
uma ordem a que ele não adere, mas se acomoda. Não lhe
propiciamos meios para o pensar autêntico, porque
recebemos as fórmulas que lhe damos, simplesmente as
guarda. Não as incorpora porque a incorporação é o resultado
de busca de algo que exige, de quem o tenta, esforço de
recriação e de procura. Exige reinvenção.
(Paulo Freire, 1980, p. 96)

Para viver é preciso responsabilizar-se, comprometer-se com a vida... Nesta
perspectiva, quando jovem e cheia de ilusões acreditava (acredito) que se cuidasse
dos meus próximos, cada próximo cuidaria dos seus próximos até formar uma
grande teia planetária de cuidado com a Vida, escreveu Jilvania Lima dos Santos em
seu Memorial (2004).
Não é bem assim! Nascemos e vivemos nossa infância e adolescência,
principalmente as meninas, cheias de ilusões e fantasias. Ao ler as frases do
parágrafo anterior, que copiei a algum tempo de um artigo que encontrei na Internet
quando efetuava pesquisas para elaborar este Memorial, lembrei de uma fase de
minha vida, em que eu pensava exatamente assim. Que o mundo era maravilhoso,
que todos os seres humanos amavam-se uns aos outros e que a vida seria um
eterno mar de rosas.
Escrever este Memorial me fez voltar no tempo, resgatar fases felizes que vivi
quando menina e reviver toda a trajetória da minha vida, tanto pessoal, quanto
profissional. Essa visita ao passado até os dias atuais trouxeram de volta alegrias e
tristezas, que transcrevo fielmente nestas páginas.
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SITUANDO-ME NO TEMPO E NO ESPAÇO

Nasci em Minas Gerais na cidade de Três Corações. Aos dois anos de idade
minha família mudou-se para São Paulo, para a cidade de Jundiaí, onde moro até
hoje.
Durante toda minha vida mantive um elo entre Minas e São Paulo e
considero-me uma mineira paulista ou uma paulista mineira.
Durante minha infância e adolescência, periodicamente, eu ia para Minas,
principalmente nas férias.
Com o passar dos anos esses passeios foram se tornando mais espaçados e
esporádicos, pois os compromissos e obrigações da vida vão mudando. O sonho e a
diversão vão dando lugar à realidade e obrigações. Entretanto, o carinho e ligação
que tenho por esses dois estados continuam o mesmo.
As lembranças de minha infância misturam-se entre as duas cidades: a
primeira, com roças, fazendas, quitandas, cafés da tarde, passeios de charrete, leite
tirado e bebido no curral e a segunda com ruas de paralelepípedo, movimentadas,
com muito comércio e pessoas apressadas sem tempo para o café da tarde. Dessas
duas cidades as recordações estão cheias de saudade.

MOMENTOS DE FORMAÇÃO

Meus estudos sempre foram realizados no estado de São Paulo, em Jundiaí.
Comecei minha jornada no Jardim de Infância – “Casa da Criança”; lembro-me de
muitas brincadeiras, do cheiro da massinha de modelar, do cheiro da lancheira e da
paciência das Irmãs de Caridade que tomavam conta de nós. Na casa da criança eu
passava a tarde brincando, desenhando e modelando. Não me lembro de ter feito
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nenhuma atividade escrita ou de cálculos como vemos hoje em dia na Educação
Infantil.
Aos seis anos de idade fui para o primário. Fiz da 1ª à 4ª série do primário no
Grupo Escolar Conde de Parnaíba, com direito a cartilha. As lições, os desenhos da
cartilha exerciam em mim uma magia. Era uma nova experiência e etapa em minha
vida da qual muito gostei. Quanto às professoras lembro com carinho de todas. As
lembranças são boas. Minha professora de primeira série foi uma pessoa que
marcou muito minha vida. Fui alfabetizada pelo método tradicional. Concluí o curso
primário em 1964.
Ao término do primário tínhamos que fazer a Admissão. Era um ano de
estudos que nos preparava para entrar no ginásio. O curso ginasial fazia parte do 1º
Ciclo Secundário – 1ª a 4ª série. Eu o fiz no Instituto de Educação Experimental
Jundiaí, concluindo-o em 1970.

Nessa

época

as

escolas

estaduais

eram

consideradas as melhores, podendo-se dizer que quem as freqüentava era a elite. O
método tradicional continuava em pauta e a nota era fundamental. Ela media
realmente o saber do aluno. Éramos avaliados somente pelas “sabatinas”. Todo
saber que o aluno muitas vezes demonstrava aleatoriamente em situações
ocasionais não era considerado para uma avaliação do mesmo. Neste período,
posso afirmar que os professores fizeram o melhor que podiam por mim. Hoje em
dia, apesar das conquistas de autonomia, de independência que nós professores ao
longo do tempo fomos conseguindo, muitas vezes ainda nos sentimos pressionados
pelo sistema que nos manipula. Isso me leva a imaginar como se sentiam os meus
professores. Por isso, eu reafirmo meu respeito, agradecimento e consideração por
tudo que eles fizeram por mim. Apesar de todo este discurso, que muitas vezes tenta
depreciar o método tradicional, tenho certeza que na época, foi o melhor que podia
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ser feito para nós. O novo só pode ser bom se vier calcado em experiências
passadas. Nós aprendemos com os erros.
Ao concluir a 4ª série do ensino ginasial continuei estudando na mesma
escola, cursando o que seria hoje o Ensino Médio. Nessa época o ensino médio era
o 2º Ciclo Secundário chamado de Curso Colegial e que se dividia em Científico
Técnico ou Biológico e o Clássico. O Científico Técnico preparava o aluno para
cursar faculdades de ciências exatas, o Científico Biológico para faculdades de
ciências biológicas e o Clássico, faculdades de ciências humanas. Geralmente as
moças faziam o clássico e faculdades de Letras, Pedagogia, História, Educação
Artística... formando-se professoras.
Eu queria fazer o científico biológico, pois sempre quis fazer Biologia.
Entretanto, meu pai, que vinha de uma família de dez irmãos, sendo cinco mulheres
e professoras, insistiu para que eu fizesse o Normal, como era chamado o
Magistério de hoje em dia. Era um curso profissionalizante.
Eu teimei um pouco e consegui convencê-lo de que faria o científico biológico
no Instituto de Educação no período da manhã e o Normal à noite em uma escola
particular chamada Escola Normal Padre Anchieta. Ao término desses 3 anos eu
estava pronta para tentar o vestibular de biologia, pois em 1973 eu concluí o curso
colegial – Área Ciências Físicas e Biológicas. Entretanto, neste período, meu pai
faleceu de repente e eu fiquei meio perdida. Não sabia se daria ou não para eu
estudar fora da cidade. Eu teria que estudar em São Paulo ou Campinas e naquela
época tudo era mais difícil e complicado. Isso ocorreu há 32 anos; não é como hoje,
quando temos transporte facilitado (fretados), muitas faculdades... Minha mãe era
dona de casa, éramos cinco irmãos, sendo dois menores. Não sabíamos como
ficaria nossa situação após a morte do meu pai. Enfrentamos uma grande burocracia
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do antigo INPS até que se regularizasse a situação financeira em minha casa. Como
eu não conseguia pensar em gastos com estudo diante da situação que agora se
fazia presente, desisti da faculdade. Estudei mais um ano na Escola Normal Padre
Anchieta e em 1974 concluí o Colegial de Formação de Professores para o Ensino
Primário, com direito a exercer o magistério nas 4 primeiras séries do 1º grau.
Entretanto, o sonho de fazer uma faculdade continuava. Optei, então, por
Educação Física, faculdade que existia na época, em Jundiaí. O curso estava
começando e não era muito caro. Era no período noturno e eu poderia conciliar o
estudo com o trabalho de professora de música, mais precisamente, de violão.
Nessa época não pensei em trabalhar como professora primária porque eu ganhava
mais como professora de música. Por sinal, isso não mudou muito. Nós,
professores, já conhecemos bem essa situação. Cursei Educação Física na Escola
Superior de Educação Física de Jundiaí formando-me em 1977: Licenciatura em
Educação Física. Em 1976 fiz o Curso de “Atualização em Organização e Técnica do
Ensino da Educação Física, dos Esportes e do Lazer” com

Professor Auguste

Listello - Complementação. Não estudei o que realmente queria, mas gostei do
curso de Educação Física. O esporte anda lado a lado com valores morais
fundamentais à paz e à união do mundo.

