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RESUMO

Memórias são parte de nossas vidas, quem não tem memórias pode-se dizer que não viveu.
Ou então se viveu não fez nada para a sua vida, não construiu nada não deixara raiz para os
que vierem mais tarde. Eu posso dizer que sempre tive uma vida boa, e continuo fazendo de
tudo para que ela melhore a cada dia, que me traga alegrias, novos ensinamentos, novas
amizades. Posso dizer também que nesse tempo em que estava trilhando a minha própria
história, contribui imensamente para a história geral do mundo. Nesse memorial procurei ser
mais que verdadeira, procurei ser transparente, afinal, pode-se que em todas as nossas atitudes
existe um conhecimento escondido, adormecido. Principalmente em nós professores, a atitude
fala muito mais que mil palavras. O aluno muitas vezes aprende mais segundo nossos
exemplos do que aprendendo teorias em cima de teoria. Escrever nossas memórias não é uma
tarefa fácil, mas no final se torna muito prazerosa e uma atividade onde podemos nos orgulhar
para sempre. Nos orgulhar porque vemos ao final de tudo nossa vida escrita no papel, nossas
conquistas, experiências, aprendizados, ensinamentos, alegrias, tristezas, decepções, enfim,
inúmeras atitudes e qualidades que fazemos uso sempre que precisarmos escrever com
palavras ou ação nossa história. Espero que nesse memorial tenha me expressado claramente,
e que tenha deixado o mais importante de tudo registrado no papel, a minha vida o meu
caminho percorrido até chegar o hoje. Pois no hoje posso dizer sinceramente, é claro, depois
de inúmeros aprendizados, conhecimentos passados e conquistados e experiências adquiridas
que sou professora e amo minha profissão.
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APRESENTAÇÃO
Se já estivéssemos desde pequenos, determinados a função de cada um no mundo,
teríamos uma única história do mundo. Se todos os homens fossem, determinados ser
médicos, e advogados, e as mulheres serem professoras e executivas. Me respondam
sinceramente, qual seria a grande história que teríamos? Seríamos todos já pré-moldados antes
mesmo de nascermos. Mas graças a Deus, cada ser humano tem sua própria vida, sua própria
vontade, seus próprios desejos, seus próprios problemas, suas próprias alegrias e tristezas.
Enfim, cada um é singular aqui ou na China.
Neste memorial vou descrever a minha história, as minhas alegrias, as minhas tristezas.
Vou mostrar a vocês, as minhas conquistas desde que nasci. Se hoje sou professora é porque
no passado fui aluna. Se hoje sou mulher é porque no passado fui menina. Se hoje estou aqui,
escrevendo este memorial, é porque no passado aprendi a ler e escrever e não ter medo de
arriscar-me em aventuras para construir minha história.
Sempre vou onde minha imaginação me leva, pois quero ser livre para crescer. Errar?
Porque não? O erro é uma parte da minha construção. Quero errar sim, e bastante. Mas
também quero aprender bastante. Não nasci sabendo tudo, e por isso quero conhecer tudo o
que tenho direito nessa vida. Nas minhas memórias, só quero deixar experiências.
Experiências que fui construindo no decorrer da minha vida.
Mas para que minhas memórias aconteçam, procuro sempre tirar proveito de tudo e de
todos, estou sempre buscando. Adoro estar sempre aberta as coisas novas, novos
ensinamentos. Amo viver, e procuro sempre fazer tudo valer a pena, como a própria música
“Vale a Pena” do grupo Roupa Nova retrata:
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Vale a Pena

Tem a alegria, tem tristeza no olhar
Tem a fantasia, tem a hora de acordar
Anda nas estrelas. Pode não saber onde pisar
Solidão que cura, ter alguém pra conversar
Alcançar o sonho, ser o último lugar
Se saber pra sempre
Nunca conseguir acreditar
Vivo e gosto muito de estar vivo
É um jogo e eu gosto de jogar
Vale a pena a vida , vale a pena
Mesmo quando dói e faz chorar
Tem o sol se pondo
Lua nova,
quem não viu?
Tem o erro certo
Julho, junho, maio, abril
Tem mulher amada,
O homem que olhou e nada viu
Pai, irmã e filho
Ombro a ombro, mão na mão
Trama, trem e trilho
Vôo cego, ilusão
Palco, luz e música
Brilho que clareia a escuridão.

Através dessa música, é possível entender o quanto é importante, cultivarmos a nossa
vida, criarmos a nossa história, contribuirmos com o andamento da história do planeta. Hoje
estou descrevendo minhas memórias para vocês, acontecimentos que, de certa forma fizeram
história em minha vida. Ao sentar e pensar como o tempo passa, como alguns de nossos
sonhos se tornam realidade, é surpreendente.
Procurarei enfocar aqui, histórias tiradas da minha prática na Educação Infantil,
complementada com as teorias vistas na faculdade. Quero mostrar o quanto precisamos
trabalhar nossos alunos de pré-escola. Quais as atividades que precisamos realizar. Quais as
atitudes que queremos ensinar aos mesmos. Como contribuiremos para suas transformações
futuras. Mas o principal de tudo, quero discutir a grande importância da Educação Infantil, o
início a uma vida cheia de ensinamentos para desabrocharem.
Durante o memorial, procurei fazer uma ponte entre os meus conhecimentos e os
conhecimentos transmitidos na faculdade, por esta razão, cada passo que descrevi aqui, estará
9

sempre focado em uma matéria especifica. Procurei no primeiro capítulo, descrever um pouco
sobre minha infância e desenvolvimento em idade escolar. No segundo capítulo mostrarei
minha trajetória até me tornar uma professora de Educação Infantil, como também, mostrarei
algumas mudanças que sofreu a educação através dos tempos. No terceiro e último capítulo,
pretendo mostrar como os ensinamentos transmitidos na faculdade, serviram para me
fortalecer como professora. Esse capítulo será dividido em quatro subtítulo, sendo discutido
portanto no item 3- como é recompensador conquistar o direito e a oportunidade de cursar
uma faculdade; no item 3.1- será mostrado a alegria de se sentir parte integrante da faculdade.
No item 3.2- mostrarei como é importante relacionar a arte em qualquer momento de nossa
vida, principalmente em nosso jeito de ensinar os alunos, levando-se sempre em conta nossa
própria forma de ser e de se expressar. Para enriquecer a discussão, procurarei utilizar os
conhecimentos transmitidos na faculdade durante as aulas de Artes, Multiculturalismo,
Português e Geografia. A respeito das matéria multiculturalismo, quero mostrar a importância
de tomarmos nossas próprias decisões, ou seja, termos nossa própria identidade, e na matéria
Português, mostrarei a importância da escrita para nossas vidas, ou seja, como nós professores
precisamos incentivar os registros dos alunos. O item 3.4- mostrará a importância da
avaliação para a escola, bem como para nós professores. Será utilizado nesse item, os
conhecimentos transmitidos em aula de Avaliação, Reformas Educacionais e Matemática.
Pelo objetivo desse memorial já exposto, posso dizer que, foi muito prazeroso fazer essa
pequena retrospectiva ao meu passado: nascimento, bebê, infância, adolescência, mocidade,
adulta, mulher, dona de casa, professora, futura pedagoga. E sem falar nas conquistas durante
esses anos, que se passaram, as melhorias, as transformações ocorridas, as cabeçadas, ou seja,
a história de uma vida inteira.
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Ao desenvolver essas memórias, pude ver atitudes que antes me faziam falta, ou que
não estavam bem desabrochadas, no meu interior ainda, mas nunca é tarde para aprender e
enxergar a falta de um detalhe.
Nossas memórias são pedras preciosas de um garimpo que se chama vida, por esta
razão, cultive-as com muito carinho e nunca se esqueça: Quem faz história nunca deixa esse
garimpo secar!
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1- A HISTÓRIA DE UMA PROFESSORA EM CONSTRUÇÃO