INÍCIO DE MINHA VIDA PROFISSIONAL

Alguns meses depois de formada na faculdade me casei. Mudei para São
José dos Campos onde morei durante 6 anos e após esse período retornei a
Jundiaí.
Em São José dos Campos, consegui continuar como professora de música,
dando aulas no Conservatório Musical da cidade. Comecei a investir na carreira de
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professora de Educação Física, entretanto, não foi fácil conseguir aulas. Participava
das atribuições de aulas para escolas estaduais, mas não conseguia. Em escolas
particulares, menos ainda. Exigiam a tal da experiência, que até hoje é um grande
empecilho, na vida de quem está começando. Isso aconteceu comigo há anos e é
um absurdo pensar que ainda hoje, a situação não mudou e a perspectiva do
primeiro trabalho continua sendo um grande problema para os jovens.
Consegui trabalhar com Educação Física em uma creche da igreja que
freqüentava, dando aulas de recreação como voluntária. Foi uma boa experiência.
Nesse meio de tempo, meu primeiro filho, Pedro, nasceu e eu resolvi ser
somente mãe. Até hoje, acho que foi uma boa escolha.

O RETORNO ÀS ATIVIDADES PROFISSIONAIS

Passaram-se dez anos e em 1995, resolvi ir à luta novamente. Voltei às
atribuições do Estado e consegui, nesse ano, algumas aulas. Eu era, finalmente,
ACT (Admitido em Caráter Temporário) do Estado. Consegui aulas de Educação
Física no bairro da Chave, em Itupeva, para trabalhar com alunos de quinta a oitava
séries e na E.E. Siqueira de Moraes em Jundiaí, para trabalhar com crianças de
primeira e segunda séries, do antigo Ciclo Básico Jornada Única. Nas duas escolas,
eu desenvolvi um bom trabalho e fui valorizada por parte de toda a equipe escolar.
Faço aqui um agradecimento especial à minha diretora da E.E. Siqueira de
Moraes. Ela valorizou demais o meu trabalho, dando-me todo o apoio que
necessitava naquele momento.
Ao chegar à escola, ela me chamou e em uma longa conversa, pediu-me que
fizesse um trabalho em conjunto com as professoras de classe. Eu deveria fazer um
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projeto no qual fossem levados os conteúdos trabalhados em classe, para a quadra,
em forma de jogos e brincadeiras.
As professoras me passavam os conteúdos que seriam trabalhados durante a
semana com alguma antecedência, para que eu pudesse adaptá-los às minhas
aulas. Inicialmente, foi uma excelente oportunidade e um grande desafio Eles
brincavam, jogavam, divertiam-se e os conteúdos

estudados em classe eram

reforçados de forma lúdica na quadra.
O desempenho das crianças, segundo depoimentos de suas professoras de
classe, foram satisfatórios. Dessa época em diante, ainda trabalhando com
Educação Física, nunca mais encontrei diretores que dessem o merecido valor à
Educação Física Escolar.
Conheci equipes escolares que deixavam visível o pouco valor que era dado
ao esporte e ao professor de Educação Física. Houve ocasiões nas quais algumas
professoras PI (Professor com formação de Nível Técnico - Magistério) me trataram
como suas babás. Chegaram a me propor dar aulas a duas classes ao mesmo
tempo, para que elas tivessem maior tempo de descanso. Ou seja, 50 ou 60
crianças dentro de uma quadra durante mais ou menos 100 minutos, para que as
professoras pudessem relaxar.
Essa postura, infelizmente, há 10 ou 15 anos era comum nas escolas.
Admito que, durante algum tempo, o próprio professor de Educação Física
desvalorizou seu trabalho. Lembro-me de ter tido aulas de Educação Física, nas
quais o professor vinha com uma bola, jogava-a na quadra e nós fazíamos o que
queríamos, enquanto ele sentava-se à sombra e ficava apenas observando. Outras
vezes, ele ficava treinando os melhores alunos para uma competição e os demais
ficavam esquecidos ao lado.
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Vivenciei essas situações não só como aluna, mas também durante meus
anos de magistério, não de minha parte, mas da parte de alguns colegas de
trabalho. Tudo isso contribuiu para que se criasse um conceito de desvalorização da
disciplina e do professor.
Em 1997, fiz três cursos de Extensão Cultural, porque precisava me atualizar
constantemente.

•

Curso de Extensão Cultural de Atualização Esportiva de Futsal – 1997.

•

Curso de Extensão Cultural – Educação Física – da Teoria à Prática –
1997.

•

Curso de Extensão Universitária – “Educação Física Escolar: Uma
Nova Abordagem” – 1997.

Em dezembro desse ano, o governo Covas-Alckmin aprovou a lei
complementar número 836/97, que reduzia o número de aulas. Essa alteração
entrou em vigor em 1998, no governo Mário Covas, na gestão da Secretária Rose
Neubauer. A diminuição da carga horária resultou em prejuízo à qualidade de ensino
e na demissão de milhares de professores.
Com todas estas mudanças, acabei perdendo minhas aulas para professores
com pontuação maior do que a minha.
Gostei muito de trabalhar com as crianças de primeiras e segundas séries.
Entretanto, na atribuição, eu só conseguia pegar aulas, e poucas, em escolas de
quinta a oitava série e Ensino Médio. Trabalhei nesse período nas escolas
estaduais:
•

Joaquim Antônio Ladeira (Louveira)

•

Ana Paes (Jundiaí)
12

•

Rafael de Oliveira (Jundiaí)

Eram pouquíssimas aulas, mas eu queria continuar.
Infelizmente, a experiência que tive em uma destas escolas, não foi boa. O
tratamento que recebi por parte da diretora e de alguns professores das demais
disciplinas me faz até hoje perguntar: “Como certas pessoas conseguem e podem
trabalhar com crianças, jovens e adolescentes?”; “Como trabalhar valores éticos e
morais com os alunos se eles próprios não os têm?”.
Penso que as atribuições devem ser feitas por pontuação sim, pois é direito
daquele que já trabalhou mais tempo, escolher primeiro. Mas, assim como em
firmas, há necessidade de uma entrevista com o candidato também nas Instituições
de Ensino. Toda a equipe pedagógica deveria ser avaliada com relação a valores
qualitativos referentes a aspectos técnicos, éticos e morais de sua formação e
personalidade.
Por sorte, a escola tinha uma vice-diretora que conseguia enxergar as reais
necessidades daquela comunidade escolar. O professor efetivo de educação física,
infelizmente, caia no mesmo esquema daqueles profissionais sem responsabilidade.
Eu, como professora ACT, desenvolvi um trabalho muito melhor que o dele, a ponto
de alguns pais irem à escola, para saber se eu poderia assumir as aulas de
Educação Física. Diariamente, eu era chamada para substituí-lo; talvez daí, a
insatisfação dos pais.
A comunidade local apresentava muitos problemas e os alunos sempre
conversavam muito comigo. O professor de Educação Física é o que tem mais
chance de conhecer seus alunos além da sala de aula. Eles sentem-se felizes nas
aulas e têm o professor como um amigo. Durante todo aquele ano, nos Conselhos