Todas as pessoas possuem uma história, e todas as histórias possuem pessoas. E isso é a
mais pura verdade, afinal a história é feita de construções das pessoas, muitas vezes
isoladamente outras vezes coletivamente. Mas o importante é compreender, que a história
existe, e que todos nós direta ou indiretamente fazemos parte dela.
Se isso não fosse verdade, aquele famoso ditado popular: “cada um tem sua missão na
terra” de nada serviria.
Entretanto, o mais difícil talvez seja descrever a nossa própria história, do que contá-la.
Mas, quando menos esperamos, somos “forçados” a descrevê-la. Ai, só nos resta remexer nas
nossas memórias, e traze-las à tona. E foi essa a sensação que senti, ao saber que teria que
fazer o meu próprio memorial quando chegasse o último ano na faculdade. Foi difícil
encontrar coragem, e disposição para contar um pouco da minha vida, mas ei de conseguir
passar para vocês um pouco das minhas experiências, desafios, aflições, conquistas, derrotas,
ensinamentos. Enfim. A minha história conquistada com muita aprendizagem, e perseverança.
Para nos encorajarmos no desenvolvimento do memorial, lembro-me bem que no dia 03
de novembro de 2003, fui para faculdade uma pilha de nervos, afinal, estava sem tempo até
para respirar em razão dos problemas, e tarefas do meu trabalho, e diante disso, como iria ter
calma para descrever as minhas memórias. Devo dizer ainda, que nesse dia estava com uma
enorme dor de cabeça e não conseguia pensar em nada. Mas ao entrar na sala de aula, parece
que até a professora Mariana sentiu o desespero da sala no geral. A professora começou sua
aula de História, explicando como seria o memorial, e que ninguém precisaria se desesperar,
pois o trabalho seria acompanhado sempre por orientadores e professores designados. Ufa!
Confesso, que senti um grande alivio naquele momento, e até mais forte para começar a
escrever.
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Gostaria agora de mostrar aqui, um poema entregue na aula, o qual explica de forma
clara a importância de cultivarmos nossa história.

A importância de uma história

A importância de uma história?
Pergunte ao velhinho que passa,
Curvado pelo peso dos dias,
Olhos trôpegos, que talvez não pisem o amanhã
Pergunte a ele sobre o tempo da escola,
Talvez tudo tenha se perdido,
Nas nuvens espessas dos dias passados...
Pergunte sobre matemática,
Talvez tudo tenha se tornado um denominador comum...
E os verbos do português?
Talvez sejam todos particípios passados...
Os rios de geografia,
Talvez se tenham perdido,
Confundidos nas geleiras do tempo...
Das Ciências, da Geometria,
Das histórias, de tudo mais,
Tudo se esfumou, quase tudo se acabou!
Mas peça a esse velhinho,
Que lhe conte uma história...
E, surpreso, verá seus olhos brilharem,
Sorrirem de novo e buscarem no tempo passado,
Um mundo que passou...
Você vai ouvi-lo contar
De um tempo encantado de sonhos,
Quando montado num cavalo de nuvens,
Corria atrás dos raios de sol!
Ele vai lhe falar de mansinho,
Das tardes em que brincava.
Nos jardins de Branca de Neve...
De quando lutou e venceu
Os ladrões e piratas do mar,
Ao lado de Robson Crusoé...
Você vai estranhar que esse velhinho,
Já tenha usado calças curtas,
E soltando bolinhas de sabão...
Que tenha soltado pipas amarelas,
E corrido de carrinho de rolemã...
Que tenha vencido o capita Gancho,
Tenha amado Peter Pan...
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Que tenha corrido o mundo,
Montado num tapete voador,
Que tenha navegado os sonhos,
E tenha brincado de amor.
Mas você vai estranhar muito mais,
Se lhe perguntar quem lhe contou tantas histórias,
E ele, sorrindo um sorriso sem dentes, responder num sussurro:
-“Meu filho! Eu também tive um vovô!”
(Franklinsandra H.)

Por tudo isso, vou contar aqui um pouco da minha história. Não sei se ficará boa, ou se
servirá de guia para futuros trabalhos do gênero. Mas, independente disso, posso dizer para
todos os ventos: “Essa é a minha história”.
Preparados, então vamos lá!
A minha infância foi calma, e tranqüila apesar de ser filha única, brincava com amigasvizinhas na rua do bairro onde morávamos. Brincávamos todos os dias de brincadeiras como
amarelinha, balança-caixão, as três mocinhas da Europa, pega-pega, esconde-esconde,
casinha, andávamos de bicicleta, carrinho de rolemã... .
Nas férias viajava com minha mãe para um sítio em Campinas, onde moravam meus
tios e primos com quem também brincava das mesmas “brincadeiras da rua”, e ainda de
balanço. Ao cair da tarde, eu e meus primos ficávamos a beira do rio para pescarmos
peixinhos (girinos).
O que ficou de marcante desse tempo era o espaço e a liberdade que se tinha para
brincar, para ser criança. Certa vez, li em um livro que não me recordo o nome agora, que
relatava algumas lembranças do ano de 1973 onde antigos moradores de uma cidade grande,
mostravam como era e como ficou a mesma com a chegada do tão sonhado progresso.
“A rua Conselheiro Nébias era uma maravilha porque a
gente brincava de amarelinha, pegador, de lenço-atrás, podia
atravessar a rua correndo, ficava à vontade. De noite podia ficar até as oito
horas brincando ali na calçada, de roda. Brincávamos de ‘Senhora Dona
Sancha’ de ’A canoa virou’... Aquele bairro ficou horrível; quando passo
por lá, naqueles Campos Elísios, ai, dá uma dor no coração...” (Dona Dirce)
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“Não tivemos brinquedos, fazíamos papagaios, os quadrados, para
empinar no Morro dos Ingleses. Brincávamos de pegador, de barra-manteiga, de roda.
Vivina pulou corda como ninguém imagina: corda simples, de dois, passeio na corda,
duas meninas entrando de cada lado, cruzando e saindo.”
(Senhor Antônio)
“Naquela época não existia brinquedos... Eu fazia carrinhos com
rodas de carretel de linha e nós brincávamos o dia todo, livremente. Nunca
me machuquei porque a rua não tinha carros... A criançada corria e jogava,
no meio da rua, futebol com bola feita de meia...” (Senhor Ariosto)

Naquele tempo não havia a violência, que encontramos nas ruas hoje. Atualmente é
impossível a criança “brincar na rua”, sua diversão está limitada a televisão, e a brincar com
seus brinquedos dentro de casa na companhia de seus irmãos ou de uma forma solitária.
Fui crescendo, fiz o ensino fundamental de 1ª a 8ª série na escola municipal “Chico
Peróba” da cidade, optei pelo magistério ao invés de só fazer um colegial.
Naquela época em que cursei o magistério, a escola MEB era dividida, de um lado o
colegial normal do outro lado o colegial das futuras professoras e dona de casa. Sim, porque
na minha época, o magistério era só para moças que queriam se casar, ter uma família, “viver
num conto de fadas”, pois a fama era de que éramos “filhinhas de papai”, futuras “donas de
casa”. Não sei como está hoje, mas antigamente magistério era só para mocinhas delicadas,
‘indefesas’, moças que não almejavam por grandes ambições, ser professor era o mais fácil e
mais cômodo.
Mas será que essas pessoas, hoje estariam com a mesma idéia? Será que agüentariam
ficar uma hora dentro de uma sala de aula? Contando que, a nossa clientela hoje é muito
diversificada, cada um traz de casa o seu próprio ensinamento?
Hoje nós professores estamos sujeitos a tudo, até a ser ofendidos pelos próprios alunos,
e o que é pior, em alguns momentos até pelos pais desses alunos. Não dá para acreditar nisso.
Mas infelizmente está se tornando cada vez mais freqüente hoje. E quem disse que magistério
era apenas para moças ‘indefesas’, e ‘filhinhas de papai’ naquela época, por ser fácil demais
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cursar, e exercer, perceba hoje o quanto a profissão ser professor é difícil, o quanto é preciso
ter pulso firme para comandar uma classe.
Depois de quatro anos cursando o magistério me formei. A minha festa de formatura foi
a coisa mais linda, tudo exalava alegria. Aquele era o dia mais feliz para mim, pois agora
tinha uma profissão: PROFESSORA. E essa era a grande vantagem de quem era dita como as
‘filhinhas de papai’ na época, pois saíamos com o diploma de professora na mão, enquanto os
espertos que faziam colegial no MEB teriam que fazer um curso profissionalizante ou
faculdade para ter uma profissão mesmo. Mas por ironia do destino, mesmo estando formada
no magistério meu primeiro trabalho foi em outra área.
Só comecei a trabalhar na educação no ano de 1995 no mês de maio pelo Estado, numa
escola da zona rural com classes multiseriadas no horário da manhã e da tarde. Em agosto de
1995, fui convidada a assumir uma vaga de professor de educação infantil na Prefeitura
Municipal de Itatiba, onde estou até hoje. Nesse tempo de prefeitura, já trabalhei com todas as
séries de educação infantil do maternal ao pré, sendo que a minha maior experiência é com
crianças de 5 a 6 anos.
No ano de 1996, substitui também um semestre no ensino fundamental - 1ª série,
quando aconteceu a municipalização do ensino em minha cidade, e no 1º semestre de 2002
substitui na educação de jovens e adultos (EJA) em um classe multiseriada de 3ª e 4ª séries.
Fui trabalhar na educação por necessidade, pois antes trabalhava em uma imobiliária
que fechou, então estando desempregada na época, e como minha formação era de ensino
médio-magistério prestei um concurso municipal para professora de educação básica - PEB I,
efetivando-me na Prefeitura Municipal de Itatiba.
O ser professora, é muito bom e recompensador, só que infelizmente há uma falta de
valorização da nossa profissão e o nível de salário é baixo. Mas de acordo com o escritor
Hamilton Verneck “ei de vencer mesmo sendo professor”.
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Apesar de todos os desafios, problemas que encontramos na profissão, uma coisa eu
aprendi durante os meus quatro anos de magistério, que ninguém consegue ser alguém
sozinho, isolado, sempre precisamos dos outros para aprender.
Tecendo a manhã