13

de Classe e Série, eu sempre tinha algo a dizer em relação a alunos que
apresentavam sérios problemas em classe. Nem a diretora e nem os professores
davam atenção àquilo que eu dizia. Era quase como se eu não tivesse exposto
nada. Essa atitude, por parte deles, ocorreu durante todo o ano. No último Conselho,
a situação se repetiu, mas agravou-se quando a diretora, pela segunda vez, pediume para ficar quieta. Eu demonstrei minha insatisfação e ao término do ano, deixei
as aulas nessa escola e segui em frente.
No período de 1998 a 2000 tive oportunidade de prestar e passar em 3
concursos:
Em 1998 – Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de cargos
de Professor Educação Básica II na disciplina Educação Física – Secretaria de
Estado da Educação – Governo do Estado de São Paulo;
Em 1998 – Concurso Público da Rede Municipal de Ensino de Vinhedo –
Professor de Ensino Fundamental I;
Em 2000 – Concurso Público da Rede Municipal de Ensino de Itupeva –
Recreacionista no Ensino Fundamental I.
Logo fui chamada para o cargo de recreacionista. Tive a oportunidade de
retornar àquele trabalho que eu havia desenvolvido na Escola Estadual Siqueira de
Moraes.
O fato de ser agora uma professora efetiva me trouxe mais segurança; sentiame mais segura e tranqüila profissionalmente. Não é muito fácil trabalhar com a
questão da insegurança que o professor ACT substituto sente, afinal de contas,
quando o ano letivo acaba, os compromissos do professor continuam. A família não
pára de comer, de se vestir, de ficar doente. . .
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Fui chamada em Vinhedo, mas para substituição. Não quis assumir. Os
horários entre Itupeva e Vinhedo não “batiam” e seria loucura eu deixar um cargo
efetivo por um cargo de substituição.
Após essa primeira chamada, ainda dando aulas de Educação Física em
Itupeva, comecei a observar o trabalho das professoras de classe. Fazia muitos
anos que eu terminara o Normal; mais precisamente, 26 anos. De certa forma, isto
me assustava um pouco. Fui chamada novamente em Vinhedo um semestre depois,
dessa vez para ser efetivada. Optei por aceitar e enfrentar mais esse desafio.
Em 1 de fevereiro de 2001, assumi meu cargo em Vinhedo na Escola
Municipal Profª Magdalena Lébeis, com uma 3ª série, onde permaneço até hoje.
Fui para o meu primeiro dia de aula em classe com muito receio e
insegurança. Imaginem o tradicionalismo da minha primeira aula. Com o passar dos
dias foi ficando complicado ajustar os horários entre Vinhedo e Itupeva e acabei
optando por ficar só em Vinhedo. Nesse ano encerrei definitivamente minhas
atividades como professora de Educação Física.
Tive a sorte de encontrar uma equipe de profissionais que me deram todo
apoio nesse meu início em Vinhedo e para me aperfeiçoar mais a cada dia,
mantendo-me sempre atualizada, fiz seis cursos durante esse ano:
•

A arte de colocar limites, como lidar com isso? Secretaria de Educação
e Cultura – Vinhedo, 2001.

•

Fundamentos e Objetivos do Ensino
Números

Naturais:

Conceitos

e

de Matemática – Módulo I –
Representação.

Secretaria

de

Educação e Cultura – Vinhedo, 2001.
•

Fundamentos e Objetivos do Ensino de Matemática – Módulo II –
Geometria. Secretaria de Educação e Cultura – Vinhedo, 2001.
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•

Fundamentos e Objetivos do Ensino de Língua Portuguesa- Módulo I –
Aquisição da Escrita e da Leitura – Parte I. Secretaria de Educação e
Cultura – Vinhedo, 2001.

•

Fundamentos e Objetivos do Ensino de Língua Portuguesa – Módulo I
– Aquisição da Escrita e da Leitura – Parte II. Secretaria de Educação
e Cultura – Vinhedo, 2001.

•

VI Semana da Água. Secretaria de Educação e Cultura – Vinhedo,
2001.

Depois de um ano e meio nessa função, mais precisamente em agosto de
2002, surgiu a oportunidade de participar de um vestibular na Unicamp.
Entre os dias 7 de julho a 9 de agosto, fiz minha inscrição, prestei o vestibular,
fui aprovada e fiz a matrícula para freqüentar as aulas.
No dia 26 de agosto de 2002, assisti ao lado de todas os colegas aprovados,
à aula inaugural que foi mais uma emoção na minha vida: “Sessão solene de
abertura do Curso de Pedagogia – Programa Especial de Professores da RMC”, no
Centro de Convenções – Unicamp.
O PROESF foi e continua sendo importante para mim porque eu comecei a
dar aulas de primeira a quarta séries depois de muito tempo de formada. As
disciplinas do Curso de Pedagogia me fizeram crescer muito como professora, pois
quase tudo que aprendi durante o curso, apliquei na minha turma.
As disciplinas me deram muitos recursos para dinamizar as aulas. A cada dia
surgiam informações novas e eu me sentia crescer como professora. O aprendizado
tornava-se cada vez mais empolgante.
Seria impossível descrever a aplicação de toda a bagagem adquirida durante
o curso e o quanto dinamizei minhas aulas, mas no próximo item deste memorial
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durante os comentários a respeito das disciplinas do curso, descrevo algumas aulas
planejadas depois de ter adquirido novos conhecimentos.
Porém, relato aqui uma importante questão que me fez perceber mudança de
postura de minha parte, um olhar mais crítico para situações no dia-a-dia da escola
diz respeito à seleção dos livros didáticos.
Durante o curso, isso foi abordado. Aprendi que, ao adotar um livro didático,
devo fazer uma boa análise do mesmo, levando em conta certos aspectos tais como:
estruturas, pré-requisitos, relevância, graduação, grau de abstração, relação com
outras disciplinas, forma de abordagem dos conteúdos. Eu não devo adotar um livro
que apresente conteúdos fragmentados, abstratos, longe da realidade do meu aluno
com exercícios mecânicos.
Hoje, ao selecionar um livro, eu o faço com maior criticidade.

A FACULDADE DE PEDAGOGIA – UM NOVO MARCO NA CARREIRA

Dizem que a teoria, na prática, é diferente! Não é. A Pedagogia (refiro-me
aqui ao curso) e a prática na sala de aula, não têm diferença. Toda a teoria
aprendida nas salas de aula da faculdade é aplicada, se adequa, de uma forma ou
outra, às salas de aula das instituições de ensino de 1º e 2º graus. O Curso de
Pedagogia proporciona, a cada disciplina, ferramentas indispensáveis ao magistério
exercido dia-a-dia. Jamais pensei que pudesse dinamizar tanto as minhas aulas,
levando os alunos a debates, reflexões e produção de material como cartazes e
pôsteres referentes a temas mais profundos, que não faziam parte do meu dia-a-dia
na sala de aula, como a desigualdade social, por exemplo.
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Dessa forma, passo a analisar, ainda que brevemente, as disciplinas que
estão norteando minha conduta junto à minha turma de alunos e que têm contribuído
de forma extraordinária para o meu crescimento profissional.

TEORIA – A FONTE DO SABER

Durante o Curso de Pedagogia, entre as disciplinas da grade curricular, elegi
algumas para nortearem minha prática na sala de aula.
Evidentemente, todas as disciplinas do curso são destinadas ao ensino, mas
há aquelas com as quais me identifiquei de imediato, aplicando o aprendizado na
minha turma, no que cabia, desde o início da faculdade e as que aprofundaram os
conhecimentos necessários ao exercício da profissão.
A disciplina “Política Educacional e Reformas Educativas”, importante pelo
conteúdo que discute a Educação de Jovens e Adultos – EJA – anteriormente
denominada Alfabetização de Jovens e Adultos – AJA e as reformas educativas
ocorridas nas últimas décadas esclarece pontos que devem ser conhecidos por
todos os integrantes da rede de ensino, como também pelo público em geral.