Um galo sozinho não tece uma manhã
ele precisará sempre de outros galos
De um que apanhe esse grito que ele
e o lance a outro; de um outro galo
que apanhe o grito que 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.
E se incorpando em tela, entre todos,
se erguendo tenda, onde entrem todos,
( a manhã ) que plana livre de armação.
A manhã, toldo de um tecido tão aéreo
que, tecido, se eleva por si: luz balão

João Cabral de Melo Neto

Com esse poema aprendi, a compreender que o aluno só se formará coerente e
consciente de sua vida, se obtiver ajudar do professor para encorajá-lo e encaminhá-lo ao
rumo certo, entretanto não só o conduzindo, mas também observando-o.
Precisamos, aprender a escutar e compreender nossos alunos, afinal a cada dia estão
sempre trazendo novas histórias, novos conhecimentos que ao descobrirem por outras pessoas
como seus pais, tios, amigos se sentem grandiosos.
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2- O PASSADO DA MINHA EDUCAÇÃO
Desde que comecei a trabalhar na Prefeitura Municipal de Itatiba como professora,
sempre estive ciente do papel que iria desempenhar. Bem, não chamaria nem de papel, mas
sim, a responsabilidade que iria obter naquele momento. Fui em busca de teorias e leis para
atualizar os meus conhecimentos, afinal pode-se dizer que muita coisa mudou no cotidiano
das escolas, principalmente no que diz respeito aos ensinamentos. Ao lembrarmos do nosso
tempo de colégio, dos ensinamentos, perceberemos que muita coisa mudou hoje nas escolas.
A questão do respeito entre aluno e professor, era a base de tudo, o aprendizado era algo para
à vida, para a convivência em sociedade, para a satisfação pessoal. Mas infelizmente, o tempo
não volta mais. E infelizmente, muitos de nossos alunos, não conseguem compreender a
grande importância da educação para suas vidas.
No meu tempo de colégio, a escola tinha severas normas, regras de convivências, além é
claro, de uma educação mecânica, obrigatória, onde nós alunos nos apresentávamos apenas
para aprender e nada mais. Íamos para escola apenas para aprender. Questionamentos com o
professor, como os alunos fazem hoje, que até brigam pelos seus direitos em sala de aula,
além de tumultuar a mesma. Isso jamais. Pois além de levarmos castigo na escola, ao
chegarmos em casa levávamos castigo dos pais. A família era bem rígida no meu tempo, não
tinha essa de filho não querer fazer e não fazer. Nesse tempo, ou fazíamos por vontade nossa,
ou então fazíamos embaixo palmadas. E olha que os pais batiam mesmo, não era como
algumas mães que encontramos hoje nas filas de ônibus, supermercados, lojas que só falam:
“Olha menino que na próxima vez eu te bato”, só que essa próxima vez demora sempre para
chegar.
Esse trecho de música do Gabriel o pensador “Estudo Errado” descrita abaixo, nos leva
a uma grande reflexão referente à educação em geral, ou seja, a educação familiar, a educação
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na sociedade, a educação na escola, pois salienta os erros cometidos no passado que não se
podem repetir no futuro. É preciso acordar e mudar essa história. Mas será que já estamos
conseguindo?
Estudo errado

Estou aqui pra quê/ Será que é pra aprender?/ Ou será que é pra aceitar, me
acomodar e obedecer?/ Eu tô tentando passar de ano que é pro meu pai não me
bater/ Sem recreio, de saco cheio porque eu não fiz o dever/ A professora já está de
marcação porque sempre me pega/ Disfarçando, espiando e colando toda a prova
dos colegas/ E ela esfrega na minha cara um zero bem redondo/ E quando chega o
boletim, lá em casa eu me escondo/ Eu quero jogar botão, videogame, bola de gude/
Mas meus pais só querem que eu “vá pra aula!” e ”estude!”/ Então, dessa vez eu
vou estudar até decorar, cumpáde/ Pra me dar bem e minha mãe deixar eu ficar
acordado até mais tarde/ Ou quem sabe aumentar minha mesada/ Pra eu comprar
uma revistinha (do Cascão?)/ Não/ De mulher pelada/ A diversão é limitada e o
meu pai não tem tempo para nada/ E a entrada do cinema é censurada (vai para
casa piralhada!)/ A rua é perigosa, então eu vejo televisão (tá lá mais um corpo
estendido no chão)/ Na hora do jornal eu desligo porque nem sei o que é inflação/
(Ué, não te ensinaram?)/ Não/ A maioria das matérias que eles dão eu acho inútil/
Em vão, pouco interessantes, eu fico pu.../ Tô cansado de estudar, madrugar, que
sacrilégio (vai pro colégio!!!)/ Então eu fui relendo tudo até a prova começar/
Voltei louco pra contar.
Refrão:
Manhê! Tirei um dez na prova! Me dei bem tirei um cem e eu quero ver quem
reprova/ Decorei toda lição/ Não errei nenhuma questão/ Não aprendi nada de
bom/ Mas tirei dez (boa filhão)
Quase tudo o que eu aprendi amanhã já eu esqueci/ Decorei, copiei, memorizei, mas
não entendi/...

É preciso mudar, transformar a educação, para que não sejam cometidos os mesmos
erros do passado. Nós professores sempre estamos esperando por mudanças, por alguém que
entre no poder e consiga trazer de volta

aquela importância que a educação tinha

antigamente: “Preparar para a vida”