Mais de um terço dos adultos do mundo não tem acesso ao conhecimento impresso, as novas
habilidades e tecnologias, que poderiam melhorar a qualidade da vida e ajudá-los a perceber e a
adaptar-se às mudanças sociais a culturais. Para que a educação básica se torne eqüitativa, é mister
oferecer a todas as crianças, jovens a adultos a oportunidade de alcançar um padrão mínimo de
qualidade de aprendizagem.
(Declaração Mundial sobre Educação para Todos)

O papel dos Governos define-se pela capacidade de organizar a conciliação,
avaliar resultados, atuar onde sua presença seja necessária e garantir o respeito às
regras do jogo aceitas por todos. O papel da Educação é fundamental no
enfrentamento do maior desafio atual da humanidade: a Educação. Entendo que
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nossas escolas estão preparando os jovens para exercer funções que talvez não
sejam mais necessárias e o número de vagas disponíveis não será suficiente para
empregar a próxima geração. Por isso, é preciso repensar o papel da Educação nos
próximos anos.
Promover a educação fundamental de jovens e adultos que não tiveram a
oportunidade de cumpri-la na infância é importante para responder aos imperativos
do presente e também para garantir melhores condições educativas pare as
próximas gerações. Para Torres, melhorar o nível educacional de um país é um
desafio grande a complexo, que exige esforços em todos os níveis.1
Entre aqueles que efetivamente freqüentam os programas de educação de
jovens e adultos, é cada vez mais reduzido o número daqueles que não tiveram
nenhuma passagem anterior pela escola. É mais freqüente também a presença de
adolescentes e jovens recém-saídos do ensino regular, no qual tiveram passagens
acidentadas.
É fato que, se por um lado, do ponto de vista sócio-econômico, o público dos
programas de educação de jovens e adultos formam um grupo homogêneo, do
ponto de vista sócio-cultural eles formam um grupo bastante heterogêneo. Chegam
à escola já com uma grande bagagem de conhecimentos adquiridos ao longo de
histórias de vida.
São donas de casa, balconistas, operários, serventes da construção civil,
agricultores, imigrantes de diferentes regiões do país, mais jovens ou mais velhos,
homens ou mulheres, professando diferentes religiões. Trazem conhecimentos,
crenças a valores já constituídos. É a partir do reconhecimento do valor de suas
experiências de vida e visões do mundo que cada jovem e adulto pode se apropriar

1

TORRES, Rosa Maria. Que (e como) é necessário aprender. Campinas: Papirus, 1994.
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das aprendizagens escolares de modo crítico e original, sempre da perspectiva de
ampliar sua compreensão, seus meios de ação e interação no mundo.
Quanto à política e às reformas, os textos de Belmudes et al2 citados a seguir,
esclarecem a situação da política educacional e das reformas educativas através
dos tempos:
Ao longo da história recente da educação brasileira, verificamos na
legislação tanto o estabelecimento de dispositivos constitucionais fixando
percentuais mínimos da receita tributária a serem gastos em educação,
como também o interrompimento desta obrigatoriedade. Analisando a
Constituição de 1891. Vemos a total falta de preocupação neste sentido:
não trata do direito à educação, muito menos de financiamento da mesma
ou quem dirá de oferta do ensino em estabelecimentos públicos.

Conforme estudo das autoras,
Apenas na Constituição de 1934 a Educação aparece, sendo que a União
e os municípios deveriam destinar-lhe 10% de seus recursos fiscais e os
Estados e o Distrito Federal, 20%. Na Constituição de 1937 essa
vinculação acaba o que deixa a Educação sem recursos garantidos
novamente. Em 1946, a Constituição estabelece a destinação de 10% da
receita da União e 20% dos estados federa dos à Educação; em 1967 com
o regime autoritário, os recursos para manutenção e desenvolvimento do
ensino ficam novamente extintos. Somente em 1983, o texto constitucional
recebe a emenda João Calmon, que vincula 13% do orçamento fiscal da
União à manutenção e desenvolvimento do Ensino e 25% da receita fiscal
dos Estados, Distrito Federal e Municípios aos gastos com Educação. A
Constituição de 1988 ampliou os percentuais da União para 18% (mínimo
anual) e manteve os 25% para Estados, Distrito Federal e Municípios. A lei
n° 9424/96 manteve esta vinculação, mas os municípios só recebiam
recursos do FNDE mediante a apresentação de projetos encaminhados ao
Ministério da Educação. Vigorando desde 1998, a lei prevê que quando as
verbas do FUNDEF forem insuficientes para cobrir o custo-aluno, a União
deverá entrar com recursos complementares. A lei ainda prevê que 60%
dos recursos do Fundo deverão ser usados no pagamento de professores
(parte deste valor poderá ser usado na qualificação de professores leigos).

Sem entrar no mérito da questão, percebe-se, pelo texto, que houve, algumas
vezes, boas intenções por parte dos legisladores, porém, a situação política
educacional e as reformas educacionais, ainda estão muito longe do que foi

2

BELMUDES, Maria Angélica A. et al. FUNDEF: Efetividade das mudanças com relação ao
financiamento da educação Básica no Brasil. Pedagogia PROESP, UNICAMP, 2004. p. 1.
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idealizado, uma vez que o cumprimento das leis nem sempre se dá na forma
prevista pelo legislador.
A disciplina “Pedagogia da Educação Infantil”, entre as estudadas na
faculdade, diz respeito diretamente à minha atividade profissional, melhor dizendo, à
minha atual função.
Segundo Abramowicz,3 a educação infantil passa por um momento
fundamental:
[...] precisamos estar atentos, pois a questão da qualidade de ensino na
educação infantil não pode estar dissociada da universalização. As
crianças, nesta etapa, são. muito pequenas e com repertório menor para o
embate contra um ensino de má qualidade.

A história da criança e da infância sempre foi construída “sobre a criança” e
não “com a criança”, na medida em que ela não tem uma fala considerada como
legítima na ordem discursiva, é sempre vista como infantil, infantilizada, destituída de
razão. Essa história é carregada de abandono, violência, morte, desqualificação,
uma história na qual o mundo adulto se arroga o direito de bater nas crianças, aduz
Abramowicz.
Para a autora, não se deve aceitar, muito menos tolerar diferenças, mas sim,
produzir diferenças. Há inúmeras formas de vida que são produzidas pelos
diferentes, sendo função do educador estar atento para aproveitar. A educação só
será inclusiva ao prestar-se à exterioridade. Se “esses novos alunos”, “se esses
pequenos alunos”, se as crianças enxergarem a escola, com suas diferenças,
modificando-a.

3

ABRAMOWICZ, Anete. O direito das crianças à educação infantil. Pró-Posições, v. 14, n. 3 (42) - p.
13-22 jan./abr. 2004. p. 13
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Um dos temas mais importantes no âmbito da Educação é o multiculturalismo.
O estudo da disciplina “Multiculturalismo e a Diversidade Cultural”, sob a ótica
pedagógica, fez-me concluir que a riqueza cultural e étnica do Brasil não é levada
em consideração no cotidiano das nossas escolas ou é mal trabalhada, tendendo ao
estereótipo e à disseminação de preconceitos.
Vê-se o acirramento de conflitos culturais e étnicos no planeta colocando a
discussão crítica e a preocupação com a questão cultural e étnica como uma das
questões-chave do século e para além do Brasil.
De acordo com Trindade4 “[...] pensar o multiculturalismo, tema complexo,
controverso e de modo geral considerado indefinido – sobretudo quando o
relacionamos à educação e mais especificamente à escola – coloca-nos diante de
desafios do nosso tempo”.
Segundo a autora, os desafios englobam:
•

a percepção da diversidade humana;

•

a desconstrução de verdades;

•

a integração/interação de saberes;

•

a desierarquização das diferenças e visões de mundo, dentre outros
desafios e, sobretudo,

•

um profundo amor e respeito pela Vida.

Afirma Rousseau (1712-1778) que o homem age naturalmente dentro dos
mais puros princípios éticos, porque nasce puro e bom; a sociedade é que os
corrompe.

4

TRINDADE, Azoilda Loretto da. DEBATES: multiculturalismo e educação. 2002. Disponível em:
<http://www.tvebrasil.com.br/salto/boletins2002/mee/mee0.htm> Acesso em 26 maio 2005. p. 2.
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O homem não nasce com a moral; ele a adquire através da convivência com
seus pares (grupo), onde tem o mesmo direito de aceitação ou recusa através da
sua consciência.
Assim, é de grande importância trabalhar o multiculturalismo, que despertará
o respeito entre as pessoas aceitando as diferentes culturas existentes
(pluriculturalismo). Nós, educadores, temos que mostrar os valores (solidariedade,
justiça, democracia, etc.) através de atitudes, pois o aluno sempre se espelha nas
ações do professor.
Ao trabalhar com meus alunos, enfatizo a importância resgatar a estética com
uma visão não só voltada ao ser humano, mas relacionada à natureza, despertando
o prazer pelos desenhos construídos por eles, formando a sua história.
Segundo Silva,5
São características do multiculturalismo: o reconhecimento da filiação de
cada indivíduo a um grupo cultural; o destaque à herança cultural de cada
um desses grupos, para que os demais possam apreciá-la e respeitá-la; a
afirmação da equivalência dos vários grupos étnicos-culturais de uma dada
sociedade.