2.1- Uma professora frente as mudanças nas leis
Em 1994, fora realizada as eleições presidenciais, sendo eleito como presidente
Fernando Henrique Cardoso. Nesse tempo, ainda nem me passava pela cabeça trabalhar na
área da educação. Achava que não tinha jeito e nem paciência com as crianças. Mas agora me
vendo hoje, que bela peça o tempo me pregou. Mas graças ao tempo, posso afirmar com
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certeza, que adoro trabalhar com as crianças! Amo minha profissão!. E não me canso de
gritar para todos os ventos: “SOU PROFESSORA”.
Esse futuro Presidente apresentou em 1995 a sua Proposta de Governo “Mãos à Obra”,
a qual resumia desejos e objetivos, objetivos esses que eram o de colocar o país de volta ao
seu crescimento normal, buscar a valorização no mercado externo, e também como parte de
seu Governo, bradou para o povo brasileiro que não iria tirar o Plano Real de circulação, e sim
melhorá-lo e fortalecê-lo com o tempo, na esperança de trazer de volta uma vida melhor à
todos. Será que ele conseguiu? Será que o Brasil realmente entrou nos trilhos certo? Em
alguns pontos podemos dizer que sim, entretanto em outros, ainda falta muito o que fazer.
Foi em 1996, mais precisamente em dezembro, aprovada a nova Lei de Diretrizes e
Bases da Educação, após ficar tramitando no Congresso Nacional. As suas atenções
basicamente seriam:
a) Educação infantil, que é a primeira e vital etapa da educação básica, destinado aos
menores de 7 anos, é dividido em creches com crianças de até 3 anos, e pré escola com
crianças de 4 a 6 anos. Pode-se dizer também, que a maioria das prefeituras municipais
mantém esse ensino.
b) Educação fundamental com duração de oito anos, com carga mínima anual de 800 horas,
distribuídas em 200 dias letivos, contando com o currículo: comunicação e expressão
(língua portuguesa) denominado de 1º modulo, estudos sociais (geografia e história)
denominado de 2º modulo e ciências (matemática, ciências físicas e biológicas) sendo o 3º
modulo. A educação artística fica sendo obrigatória e a educação física fica sendo
opcional ao aluno.
c) Parâmetros curriculares, onde fala que o conteúdo das disciplinas básicas deve incluir
assuntos como ética, pluralidade cultural, meio ambiente, saúde e orientação sexual.
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d) Aprovação automática, onde as séries iniciais fossem agrupadas em ciclos, no chamado
regime de progressão continuada e dispensando assim, os tradicionais mecanismos de
avaliação e de reprovação, a nova lei recomenda que o desempenho global do aluno seja
coletado ao longo do ano e não apenas nas provas bimestrais.
e) Classes de aceleração, voltadas para o aluno com mais de duas repetências.
f) Ensino médio é realizado em três séries anuais com carga horária total de 2,4 mil horas e
apresenta no currículo Português e Literatura Brasileira, Estudos Sociais (Geografia e
História), Ciências (Física, Química e Biologia), Matemática, Língua Estrangeira,
Educação Artística e Física.
g) Ensino superior deve terminar com a obrigatoriedade do vestibular como única forma de
seleção dos candidatos aos cursos superiores e permite que as instituições adotem outros
mecanismos para isso.
A implantação da progressão continuada, com o tempo virou o centro das discussões em
reuniões de professores. O problema principal dessa progressão continuada, segundo os
professores, era simplesmente o fato de muitos alunos que já não faziam nada em sala de
aula, mesmo com o perigo das notas vermelhas, agora com a mudança, não iriam fazer mais
nada mesmo, afinal, já sabiam que iam passar de ano de qualquer jeito.
Se esta progressão continuada fosse implantada em outras épocas, esse alunos iriam
viver levando safanões, puxadas de orelhas para aprender a estudar. Mas pensando bem, será
que resolveria? Será que esses alunos de hoje, já não estão acostumados com essa progressão
continuada, com a mordomia com que o ensino, ou melhor, o passar de ano se transformou?.
É, precisamos fazer alguma coisa rápido para evitar que isso continue, e buscarmos o prazer
de ensinar novamente para os alunos do Ensino Fundamental de 1ª a 8ª séries.
Com a nova LDB da educação, nós professores esperávamos que, o ensino não visasse
apenas um bom emprego futuro para os alunos, mas principalmente, que garantisse a inserção
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desses alunos no mercado, através da construção da cidadania. Assim, desenvolveríamos a
capacidade de resolver problemas utilizando os mais diversos caminhos para o conhecimento,
a criatividade para solucionar e processar informações com autonomia e raciocínio crítico.
Mas será que isso funcionou? Ou melhor, será que funciona alguma coisa hoje? Será que
encontramos hoje alunos preocupados com o futuro, mas não um futuro que está na ponta do
nariz, mas sim, um futuro que se faz a partir de cada passo do presente. Mas primeiramente é
preciso talvez ensinar aos nossos alunos a serem mais humanos, ou seja, a perceber que
precisamos um do outro para construir um futuro, uma vida.
Exatamente em 1997, criou-se os Parâmetros Curriculares Nacionais, os famosos PCNS
que viraram uma espécie de cartilha, ou ‘Bíblia’ para os professores. Assim, os PCNs,
descreviam ser extremamente necessário que o professor aborde em sala de aula, propostas
coerentes e acessíveis ao cotidiano de seus alunos. Com isso, nós professores temos que criar
atividades que despertem a vontade e curiosidade de aprender dos alunos, utilizando para isso
inúmeras estratégias.

2.2- Professora de corpo e alma
Após conquistar milhares de experiências na minha prática diária, vejo como a
educação vem a ser a base da construção do ser humano.
Com toda a teoria ao meu redor, as pesquisas que realizei, fora as experiências que
coletei das professoras que um dia seriam minhas colegas de trabalho, descobri que
primeiramente em minhas aulas, precisaria sumariamente ter como “função do professor”, o
dom de observar as ações dos alunos, acolher ou problematizar suas produções, intervindo
sempre que achar que posso fazer reflexão para os mesmos, organizando assim, a situação de
aprendizagem de forma a oferecer informação adequada.
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Fui aprendendo cada vez mais na prática do dia-a-dia, e como as minhas professoras de
magistério sempre falavam: “vocês futuras professoras só aprenderão a entender uma
criança quando estiverem trabalhando com uma criança, será na prática que vocês
colocarão à prova toda a teoria vista nas aulas”.
E não foi difícil aprender a usar toda teoria vista durante os quatro anos de magistério.
Agora, posso dizer com segurança, que meu papel de alfabetizadora em sala de aula é,
segundo os dizeres de Valmaseda (1995),
a) Adaptar-se sempre à criança, construir degraus onde ambos possam caminhar
juntos e favorecer seu desenvolvimento;
b) Trabalhar de acordo com a realidade, através de suas experiências, competências
e interesses;
c) Comentar e explicar as atividades antes de começá-las, assim o aluno vai se
descontraindo com a situação;
d) Evitar que a criança fique repetindo os erros na presença dos colegas, para que
não se sinta desconfortável ou até mesmo inibido a prosseguir, o certo é corrigi-lo
naturalmente, sem expor ao ridículo;
e) Dar um tempo para a criança pensar e expressar;
f) Sempre que puder elogiar o seu desempenho, ajuda a melhorar a auto-estima e
enfrentar seus problemas.
g) Estimular e ampliar o uso da linguagem ao, fazer perguntas e conversar sobre
todos os assuntos, usando expressões faciais e gestos;
h) Fazer leitura junto com a criança e auxiliar no momento de escrever;
i) Utilizar recursos visuais, como desenhos e gráficos, para facilitar o conhecimento
da palavras novas.
j) Não deve esquecer que os conteúdos sejam significativos, planejar as atividades
em conjuntos favorece a aprendizagem dos dois lados. (p. 98-99)