Tornou-se necessário que a educação formal desse respostas aos problemas
gerados pela convivência de culturas diversas no mesmo espaço social. E
quanto à realidade educacional brasileira? indaga a autora6, respondendo:

O enfrentamento deste problema social tão urgente ou de alguns aspectos
dele, como a crescente expulsão de adolescentes e jovens da escola, por
exemplo, poderia ser facilitado pela perspectiva multicultural na educação?
Pela inclusão de saberes destes grupos, tradicionalmente excluídos dos
currículos? Parece não haver uma resposta pronta. É um debate que
está começando.

5

SILVA, Maria Aparecida da. Multiculturalismo e educação. Jornal “Educa-Ação”, nº 7, do Núcleo de
Estudos Negros de Florianópolis, p. 1-8, fev./abr. 1998.
6
SILVA, op. cit., p. 8.
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Embora complexa e de difícil compreensão, a disciplina “Pensamento
Sociológico e Educação”, o estudo da sociologia me empolgou a cada aula, pois
observar e estudar a coletividade é fascinante. É nela e com ela que convivemos
diariamente, seja no seio da família, da sociedade ou do âmbito escolar, e, a meu
ver, não há nada mais instigante do que compreender o ser humano como pessoa,
como gente, como parte do povo.
Discípulo genial de Comte, Émile Durkheim (1858-1917) sistematizou
algumas de suas idéias e foi o primeiro a usar efetivamente a expressão “Sociologia”
para referir-se ao estudo em pauta, que seu mestre ainda chamava de “Física
Social”.
De acordo com Chaves7, fato social é tudo o que é coletivo, exterior ao
indivíduo e coercitivo, em linhas gerais.
Como compreender o fato social? Chaves8 responde: “[...] Afastar
sistematicamente as pré-noções”. Como se fosse possível ao ser humano estar
acima de todos os sentimentos, emoções, e “juízos de valor”... Como se a própria
colocação da questão – seja ela qual for – não traga nela embutidos os juízos ou as
pré-noções... Posição hoje indefensável, Durkheim tem, contudo, enorme valor para
a Sociologia contemporânea, completa o autor.
A sociologia veio preencher a lacuna do saber social, surgindo após a
constituição das ciências naturais e de várias ciências sociais. Sua formação, leciona
Martins,9 constitui um acontecimento complexo para o qual concorreram
circunstâncias históricas e intelectuais e intenções práticas. O seu surgimento ocorre

7

CHAVES, Lázaro Curvelo. O surgimento da Sociologia e o Socialismo. 20 jan. 2004. Disponível em:
<http://www.culturabrasil.pro.br/oquee.htm> Acesso em 28 maio 2005. p. 8.
8
Ibid, p. 4.
9
MARTINS, Carlos Benedito. O que é Sociologia. São Paulo: Brasiliense, 1994. (Coleção Primeiros
Passos). p. 18.
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num momento histórico determinado, coincidente com os últimos momentos da
desagregação da sociedade feudal e da consolidação da civilização capitalista.
Conforme Martins10
A criação da sociologia não é obra de um só filósofo ou cientista, mas o
trabalho de vários pensadores empenhados em compreender as situações
novas de existência que estavam em curso. As transformações
econômicas, políticas e culturas verificadas no século XVII, marca de forma
indelével a sociologia. As revoluções industrial e a francesa patrocinam a
instalação definitiva da sociedade capitalista. Somente por volta de 1830,
um século depois, surgiria a palavra sociologia, fruto dos acontecimentos
das duas revoluções citadas. A revolução industrial, à parte a introdução da
máquina a vapor e os aperfeiçoamentos dos métodos produtivos,
determinou o triunfo da indústria capitalista pela concentração e controle de
máquinas, terras e ferramentas onde as massas humanas eram simples
trabalhadores despossuídos.

O uso sistemático da razão, do livre exame da realidade, representou um
grande salto para libertar o conhecimento do controle científico, da tradição, da
“revelação” e, conseqüentemente, para a formulação de uma nova atitude intelectual
diante dos fenômenos da natureza e da cultura.
Se o processo histórico possui lógica, continua Martins,11 pode ser
compreendido e assim abrir novas pistas para o estudo racional da sociedade (Vico
1668-1744). Para ele é o homem que produz a história. Daí, afirmava que a
sociedade podia ser compreendida porque, ao contrário da natureza, ela constitui
obra dos próprios homens. O “homem comum” da época também passou a deixar de
encarar, cada vez mais, as instituições sociais, as normas, como fenômenos
sagrados e imutáveis submetidos a forças sobrenaturais, percebendo-os como
produtos da atividade humana, passíveis de serem conhecidos e mudados.
Não se pode esquecer que a sociologia surgiu em um momento de grande
expansão do capitalismo e por isso alguns sociólogos otimistas assumiram, diante
da sociedade capitalista nascente que os interesses e os valores da classe
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dominante eram representativos do conjunto da sociedade e que os conflitos entre
as classes sociais eram passageiros.
As idéias dos conservadores eram um ponto de referência para os pioneiros
da sociologia, interessados na preservação da nova ordem econômica e política que
estava sendo implantada. Adaptando, inclusive, algumas concepções dos “profetas
do passado” às novas circunstâncias históricas, pela impossibilidade total de retorno
ao passado.
Comte (1798-1857) considerava como um dos pontos altos de sua sociologia
a reconciliação entre a “ordem” e o “progresso”, pregando a necessidade mútua
desses dois elementos para a nova sociedade. Vivendo nesta época em que as
teorias socialistas ganhavam terreno, Durkheim não poderia ignorá-las e em certo
sentido, suas idéias constituíam a tentativa de fornecer uma resposta às formulações
socialistas. Discordava das teorias socialistas, principalmente quanto à ênfase
atribuída aos fatos econômicos para diagnosticar a crise das sociedades européias.
Preocupado em estabelecer um objeto de estudo e um método para a
sociologia, Durkheim, dedicou-se a esta questão, salientando que nenhuma ciência
poderia constituir-se sem uma área própria de investigação. A sociologia deveria
ocupar-se com os fatos sociais que se apresentavam aos indivíduos como exteriores
e coercitivos. Isto quer dizer que o indivíduo quando nasce já encontra a sociedade
formada criada pelas gerações passadas, cuja organização deverá ser transmitida
às gerações futuras através da educação.
A busca de uma neutralidade científica levou Max Weber (1864-1920) a
estabelecer uma rigorosa fronteira entre o cientista, homem do saber, das análises
frias e penetrantes e o político, homem de ação e de decisão comprometido com as
10
11

MARTINS, op. cit., p. 20.
Ibid, p. 22.
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questões práticas da vida. Essa posição de Weber, que tantas discussões têm
provocado entre os cientistas sociais, constitui, ao isolar a sociologia dos
movimentos revolucionários, um dos momentos decisivos da profissionalização
dessa disciplina. A idéia de uma ciência social neutra seria um argumento útil e
fascinante para aqueles que viviam e iriam viver da sociologia como profissão.
Essa disciplina me deu oportunidade de desenvolver um trabalho com meus
alunos de 4ª série sobre a desigualdade social e a possível construção de um
conceito para esse tema.
Meu objetivo era que os alunos conseguissem, através de muitas reflexões e
questionamentos, reconhecer e comparar situações de desigualdades sociais que os
levassem à argumentação em defesa da igualdade e contra a desigualdade,
trabalhando a noção de mudança da ordem social.
Iniciei o trabalho com uma discussão a respeito do tema proposto e a seguir
os alunos partiram para uma pesquisa em revistas, jornais e livros, para coletar fotos
e noticias que abordassem o assunto.
Todo o material coletado foi selecionado pelas crianças, que, agora em
grupos, faziam a montagem de cartazes. Após essa etapa fizemos uma leitura dos
cartazes, com debates de opiniões e reflexões, momento que aproveitei para
analisar as observações críticas de alguns alunos.
A seguir, levei meus alunos para assistirem ao documentário “Ilha das Flores”,
direção de Jorge Furtado (1989), que trata da trajetória de um tomate desde a
plantação até ser jogado em um lixão, no qual porcos e crianças disputavam o lixo
para sobreviver.
Retornando à sala de aula, propus aos grupos que fizessem duas listas. A
primeira, uma lista de fatores, relacionando as razões que dão origem à
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desigualdade social e a segunda, uma lista de soluções que pudessem modificar as
situações relacionadas.
Ao socializar as listas elaboradas pelos grupos, percebi que havia conseguido
levá-los a reflexões sobre a questão social e à aquisição de conceitos e valores que
lhes deram condições de argumentar contra as desigualdades e seus conflitos e
apresentarem possíveis soluções para esse grave problema social.
Antes de freqüentar o curso de graduação, eu não teria planejado esse tipo
de aula.
Para registrar a importância da disciplina “Teoria Pedagógica e Produção em
Arte”, penetrei nos conceitos de Piaget, Machado e Barbosa.
Para entender este processo criador no sujeito/aprendiz Piaget12 analisa a
produção gráfico-plástica-digital, através dos processos utilizados nessa interação
com as tecnologias digitais, que implicam escolhas, abrindo para os possíveis, que
são em Piaget13