Entretanto, preciso dizer que, mesmo utilizando em minhas aulas atividades que
busquem a estimulação da aprendizagem em meus alunos, também preciso ter um olhar
atento, afinal em muitos casos, a atitude do aluno se explica por si só.
O trabalho do professor na Educação Infantil, não é nada fácil, precisamos realmente
estar sempre nos aprimorando, aprendendo ensinamentos novos, para termos uma boa postura
em sala de aula. Precisamos estar preparados para contribuir ao máximo, no desenvolvimento
da criança, trabalhando constantemente com a interação entre a criança e o conhecimento. Ou
seja, nós professores, precisamos em sala de aula segundo o Referencial Curricular Nacional
de Educação Infantil (1998, p.23), “propiciar situações de cuidados, brincadeiras e
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aprendizagens orientadas de forma integrada e que possam contribuir para o
desenvolvimento das capacidades infantis de relação interpessoal...”, afinal, o período préescolar é uma fase fundamental no desenvolvimento emocional e cognitivo da criança,
implicando, de uma forma geral, no desenvolvimento de sua própria vida.
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3- O SABER NA UNIVERSIDADE
É de conhecimento de todos, que a conquista de fazer uma universidade vem a ser o
benefício maior que qualquer pessoa pode conseguir. Para nós professores, a faculdade, é uma
forma de aprimorar as atitudes, conceitos, experiências profissionais, ou seja, é colocar o
professor sempre no caminho certo e atualizado.
Todo professor precisa estar consciente de seus direitos e deveres, e por isso, a
formação continuada, deve sempre estar presente como forma de reciclar o saber. E para nos
reciclarmos, precisamos estar em contato direto com as transformações do mundo,
principalmente na área da educação.
É por isso, que sempre me lembro dos dizeres do autor May (1982, p. 11), que li quando
entrei no magistério, pois teria uma prova prática sobre sua obra “A coragem de criar” onde
nós alunos ou melhor, alunas, já que os homens fugiam de ser professores, teríamos que
planejar atividades para as crianças utilizando nossa total criatividade. Explicando melhor,
cada uma pegava um material didático, que no meu caso foi um dominó sobre as regiões do
nosso país, transformei então o mesmo num grande jogo de perguntas e respostas, e quem
acertava teria vantagens, além de andar, ou melhor, passear pelo norte até o sul do Brasil. Foi
muito divertido. Na época sabia na ponta da língua todas as capitais e estados do nosso país,
sem titubear nas dúvidas.
Tempos bons que não voltam mais, mas um ensinamento ficou na memória, que “Sem
coragem e sem liberdade, o mínimo que pode ocorrer é nos deixarmos envolver e enganar
tragicamente pela angústia que teme e suprime qualquer tentativa de renovar nossos modos
de vida”.
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3.1- Aprendizado: um recomeço contínuo
Ao entrar na faculdade, senti um certo “frio na barriga”, afinal, sempre surge aquela
famosa insegurança, aquele medo bobo de não conseguir mais acompanhar o pique de uma
faculdade, vem a sensação de não conseguir conciliar trabalho, família, casa e estudos. Mas, a
vontade falou mais alto, afinal, sou capaz e tenho que provar isso. Entrei na faculdade. Não ia
fraquejar nessa hora, pois onde estava a coragem?.
Agora que passou toda adrenalina de entrar na faculdade, posso confessar, teve
momentos em que queria mandar minha coragem para o espaço e ficar quieta em minha casa,
mas isso não era uma atitude de professora que precisa sempre renovar. Foi duro, mas estou
conseguindo, com muito esforço. Mas quem não se esforça hoje em dia... .
As experiências que estou conseguindo no decorrer do curso, estão me fortalecendo diaa-dia, e posso dizer com sinceridade, estão sendo muito prazerosas na minha prática
O primeiro dia de aula foi muito conturbado, pois não sabia o que iria vir pela frente, se
me entrosaria com o curso, afinal, precisamos sempre “fazer o curso e não tão somente estar
no curso”, ouvi isso uma vez em uma palestra pela prefeitura de Itatiba e trago sempre
comigo como lição de vida, que “é preciso ser do mundo e não apenas estar no mundo”.
O que me tranqüilizou nesse tão esperado primeiro dia, foi as companhias de TOPPIC,
todas professoras de Educação Infantil juntas. Fomos a viagem toda conversando, nos
distraindo da tensão do momento.
Ao chegarmos, o grupo de Itatiba sentou-se junto, isso até acontecer novos
entrosamentos, novas amizades, enfim, acontecer o esperado de uma sala de aula. Muita
conversa, afinal, agora éramos alunos novamente, e nossos futuros professores, precisavam
sentir um pouquinho na pele o que nós sentimos diariamente em sala de aula. Mas
independente disso, precisamos mostrar nossa dedicação e compromisso com o objetivo de
estar em uma faculdade.
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Todos precisamos de momentos de brincadeiras, descontração, tirar um dia para
cuidarmos de nós mesmos, entretanto, é preciso entender que tudo requer responsabilidades.
Se por um lado, na faculdade teremos muitos momentos divertidos, descontraídos, em outros
momentos, precisaremos mostrar firmeza, segurança, responsabilidades.
Ao cursar o magistério, a primeira qualidade que aprendemos para ser um bom
professor, vem a ser a responsabilidade, e que na Educação Infantil, nossa responsabilidade
deve ser redobrada, por trabalharmos com crianças. Quando estava no último ano do
magistério, aproximadamente em dezembro, entrega das notas e fichas de estágios de
observação, participação e regência do ano inteiro, a professora sempre frisava, é
responsabilidade dos próprios alunos entregar as mesmas no prazo correto. Na época, realizei
os estágios na escola municipal Basílio Consoline em Itatiba, e como a escola ficava um
pouco longe, antes de entregar as fichas, como certificação para ver se estava tudo certo, eu e
minha amiga Cristina repassamos aquela última olhada básica, quando percebemos que o
nome das professoras na qual estagiamos estavam trocadas. Imediatamente fomos até a
escola, em cima do prazo de entrega, corrigir o erro para só então entregar. Como era final de
ano, não tinha mais aluno na escola, e a secretária não estava no momento. A espera foi longa,
e quando a secretária chegou, relatamos o fato, sempre mostrando que a responsabilidade
naquele momento, era totalmente dela. Quando ocorre algum erro, temos que ter
responsabilidades para assumir ou não esse erro, dependendo do caso.

3.2- A transformação do professor a partir dos novos conhecimentos
Dentro da formação de todo professor, a questão dos direitos e deveres deve ser bem
trabalhada, mesmos porque em sala de aula, precisamos entender e compreender que todo
aluno trará consigo suas diferenças de etnias culturais.
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Na Educação Infantil, os direitos e deveres, além de ser muito importante, precisa ser
bem explícitos para os alunos, só assim, os mesmos começaram a entender o que se pode, e o
que não se pode fazer. A questão do respeito, envolve diversos hábitos, costumes, religiões,
que devem ser trabalhados em sala de aula, para que não se oculte, mas também não se
exponha muito nos alunos. Na Educação Infantil, deixar o aluno criar e recriar, aprender a
respeitar limites, regras, aprender a conviver em grupo, e sempre dentro do possível,
proporcionar um espaço para suas vontades próprias. Mas é preciso dosar todas as atividades
desenvolvidas com os alunos, assim, em uma classe com 28 alunos, precisamos saber deixar
os mesmos construírem seus próprios conceitos, regras, mas o professor deve estar sempre
atento a qualquer dúvida, ou atitudes que possam aparecer.
Vê-se melhor essa questão, no primeiro dia de aula da Educação Infantil, dia em que os
pais ficam afoitos para conhecer a futura professora de seus filhos, e não é raro encontrar
mães que queiram falar com a professora sobre o seu folho, fazendo um monte de restrições a
respeito do parque, do lanche, dos colegas. Por estas razões inusitadas, que podem ocorrer na
Educação Infantil, que nós professores precisamos ter o domínio da situação e saber que uma
regra serve para todos.
Dentro da escola, pode-se dizer que acabam-se as diferenças, todos seguem as mesmas
regras de condutas, sejam brancos, negros, ricos ou pobres, são todos iguais dentro da sala de
aula. No momento da alfabetização dos nossos alunos, não tem como haver distinção. Você
vai aprender porque é rico. Você não vai aprender porque não é católico. Ou pior ainda, você
não vai no parque porque sua mãe disse que não pode se expor muito ao sol.
Para evitar essas diferenças entre os alunos em sala de aula, todo professor,
principalmente os de Educação Infantil, precisa trabalhar portanto, a questão da própria
construção da identidade de cada um. Somos seres individuais, não podemos esquecer jamais.
Por isso, que temos tantas diferenças em relação ao outro, e a isso podemos denominar de
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“etnocentrismo”. Todo professor, por mais que procure propiciar atividades com o intuito de
trabalhar isso nos alunos, deve sempre contar com a ajuda dos PCNS, um guia maravilhoso
que coloca todos os professores no rumo certo: ALFABETIZAR OS ALUNOS.
Dentro da Educação Infantil e Educação Fundamental de 1ª a 4ª série, o próprio
alfabetizar os alunos, tem por objetivo, ensinar ao mesmo as regras básicas de convivência,
ensinar a se comunicar e a entender a comunicação dos outros. Ensinar a viver com as
diferenças. E nada melhor para entender as diferenças dos outros, é entender as nossas
próprias diferenças, em outras palavras quero dizer que, precisamos nos entender para só
então entender os outros. No texto descrito abaixo, podemos perceber melhor essa questão da
identidade de cada um, ou seja, como antes de tudo, de nos relacionarmos com os outros, de
entrarmos em uma sala de aula para ensinar, de criticar os outros, nos vemos como pessoa.