invenção e criação: "o possível cognitivo é essencialmente

invenção e criação, daí a sua importância para uma epistemologia construtivista".
Piaget14 diferencia o compreender do fazer: "Compreender consiste em isolar
a razão das coisas, enquanto fazer é somente utilizá-las com sucesso, o que é,
certamente, uma condição preliminar da compreensão, mas que esta ultrapassa,
visto que atinge um saber que precede a ação e pode abster-se dela”.
Essa proposta é desenvolvida para gerar conhecimento na área de interesse
sobre os mecanismos que engendrem o processo cognitivo-criativo no sujeito,
buscando subsídios para propor uma intervenção pedagógica em arte/educação

12

PIAGET, Jean. O Possível e o Necessário - evolução dos possíveis na criança. vol 1. Porto Alegre:
Artes Médicas, 1985.
13
Ibid., p. 9
14
PIAGET, Jean. Fazer e Compreender. São Paulo: Melhoramentos: Ed. da Universidade de São
Paulo, 1978. p. 179.
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constituída das condições e possibilidades para que esse processo possa emergir
na interação com ambientes digitais.
Costa15 entende
passagem

que há uma mutação na produção artística com a

das técnicas que seriam o prolongamento do próprio corpo, às

tecnologias, que agiriam como a autonomização material das funções separadas.
Assim, teremos a preocupação de entender o Fazer, que é de ordem cognitiva, mas
que inclui, também, os processos/resultados em forma de produção gráfico-plásticadigital que será analisada à luz de novos conceitos e entendimentos sobre a
imagem, pois em Machado16 aprende-se que “as novas tecnologias introduzem
diferentes problemas de representação, abalam antigas certezas no plano
epistemológico e exigem a reformulação de conceitos estéticos”.
Fluência, flexibilidade, elaboração e originalidade são componentes básicos
da criatividade, segundo Barbosa17, que afirma: “[...] através da apreciação e da
decodificação de trabalhos artísticos, desenvolvemos

fluência,

flexibilidade,

elaboração e originalidade – os processos básicos da criatividade". Barbosa entende
que a educação da apreciação é uma ampliação necessária à livre expressão. A arte
busca a inserção do indivíduo no seu tempo e lugar através da compreensão deste
espaço em outros tempos, lugares e povos. Os seus significados são próprios de
sua linguagem e não poderiam ser transmitidos por outra linguagem.

15

COSTA, Newton C. A. Introdução aos Fundamentos da Matemática. São Paulo: Hucitec, 1977.
MACHADO, Arlindo. Máquina e Imaginário: o desafio das poéticas tecnológicas. São Paulo:
EDUSP, 1996. p. 24.
17
BARBOSA, Ana Mae. Tópicos Utópicos. Belo Horizonte: C/ Arte, 1998. p. 18.
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Afirma Biazus:18
Se os processos básicos da criatividade são propiciados pelo
desenvolvimento da apreciação estética, busca-se na psicologia cognitiva
piagetiana a explicação para estes movimentos que levam à
criação/invenção de possíveis. O possível é devir e não estado, pois se
estado fosse, não mais seria possível. Buscam-se explicações para como
se Faz e se Compreende o que se faz investigando os processos de
aprendizagem em arte como foco central buscando entender estes
processos e procedimentos com a abertura de possíveis, de outro, busca
entender a sua articulação com as mudanças sociais já integrados ao viver
do sujeito enquanto aprendiz.

A investigação sobre estes novos caminhos na área da arte educação
justifica-se pela multiplicidade de meios que apresentam possibilidades para novos
aportes nessa área, mas que não fazem parte deste Memorial, cuja finalidade, neste
item, tem sido expor as características principais de cada disciplina estudada, sem,
contudo, buscar o cerne dos temas, na certeza de que eles serão aprofundados em
ocasião oportuna, pois sei que as portas do saber abriram-se mais e essa
oportunidade não será relegada.
Uma das disciplinas mais interessantes do Curso de pedagogia é a “Teoria
Pedagógica e Produção em Matemática”
A matemática é a ciência que reúne a clareza do raciocínio e a síntese da
linguagem. Conforme Rossetti Jr.,19 atualmente esse caráter da matemática tem
feito com que o uso dos seus signos e da sua linguagem esteja cada vez mais
presente no dia-a-dia. Conhecer e utilizar corretamente essa simbologia é o grande
desafio do homem neste próximo milênio. Nos dias de hoje, quase todos os veículos
de comunicação lançam mão de modelos matemáticos, sejam gráficos, diagramas,
tabelas, formas geométricas e levantamentos numéricos de dados, para integrar e
enriquecer seus conjuntos de informações a serem divulgadas para a população.
18

BIAZUS, Maria Cristina Villanova. O sujeito cognitivo-criativo e as tecnologias digitais. Proposta de
Tese (Doutorado em Informática na educação). 2000. 5 f. Universidade Federal do Rio Grande do
Sul. Porto Alegre, 2001. p. 6.
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Ao abrir uma revista ou um jornal encontra-se sempre alguma representação
matemática complementar aos textos, ilustrando ou sintetizando a comunicação,
tornando a leitura mais atrativa e objetiva. Em muitos casos, o modelo matemático
assume a importância maior, ficando o texto como complemento ou restrito a
observações, observa Rossetti Jr.20
Considero importante destacar a Matemática como um dos mais importantes
conhecimentos na vida estudantil, portanto, é preciso analisar alguns pontos dessa
relação.
A matemática deve ser vista pelo aluno como indispensável fator de
conhecimento que favorece o desenvolvimento de raciocínio, da capacidade
expressiva e da sensibilidade estética da imaginação. Assim, falar em formação
básica para a cidadania significa falar da inserção das pessoas no mundo do
trabalho, das relações sociais e da cultura.
Existem, no Brasil, raças bastante diferentes, valores múltiplos, crenças e
conhecimentos variados que representam um grande desafio para a educação
matemática.
O aluno é produto de seu meio e traz para a escola suas experiências vividas
fora dela. Entretanto, faz parte de uma sociedade que fala a mesma língua, utiliza o
mesmo sistema monetário, idêntico sistema de medidas, sistema monetário,
recursos gráficos e linguagem comum, independentemente das características
particulares dos grupos receptores.
O currículo de Matemática, deve, pois, contribuir para a valorização da
pluralidade sociocultural e criar condições para que o aluno ultrapasse um modo de
vida restrito, tornando-se ativo e transformando seu ambiente.
19

ROSSETTI JÚNIOR, Hélio. As mudanças curriculares e as políticas pedagógicas. 1999. Disponível
em: <http://www.moderna.com.br/artigos/pedagogia/0016> Acesso em: 26 maio 2005. p. 16
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É preciso, mais do que nunca, aprender a aprender. O mundo de hoje requer
pessoas preparadas para enfrentar novos desafios, uma vez que novas
competências exigem novos conhecimentos. Instalam-se novos ritmos de produção,
de assimilação rápida, onde problemas são propostos e resolvidos em equipe.
O ensino de Matemática presta aí sua contribuição, na medida em que forem
exploradas metodologias que enfatizem a criação de estratégias, argumentação,
espírito crítico, favorecendo a criatividade, o trabalho coletivo, as iniciativas pessoais
e a autonomia que vem do desenvolvimento da confiança na própria capacidade de
conhecer e enfrentar desafios.
Para Piaget21
O desenvolvimento do conceito de número está relacionado ao
conhecimento lógico-matemático que ele distingue do conhecimento físico.
Enquanto o primeiro está relacionado à experiência física, o segundo está
relacionado à experiência lógica-matemática. Tanto o conhecimento físico
quanto o lógico-matemático requer abstrações: a abstração empírica e a
abstração reflexiva, respectivamente.

Kamii22 sugere o termo “abstração construtiva” como substituto ao abstração
reflexiva, uma vez que ela é construída na mente do sujeito; as relações entre os
objetos não têm existência externa. Segundo Piaget23, essas abstrações são
independentes: uma não existe sem a outra. A criança só pode construir o
conhecimento físico se ela possuir um sistema lógico-matemático construído que lhe
permita relacionar novas observações ao conhecimento já existente. Portanto, um
sistema de referência lógico-matemático (construído pela abstração reflexiva) é
necessário para a abstração empírica, porque nenhum fato poderia ser “lido” a partir
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ROSSETTI JÚNIOR., op. cit., p. 16.
PIAGET, J.; SZEMINSKA, A. A gênese do número na criança. Rio de Janeiro: Zahar Editores,
1981. p. 284.
22
KAMII, Constance. A criança e o número. Campinas/SP: Papirus, 1986.
23
PIAGET, J.; SZEMINSKA, A. A gênese do número na criança. Rio de Janeiro: Zahar Editores,
1981.
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da realidade externa se cada fato fosse um pedaço isolado do conhecimento, sem
nenhuma relação com o já construído numa forma organizada, acrescenta Kamii.24
Piaget ainda analisa outro tipo de abstração: a refletida que ocorre quando os
resultados da abstração se formam e o pensamento se torna reflexivo.
Para Vygotsky25, as diferentes etapas na aprendizagem da aritmética podem
não ter o mesmo valor para o desenvolvimento mental. Muitas vezes três ou quatro
etapas do aprendizado pouco acrescentam à compreensão da aritmética por parte
da criança e depois da quinta etapa, algo surge repentinamente: a criança captou
um princípio geral e a curva do seu desenvolvimento sobe acentuadamente. Para
essa criança específica, a quinta operação foi decisiva, mas isso não pode ser
considerado uma regra geral. O momento crucial em que o princípio geral se torna
claro para a criança não pode ser antecipado pelo currículo. A criança não aprende
o sistema decimal como tal, aprende a escrever números, a somar e a multiplicar, a
resolver problemas; a partir disso, algum conceito geral sobre o sistema decimal
acaba por surgir. Historicamente, o caminho percorrido pela humanidade, até se
chegar a um sistema de numeração simples e eficiente, excita historiadores e
pesquisadores. Na tentativa de se compreender esse percurso, constata-se algumas
semelhanças entre o processo de construção histórica do conceito e o processo de
aquisição desse conceito pela criança.
Segundo Dantzig26, a primeira manifestação do homem, com relação à
numeração, foi o que ele denominou senso numérico, ou seja, a faculdade que
permite “reconhecer que alguma coisa mudou numa coleção quando, sem seu
conhecimento direto, um objeto foi retirado ou adicionado à coleção”. Ifrah27
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considera essa faculdade, uma “espécie de capacidade natural que chamamos
comumente de percepção direta do número ou, mais simplesmente, de sensação
numérica”.
Voltando aos meus tempos de estudante e de início da atividade didática,
lembro que aprendi matemática como algo pronto, acabado, mecânico, e,
conseqüentemente, ensinava os meus alunos como eu havia aprendido.
Os algoritmos das adições e subtrações, com reservas e empréstimos, eram
cálculos e mais cálculos mecanizados naquele esquema do: Vai 1, sobe 1, empresta
1 . . . e inúmeras vezes eu percebia que as crianças não estavam entendendo nada.
Elas simplesmente faziam as contas.
Com a disciplina “Teoria Pedagógica e Produção em Matemática” aprendi
que as minhas aulas deveriam ser repletas de exploração e investigação que
levassem os alunos a produzirem idéias e conceitos que propiciassem a construção
dos seus conhecimentos. Preciso trabalhar com eles no concreto para que ocorra a
aquisição do conceito matemático abstrato.
Durante o curso, nas aulas de matemática a professora nos ensinou a
trabalhar com o ábaco de pinos para a resolução de algoritmos. Passei a aplicar isso
nas minhas aulas com os meus alunos e senti que realmente eles começaram a
entender o processo de resolução dos algoritmos.Deixou de ser um conteúdo
mecanizado, mas sim uma real construção de conhecimento.
Graças a essa disciplina fiz o planejamento de um trabalho que apliquei em
uma aula de matemática para a 2ª série, para a apresentação de um seminário na
disciplina Teoria Pedagógica e Produção em Matemática.
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GEOMETRIA FUNDAMENTAL – 2ª Série
1ª Aula
- Sondagem do conhecimento dos alunos através de conversa informal,
constatando o conhecimento apenas de figuras planas (triângulo, retângulo,
quadrado, círculo e o “tangram”)
- Apresentação e manipulação dos seguintes objetos: bola, dado, caixas de
pasta de dentes, pedaço de cabo de vassoura e pirâmide.
- Como retorno, obtive a seguinte nomeação feita pelos alunos: bola – bola,
dado – cubo, caixa – retângulo, cabo de vassoura – nomenclatura não conhecida e
pirâmide – pirâmide.
- Nomeação corrigida pela professora: bola – esfera, dado – cubo, caixa –
paralelepípedo, cabo de vassoura – cilindro, e a pirâmide – pirâmide.

2ª Aula
- Individualmente, os alunos fizeram a montagem dos sólidos geométricos
(cubo, paralelepípedo, cilindro e cone) a partir de planificações em sulfite.

3ª Aula
- Pesquisa em grupo, de sólidos geométricos encontrados na natureza.
- Socialização: aspecto interessante observado por mim – a noção de volume
quando alguns alunos mencionaram que os sólidos geométricos parecem as figuras
planas quando “cheios por uma bomba de encher pneu”. Cito aqui algumas
associações feitas por alguns alunos: Cilindro, veia, osso, pescoço, dedo, esfera,
crânio, olho.

4ª Aula
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- Montagem em grupo de cartazes com os sólidos geométricos – Tema Livre

Relato após aplicação:

Foi uma atividade longa e demorada, mas com retorno satisfatório. A
participação da classe foi intensa e de um modo geral, a atividade foi apreciada,
tendo como resultado uma ampliação do conhecimento deles sobre formas
geométricas e percebi, ainda, a vontade de continuidade da atividade por parte dos
alunos.
A viagem pelos temas das disciplinas estudadas no Curso de Pedagogia,
tornava-se a cada dia mais prazerosa. Hoje, ao descrevê-la neste Memorial, começo
a perceber que este passeio está chegando ao fim. Foram tantos conhecimentos,
tantos horizontes se abrindo, tantos benefícios, que a saudade já está batendo.
Porém, não poderia deixar de abordar a disciplina mais significativa do Curso, por se
tratar de Língua Portuguesa e Educação.
Reportando-me à disciplina “Teoria Pedagógica e Produção em Português”,
entendo que o ensino da língua pátria sempre foi e sempre será um dos mais
importantes itens da educação. Falar corretamente o idioma da nação em que
nascemos e vivemos, deveria ser prioridade nas instituições de ensino. Sabe-se que
isso não acontece em muitas escolas.
A escola precisa se organizar de forma a desenvolver o seu projeto de
alfabetização (ensino da Língua Portuguesa) e colocá-lo no topo de sua lista de
planejamento e decisões a tomar para o ano letivo.
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Leite28 apresenta o projeto sob dois aspectos:
a) É necessário que o trabalho de todos os professores relacionados com a
área de Língua Portuguesa seja planejado e desenvolvido a partir de
diretrizes teórico-pedagógicas comuns, sem o que dificilmente serão
formados bons leitores e produtores de textos. Por diretrizes comuns,
entendemos as linhas mestras em torno dos quais cada docente, desde a
pré-escola até a última série envolvida, planejará o seu trabalho específico
[...].
b) É necessário criar condições concretas no funcionamento da instituição,
para que os professores exercitem continuamente o processo de açãoreflexão, em termos coletivos: a ação em sala de aula fornece
continuamente elementos para reflexão, a qual, por sua vez, também
oferece alternativas para as práticas; cria-se, desta forma, uma relação
dinâmica e dialética entre prática e teoria, que funcionará como a força
motriz de lodo o processo.