Você e o outro
A todo momento apregoamos idéias, filosofias de vida em que pensamos acreditar
ou em que queremos acreditar; ou, quem sabe ainda, que tentamos fazer acreditar
que acreditamos. Mas, até que ponto vivemos as nossas idéias? Até que ponto somos
quem pensamos que somos? Não, não... não quero que preencha nenhum formulário.
Quero que se coloque diante de um espelho. Será que você é quem gostaria de ser?
Ou será que nunca se preocupou com isso? Será que é importante, para você, ser
quem gostaria de ser, para gostar da pessoa que é? Talvez, até mesmo, seja
indiferente para você, saber se é alguém, ALGUÉM DE VERDADE,
IMPORTANTE, para você e para os outros. Se assim for, esqueça. Rasgue está folha
ou use o verso como rascunho. Caso contrário, pense um pouco mais e tente
descobrir se você vem sendo coerente consigo mesmo. Às vezes, perdemos longas
horas condenando as atitudes das pessoas, mas dificilmente dispensamos alguns
minutos para analisar de forma crítica as nossas próprias atitudes. Exigimos respeito,
confiança, tolerância, calma, educação... Mas será que damos tudo isso, para
estarmos em condição de cobrar?. Ou você é do tipo “faça o que eu digo, mas não
faça o que eu faço”? Você desempenha papéis diversos na sociedade em que vive:
você é amigo, primo, namorado, folho, pai, aluno, trabalhador, marido, mulher etc.
A cada momento nos encontramos em um lado do cenário, mas, qualquer parte em
que estejamos, é importante que não deixemos de ser gente; que não deixemos de
perceber que somos quem somos a partir da existência do outro, que também é
gente. Ou você é do tipo que acha que o mundo gira em torno de você? Você é capaz
de ser feliz sozinho? Ou é daqueles que gostam de estender aos outros tudo o que
conquistam? Você acredita naquela frase que diz: “a felicidade está ao alcance de
todos? Será que não gostaria de unir as suas alegrias às minhas e fazer delas a nossa
felicidade e quem sabe a de muitos outros?
Talvez se você pensar um pouco mais saberá ser mais feliz, gostar um pouco mais
de você, gostar um pouco mais do outro. Fazer com que o outro seja uma extensão
de você e que todos nós sejamos o mundo. E se cada um de nós se mostrar, assim,
mais bonito diante do espelho, o mundo certamente será mais bonito.
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Com o texto percebemos o quanto é importante nos entendermos, no que diz respeito a
nossa própria identidade, para só então entender as identidades dos outros.
Por esta razão, que na sala de aula precisamos respeitar as diferenças de cada um, é
claro que, respeitando sempre o espaço do professor. Diferenças, sempre vão existir, afinal, a
história não é linear, pois todos os alunos possuem diferentes capitais sociais, culturais e
financeiros.
Ao nos referirmos em capitais, estamos querendo simplesmente, mostrar a diferença
existente entre o poder de aquisição que cada pessoa possui em relação a questão do dinheiro,
relacionamento com as pessoas, e costumes herdados em família. Abaixo está um quadro,
mostrando melhor o que vem a ser capital:
Capital social

relação social na comunidade

Capital cultural

acreditar nos seus planos “Vou ser médico”

Capital financeiro

poder de aquisição da família

É portanto, dentro desses capitais, que encontram-se inúmeros valores acobertados, a
ganância, a inveja, o ódio, o desrespeito, entre outros tantos. E, é estudando o
multiculturalismo, que percebemos que a criança constrói sua própria história em cima desse
valores e capitais. Marca o meio em que ela vive e se desenvolve.
Podemos dizer então que, na Educação Infantil, as crianças traduzem suas histórias de
vida, os acontecimentos, os ensinamentos, as experiências obtidas fora da escola através de
seus desenhos, e até em suas poucas escritas. É possível até, descobrir assuntos, atitudes que
acontece em casa, cada atitude, cada ensinamento, que justificam certas atitudes de alguns
alunos em sala de aula.
Os desenhos infantis, muitas vezes, são valiosas formas de registros pelas crianças. Nós
professores buscamos registrar tudo também, só que não usando o desenho, como nossos
alunos, mas sim o diário de classe, nele procuramos relatar os acontecimentos, o
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desenvolvimento de uma atividade. A partir do momento que registramos começará nossa
reflexão. Quantas vezes me peguei sozinha após lembrar de um acontecimento ocorrido
durante a aula, tentando achar mil respostas, buscando soluções, ficar refletindo e refletindo
em busca de uma luz para resolver o problema. Nas horas de reflexão, só é preciso ter em
mãos apenas um papel e uma caneta, além é claro, da lembrança.
Um dos problemas que acontecem com os professores de Educação Infantil, vem a ser
pelo simples fato de que, mesmo estando na escola e sendo parte integrante de um grupo,
muitos professores preferem quando acontece um problema, se afastar do barulho, estar a sós,
para buscar a resolução, e passar suas conclusões para o grupo. Entretanto, essa atitude muitas
vezes é entendida, como um simples, estar tirando o corpo fora, não quer ter trabalho. O caso
é que simplesmente, há pessoas que já resolvem tudo na hora, no momento, e há pessoas que
preferem esperar passar o problema e só assim, buscar uma resposta. Se nenhuma pessoa é
igual a outra, sempre existirá uma diversidade de atitudes, argumentos sobre um determinado
problema.
É possível perceber bem a presença da questão acima, dentro da sala de aula, explicando
melhor, é que sempre existirá aquele aluno que de um simples esbarrão do colega, dirá que foi
empurrado de propósito. Nessa hora para se resolver o ocorrido, precisamos fazer com que os
alunos procurem relatar o fato sob várias visões, pode-se também registrar o fato, utilizando a
escrita ou o desenho. Mas o importante, é registrar, é mostrar para os alunos o quanto é
importante o hábito de escrever, demostrar suas diferenças através do papel.
Embora muitas vezes, em sala de aula, mesmo que o aluno registre uma situação que
causou problemas ou relate-a, não encontraremos as respostas que queremos, mas sim uma
nova compreensão, um outro olhar.
Sendo o registro, o ato de escrever tão importante para todos nós, então é preciso
estimulá-lo em nossos alunos desde cedo. É preciso entender que, o que não foi registrado,
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muitas vezes não poderá ser explicado coerentemente a um pai, ou a diretora, sobre o que
realmente aconteceu. É preciso ter provas. Para os professores, o simples ato de registrar está
presente em seu cotidiano, afinal são tantos planejamentos das aulas para fazer, papéis
diversos para preencher, lições dos alunos para corrigir, formulários da Secretária da
Educação para responder, formulários da escola para entregar, que diante de inúmeras
atividades escritas, se torna quase impossível, em sala de aula, mesmo na Educação Infantil,
não cobrar uma atenção mais detalhada na questão da escrita dos alunos. Todos precisam
compreender que, a escrita é a forma de comunicação com o mundo. Através dela, cada um
pode mostrar sua individualidade.
O ensino da escrita precisa acontecer progressivamente no aluno, não adianta querer
ensinar ao aluno da Educação Infantil, a formação de uma frase se o mesmo não conhece as
letras do alfabeto. Diante disso, jamais deve-se ensinar os alunos hoje, a escreverem usando
aquele antigo método que nossos pais usaram, o famoso bê-a-bá ou ainda, a famosa cartilha
“Caminho Suave” entre outras. Será que se usássemos hoje com nossos alunos, teríamos
algum resultado?. Talvez não, pois os tempos mudaram, as crianças mudaram, e
principalmente, os ensinamentos mudaram.
Hoje na Educação Infantil, o professor precisa apresentar aos alunos as letras, ensinar a
escreverem seus nomes, identificar as palavras e os nomes, ou seja, passar o conhecimento
básico e necessário para que os mesmos ingressem na 1ª série. Se pegarmos o próprio
Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil perceberemos que existem quatros
objetivos primordiais que devemos trabalhar com a criança, os quais são:
- O sentir-se segura e acolhida no ambiente escolar, utilizando este novo espaço para
ampliar suas relações sociais e afetivas, estabelecendo vínculos com as crianças e adultos ali
presentes, a fim de construir uma imagem positiva sobre si mesma e sobre os outros,
respeitando a diversidade e valorizando sua riqueza.