O texto de Sanfelice29 complementa o pensamento de Leite, tecendo, porém
uma severa crítica àqueles que ainda não se conscientizaram do verdadeiro
significado e da importância da educação no Brasil e enaltece aqueles que, apesar
de tudo, têm-se esforçado para conseguir dar um novo rumo à Educação.

O fato mais substantivo ao longo do século XX foi que a sociedade
brasileira urbanizou-se, industrializou-se com todas as características
específicas internas e externas do próprio país em relação a toda "ordem"
mundial. [...] Nem mesmo a população e os educadores respondem
sempre, em relação à educação, conforme o desejado por aqueles que têm
a hegemonia. Os exemplos são gritantes: exigem-se escolas onde elas não
existem; conquistam-se vagas quando elas não aparecem; mantêm-se os
filhos nas escolas por anos e anos quando eles são sistematicamente
reprovados; depreda-se a escola quando ela agride o meio; tira-se
satisfação com os educadores a respeito do não-aproveitamento da
escolaridade. [...] A teimosia de uma população nada pacífica encarrega-se
de instaurar a verdadeira crise, levando, inclusive para o interior das
escolas, clientelas muito distintas e com culturas bastante diferenciadas. Há
também, em todas as escalas, milhares de educadores que jamais
esmoreceram e que, nos seus limites, sempre buscaram saídas. Belíssima
conquista a duras penas arrancada para além das dos anseios, da vontade,
do planejamento e, talvez, da própria necessidade objetiva de um certo tipo
de capitalismo.
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LEITE, Sérgio Antonio da Silva. (org.) et al. Alfabetização e letramento: contribuições para as
práticas pedagógicas. Campinas: Komedi e Arte Escrita, 2001. p. 41.
29
SANFELICE, José Luís. Crise, que crise. Educação e liberdade, publicação da Secretaria de
Educação de Campinas, ano II, nº 2, p. 4-5, 1996.
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CONCLUSÃO

A vida profissional do professor move-se entre duas dimensões: a do
investimento profissional, que toma iniciativa na procura de soluções para os
problemas com que se defronta na prática docente e a da reivindicação, que
protesta por ter de executar decisões em que não foi ouvido e reclama as condições
de trabalho e os recursos necessários das autoridades escolares e da comunidade
onde se insere. Nesse sentido, o curso de graduação ratificou minha posição quanto
à busca contínua de soluções para as situações problemáticas que surgem
diariamente, uma vez que a qualidade do ensino tem deixado a desejar, pela falta de
apoio das autoridades que deveriam priorizar a Educação, proporcionando melhores
condições de ensino, proporcionando melhor formação aos professores, fornecendo
material adequado, como livros de melhor qualidade, outorgando maior autonomia
aos professores, enfim, o curso, através das disciplinas ministradas, incentivou
minha criatividade em busca de soluções, mostrou-me que posso ir adiante com
minhas reivindicações, sempre visando à melhoria do ensino e da aprendizagem dos
meus alunos.
A cultura profissional dos professores tem muitos aspectos contraditórios.
Um professor é simultaneamente um educador e um funcionário público, sendo por
vezes esta última a sua característica mais marcante. A profissão admite não só
pessoas com as mais diversas origens acadêmicas como pessoas sem nenhuma
preparação educacional. Pior ainda, admite que se esteja apenas de passagem ou
se encare o ensino como uma atividade de tempo parcial, que se acumula com
outras ocupações. Penso que os professores menos qualificados que são chamados
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a suprir a falta de profissionais qualificados trabalham sem um mínimo de apoio e de
supervisão. Deste modo, não é de estranhar a inexistência de valores profissionais
bem demarcados.
Sobre questões básicas na vida profissional é comum o questionamento a
respeito de que atuação se espera de um professor perante um aluno
desinteressado, como se deve envolver os pais na vida da escola e no
acompanhamento escolar dos filhos, que tipo de materiais se espera que o professor
produza para as suas aulas, qual a responsabilidade do da escola na discussão dos
problemas do insucesso do aluno, entre tantos outros. Em resposta a esse
questionamento, tenho a dizer que, fruto de um intenso trabalho que nós,
professores e instituições de ensino vimos realizando, tem-se registrado nos últimos
anos uma significativa evolução nas concepções, práticas, atitudes e valores
profissionais, expressos através do na atualização pedagógica, reconhecendo-se a
importância da formação contínua; valoriza-se a participação em projetos, as trocas
de experiências, a disponibilidade para a intervenção dentro da escola e para o
trabalho conjunto com outros colegas. Sinto que as condições estão amadurecendo
para que se entre numa nova era no que diz respeito ao perfil profissional do
professor do 3º milênio. Essas são questões que têm feito parte de minha vida
desde que fiz a primeira faculdade, pois sempre fui profissional de vanguarda,
lutando pelas inovações que se fizeram e ainda fazem necessárias ao melhor
exercício do magistério. O curso de graduação, entre outras coisas, me fez ver que
posso e devo manter minha postura reivindicadora exigindo os benefícios a que
professores e alunos têm direito.
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Na minha época de estudante, não se discutia de forma crítica os
acontecimentos do Brasil e do mundo. Assuntos de ordem social não eram
abordados em sala de aula. O tradicionalismo dava ênfase somente aos conteúdos
das disciplinas. Os temas críticos eram camuflados e não se via necessidade de
trabalhar temas sociais. A instituição escolar naqueles dias era um eficiente aparelho
ideológico da classe dominante.
Lembro-me de aulas de Educação Moral e Cívica, nas quais buscava-se
enaltecer o amor à pátria, amor esse abordado sem criticidade. Buscava-se mais
formar cidadãos dentro das regras estabelecidas pelo sistema e não cidadãos
críticos. Eu fui formada nesses moldes e educada para ser submissa.
Tornei-me uma professora tradicionalista, fruto desse modelo de educação.
Durante o curso de graduação esse quadro mudou. Aprendi a trabalhar por meio de
propostas nas quais o ponto de partida deve ser a vivência, a realidade do aluno.
Eu não posso trabalhar os conteúdos como se eles fossem ciências estáticas,
prontas e acabadas, a serem simplesmente memorizadas pelos alunos, através de
atividades mecânicas e pouco significativas, que até então era o que eu sabia, o que
havia aprendido na escola.
Após três anos de PROESF, ouvindo um outro discurso, percebi que em
várias situações do dia-a-dia escolar, passei a expor minhas opiniões, meus
julgamentos, meus questionamentos. Sinto que me tornei uma pessoa mais segura,
mais crítica e deixei de desempenhar um papel passivo de submissão e obediência.
Tive a oportunidade de aprender que o momento atual pede uma educação
viva e que devo proporcionar aos meus alunos oportunidades de construção de
conhecimento. Porém, não basta aprender. É preciso aplicar, enfrentando as
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barreiras que surgem e essa tem sido minha postura, desde o início do curso de
graduação.
Sei que a luta é árdua, que tenho ainda muito desgaste pela frente, mas
pretendo, sobretudo, após a formatura, manter-me atualizada por meio de cursos,
participar de concursos que melhorem a minha situação profissional e atuar
efetivamente na busca de melhores condições de trabalho, de melhorias na escola
que beneficiem os alunos, enfim, quero ser uma educadora mais capaz, a cada dia,
de formar cidadãos responsáveis e dignos usando os ensinamentos que tive no
curso de graduação.

A educação é um ato de amor, por isso, um ato de
coragem. Não pode temer o debate. A análise da
realidade. Não pode fugir à discussão criadora, sob
pena de ser uma farsa.
Paulo Freire (1980)
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