32

- O tornar-se, cada vez mais, capaz de desenvolver as atividades nas quais se engaja de
maneira autônoma, e em cooperação com outras pessoas, crianças e adultos. Desta forma,
desenvolver a capacidade de começar a coordenar pontos de vista e necessidades diferentes
dos seus, socializando-se.
- O interagir com o seu meio ambiente (social, cultural, natural, histórico e geográfico)
de maneira independente, alerta e curiosa. Isto é, estabelecendo relações e questionamentos
sobre o meio ambiente, os conhecimentos prévios de que dispõe, suas idéias originais e as
novas informações que recebe.
O apropriar-se dos mais diferentes tipos de linguagem construídos pela humanidade
(oral, escrita, matemática, corporal, plástica e musical), de acordo com as suas capacidades e
necessidades, utilizando-as para expressar o seu pensamento e as suas emoções, a fim de
compreender e comunicar-se com as outras crianças e os adultos.
É preciso sempre deixar um tempo para que a criança desenvolva todas as suas
habilidades essenciais, e principalmente, o envolvimento com os livros de histórias, afinal,
não se pode negar que através do contar histórias, o aluno acaba se envolvendo em momentos
de aprendizagem, entretanto regado de muita descontração, distração, relaxamento e o
principal de tudo, ensinamentos de uma forma mais divertida sem

deixar de lado o

aprofundamento dos conceitos com os quais o educador precisa trabalhar.
Diante de tudo isso, o mais importante vem a ser o próprio fantasiar da criança depois
do ato da leitura, pois serve como escape para possíveis conflitos inconscientes, recupera a
vitalidade, gosto e alegria de viver e consola estas, permitindo alternativas, e principalmente,
auxiliam no desenvolvimento da linguagem oral livre, oportuniza a criança a criar, recriar
minimizando os problemas da linguagem escrita e suas vivências no dia-a-dia.
Para alfabetizarmos as crianças hoje, é preciso fazer uso de exercícios de memorização,
como eram feitos antigamente? Não. A criança só aprenderá utilizando exercícios de pura

33

cópia hoje? Não. As crianças de agora não são iguais as de antigamente. Hoje precisamos
inovar sempre as formas de transmitir o conhecimento. Precisamos proporcionar atividades
coletivas para os alunos aprenderem a ler, pois estamos envoltos a um mundo cheio de
escritas: bulas de remédios, validade de alimentos, nomes de ruas, receitas, revistas, jornais
etc.
Uma coisa não se pode negar, os alunos de antigamente conheciam o que era ler um
livro. É que antes, as crianças que se encontravam na 1ª série até a 4ª série, dentro da aula de
Língua Portuguesa, tinham uma vez por semana aulas de leituras. Nessas aulas, a professora
colocava os diversos livros todos em pé apoiados na lousa e ao ser chamado pela professora, o
aluno tinha que se levantar e ir escolher um livro para levar para casa. No dia seguinte,
traziam os livros e junto com os livros, cada aluno entregava para nota uma ficha avaliativa.
Essa ficha continha os dados dos livros e o entendimento após a leitura. Nas reuniões com os
pais, a professora mostrava as fichas e explicava o desempenho do aluno. Essa atividade, com
certeza deveria ser realizada com os alunos hoje, para mostrar aos alunos a importância da
leitura.. O professor precisa para isso, desenvolver sempre um ensino voltado para a realidade
da criança. E nunca devemos esquecer que o processo contínuo de leitura do mundo começa
desde o nascimento da criança.
O professor de Educação Infantil, deve sumariamente iniciar a criança nesse extenso
mundo do saber, do conhecimento, os alunos precisam compreender que, a fala e a escrita,
exprime a realidade à nossa volta. Assim devemos entender que:
Modelo tradicional
Letramento

leitura e escrita era uma mera representação da fala.
o aluno reflete sobre o espaço onde ele mora (perspectiva crítica). A

leitura e escrita tem função social.
O letramento de acordo com Soares (2002, p. 3), expõe que “Letramento é o estado ou
condição de quem não só sabe ler e escrever, mas exerce as práticas sociais de leitura e de
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escrita que circulam na sociedade em que vive, conjugando-as com as práticas sociais de
interação oral”.
É portanto, um fenômeno social, afinal, envolve a capacidade de codificar e reproduzir
variados materiais impressos a partir do uso básico da leitura e escrita, bem como, para a
própria sobrevivência de cada um hoje. E que esse fenômeno sugere duas dimensões: a
dimensão individual, na qual o foco é direcionado para a capacidade da pessoa em fazer uso
das tecnologias mentais que auxiliam o ato de ler e escrever. E a dimensão social, que envolve
atividades sociais da língua escrita, como um fenômeno cultural. Pode-se dizer então que,
sendo uma prática social, o letramento permite ao indivíduo participar efetivamente de uma
cultura letrada que exige diferentes usos da escrita no cotidiano.
Então nós professores, precisamos antes de ensinar o aluno a ler e escrever, ensinar aos
mesmos o uso social da escrita, ou seja, o letramento, através de atividades diversificadas,
trabalhando a escrita no cotidiano do aluno.
O saber enriquecer o ensino-aprendizagem, só trará benefícios aos alunos. E para isso, é
preciso aproveitar ao máximo, os conhecimentos que as crianças trazem de casa, afinal, não se
pode negar, desde o nascimento estão expostas a propaganda.
Uma atividade ideal para ser desenvolvida com alunos da Educação Infantil, por
proporcionar aos mesmos, uma total participação, vem a ser a atividade “Eu e meu Bairro”.
Nessa atividade, o professor além de estimular a escrita dos alunos, ajuda-os principalmente,
na orientação espacial tão fundamental nessa idade. Também deve ser levado em conta a
atividade do “Quem sou eu”, pois ajuda a criança a se conhecer primeiro para só então
conhecer o outro.. A atividade se encontra abaixo:
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Escola:__________________________________________________________
Nome:_________________________________________ Data:_____________

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Eu e meu Bairro
Qual o nome do bairro?
O que mais gosto no bairro?
O que não gosto no bairro?
O que encontramos no bairro? (ruas, avenidas, lojas, mercados)
O bairro fica longe da escola?
Entreviste os moradores do bairro.
Qual a história do bairro?
Faça um desenho do seu bairro localizando sua casa.
Faça uma lista de ruas existentes no bairro.

Pode-se observar que nessa simples atividade, existem diversos objetivos como o de
levar o aluno a conhecer seu bairro, desenvolver a cidadania, estimular o interesse pela
história do bairro, perceber as mudanças ocorridas na cidade através dos tempos, reconhecer
os espaços físicos e limites de seu bairro, representar espaços físicos através de mapas,
maquetes, desenvolver a imaginação e criatividade, união, solidariedade e combate a
violência e aos problemas do bairro.

3.3- Em busca da arte de ensinar
No desenvolvimento dessa atividade acima, ou outra qualquer a ser desenvolvida com
os alunos, o professor deve sempre procurar observar todas as atitudes dos mesmos. Atitudes
essas que podem estar explícitas ou implícitas em seus comportamentos.
A partir do momento que o professor passa a observar seu aluno, consequentemente
aprenderá a olhá-los, não apenas com os olhos costumeiros de todo os dias, mas sim, com um
olhar diversificado que exprime sensibilidade, inteligência, que exprime o diferente. Dentro
da Educação Infantil, o professor pode observar melhor essa questão do olhar na aula de
educação artística. Para as crianças em fase pré-escolar, a educação artística proporciona
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oportunidade e espaço para que elas demonstrem seus desejos, suas aflições, suas vontades,
desenvolvendo atividades que movimentem a mente, o corpo.
Na sala de aula, por mais que o aluno se expresse, se mostre a vontade, é preciso criar
momentos para que a aprendizagem comece a fluir diferente, ou seja, que passe a extrapolar
certas barreiras, o qual não se pode fazer em outras aulas. É por esta razão que a educação
artística se preocupa, sumariamente em buscar o estímulo, a inspiração do aluno. A mente da
criança precisa ter oportunidades e momentos para trabalhar livremente, criar.
Cada um precisa pelo menos algumas vezes, se dedicar a realização de atividades
totalmente diferenciada do nosso cotidiano. Nessas horas em que precisamos relaxar, nos
sentir longe dos problemas, a realização de atividades de caráter artístico, acaba por nos
colocar em sintonia com o nosso próprio corpo. Através das atividades artísticas como,
criações com papéis variados, desenhos livres ou com colagens diversas, consegue entreter o
aluno, além de transmitir conhecimentos de forma prática e prazerosa.
Na Educação Infantil, é comum a realização de teatros com os alunos. Nessa atividade a
participação da classe é geral, desde a organização, elaboração da história, acertos com
cenários, maquiagem, até a apresentação, os alunos dão tudo de si para ajudar, para poder
estar no palco e se sentir um artista famoso. Nessa hora, o aluno está aprendendo a ter
equilíbrio, auto-confiança, responsabilidade, trabalho em grupo, imaginação, criação, leitura,
escrita, de forma lúdica.
O professor em sala de aula, tem a oportunidade de observar seus alunos, e mostrar o
quanto é importante de acordo com a situação, procurar ter atitudes diferentes, afinal, em toda
atitude sempre acabamos por mostrar um pouco da nossa pessoa. E os alunos, seja no
momento da brincadeira ou no momento da atividade em sala de aula, sempre estará se
expressando.
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Portanto, o simples ato de desenhar dos alunos, se torna a primeira escrita, por traduzir
muitas vezes os seus sentimentos diante de um fato, ou que aconteceu na própria escola, ou
ainda, que aconteceu em sua casa com a família.
Para muitas pessoas, as aulas de educação artística podem soar como desafio, como
forma de estarmos de frente com nós mesmos, afinal, buscamos muitas vezes interpretações
pessoais. Mas, infelizmente para outras pessoas, essas aulas soam como puro passatempo.
Essas pessoas não conseguem enxergar a importância contida num simples ato de criar e
recriar, de mostrar apenas com o corpo a atitude artística com todos os seus desejos, sentidos,
movimentos. Mostrar a liberdade total a partir do momento em que cada um descobre as
próprias sensações do próprio corpo.
É preciso que todos entendam, que a arte é simplesmente uma representação da
realidade, afinal, vivemos num mundo cercado de elementos artísticos. Então se a arte é uma
representação da realidade, todos os professores independente, acaba por representar a
realidade em suas aulas, ou seja, se utiliza da arte de representar. E para que isto aconteça,
cada professor tem seus instrumentos artísticos, ou melhor dizendo, seus materiais didáticos
específicos para suas representações. Tomemos como exemplo o professor de geografia, que
deve ter como material didático essencial em suas aulas, o uso de histórias em quadrinhos,
mapas, atlas, propaganda de televisão; só assim, transportará suas aulas para a realidade. Deve
sempre também estar problematizando o meio em estudo, ou seja, o espaço dos próprios
alunos.
Na Educação Infantil, por exemplo, o professor deve trabalhar a estruturação espacial,
nas crianças, utilizando como material didático, o próprio corpo da criança para consciência
do ambiente. A consciência do lugar e da orientação que pode ter com relação as pessoas e
objetos, e com relação da ligação dos movimentos dos objetos entre si.
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Assim a noção de espaço e tempo é construída simultaneamente pela criança e o seu
processo de relação com o mundo. Assim, a relação com o mundo, com a realidade, ou seja,
com a arte que nos rodeia dia-a-dia.
Diante de tudo o que já foi discutido até o momento, podemos perceber como é
importante a criança aprender a se comunicar, mesmo que seja em forma de desenhos. Afinal,
quem não se comunica hoje... . E principalmente dentro de uma classe, os alunos precisam se
fazer presentes, interessados em aprender, em descobrir conhecimentos novos. Afinal, cada
um precisa ir construindo sua história. E como fazer isso sem a relação criança-mundo? É
impossível não?.
Proporcionando então, atividades diversificadas aos alunos, estaremos contribuindo para
a construção da sua própria história, e para isso jamais devemos esquecer, pois só há história
se houver registros escritos, desenhos, ou seja, se tiver acontecimentos, experiências para
recordarmos. E se pensarmos bem, perceberemos que até os homens das cavernas já
escreviam. É claro que utilizavam seus métodos para escrever, mas já deixavam uma história
de vida registrada em pedras, cavernas, montanhas. Portanto, posso dizer que essa venha a ser
a minha grande importância perante meus alunos, ajudá-los a construírem suas histórias.
Aprenderem a se comunicar. A se fazer presente na sociedade.
É de conhecimento de todos, que a história é parte integrante, ou melhor, fundamental e
inseparável do ser humano. Todos nós temos uma história. E um pouco da minha história, já
estou dividindo aqui com vocês. Mas posso dizer que, tenho uma história, porque eu faço
histórias. Você que lê nesse momento, faz história. Toda criança tem sua história, o que muda
é o conteúdo que tanto pode ser bom, ruim, alegre, triste, interessante, sem nenhum interesse
se quer, ou seja, todos nós fazemos nossa história para contribuir com a grande história do
mundo. Façamos o seguinte exercício agora, pegue um papel e comece a escrever sua própria
história. Aonde você nasceu? Quem foram seus pais, seus tios? Qual a sua profissão hoje?
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Qual a sua atitude perante a sociedade hoje depois de formado? Qual era sua atitude antes
quando era estudante?. Dá para perceber como temos uma história entrelaçada, e é claro, com
as de outras pessoas. É, entrelaçada mesmo, afinal se não fosse a história da sua mãe juntar
com a história do seu pai, onde estaria você hoje? Você não teria história. Se meu pai não
tivesse encontrado com a minha mãe, eu não estaria aqui agora comentando isso. E toda
história deve ser registrada, desenhada, gravada. É por esta razão que precisamos desabrochar
o hábito da leitura em nossos alunos, darmos a eles o tempo da leitura individual ou coletiva.
Mas nunca deixarmos de apresentar os livros infantis para nossos alunos. As crianças
precisam se relacionar com o mundo das letras.
Na poesia abaixo, percebemos a grande importância do livro em nossas vidas.
Asas de papel

Quando você se sentir só...
Ou não quiser ser apenas mais um na multidão
Quando quiser descobrir quem descobriu, quem inventou, como surgiu
Nas curtas, médias e longas viagens
Ou para ir até o infinito no tempo que dura um grito
Nos longos períodos horizontais
Para ir à festa do rei
Ou viver fantásticas aventuras no mar
Para saber o que o bichos pensam da vida
Ou atravessar o tempo como se atravessasse uma porta
Para ver como é bonito o mundo por um mosquito
Ou, num instante, sentir a terrível solidão de um gigante
Quando o mundo vira uma geladeira e você um pingüim
Nos dias chorosos
Ou quando a terra se bronzeia
Para sentir aquele medinho gostoso
Ou quando quiserem fazer você de bobo
Leia um livro...

Essa poesia, se pensarmos um pouco, fala por si só, que a literatura infantil, juvenil,
para qualquer idade, é indispensável para nossas vidas, para nossa cultura, para nossa
educação. Para nossa sobrevivência com os outros. Então vamos ler pessoal. E registrar o que
gostamos também. Certo dia li uma matéria do jornal Correio Popular, onde a escritora
Cafiero (26 de janeiro de 2005) começava sua matéria descrevendo o seguinte:
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“É História: Dois raros registros de dois gênios musicais brasileiros, o pianista João
Donato e o baterista Dom Um Romão, chegam pela primeira vez em CD (...) Bem à
frente do seu tempo – como todos os grandes músicos dos psicodélicos anos 1960 e
70 -, com A Bad Donato João causou tamanho impacto no mercado norte-americano
que influenciou o surgimento da discotheque, logo em seguida transformada na
disco music”.

Vemos então, como um simples registro pode mudar a história, pode inová-la,
transformá-la a altura de seu tempo. Quantas músicas do passado voltaram e com algumas
mudanças viraram moda novamente. Então nunca se esqueçam REGISTREM tudo que
puderem, quem REGISTRA faz história.

3.4– Aprendendo a avaliar e reformular novos conhecimentos
A partir do momento em que registramos, podemos mais tarde utilizar as informações
coletadas para fazer a nossa própria avaliação pessoal, ou seja, avaliar nosso
desenvolvimento, nossa formação, nossa prática diária, o relacionamento que desenvolvemos
com nossos alunos. Essas avaliações pessoais, tem um papel importantíssimo entre nós
professores, ajuda a manter o trabalho no mesmo objetivo, educar a criança. Mas preciso me
avaliar com uma visão de aluno e não de professora. Fazendo assim, estarei sempre inovando
minha prática as exigências dos alunos. Não estou querendo dizer que, se meu aluno não
gostou de uma atividade procuro mudá-la para acompanhar os seus gostos. O que estou
querendo dizer, é que sempre procuro observar se certa atividade está surtindo o resultado
esperado na sala.
Essa atitude de se auto-avaliar, tem a difícil tarefa de trazer à tona bastante reflexões
sobre a prática do professor, além da grande importância de nos avaliarmos interiormente.
Nessa atitude sempre acabaremos encontrando algumas respostas para certos problemas, e
podem até surpreender dependendo da resposta. Nunca devemos nos esquecer de uma coisa,
que quem sabe onde quer chegar escolhe certo o caminho e o jeito de caminhar, ou seja, para
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cada qual deve cuidar de sua vida colocando-a no rumo certo. Mas para continuarmos sempre
num rumo certo, precisamos estar avaliando continuamente todas as possibilidades.
Ainda, sobre a questão da avaliação, é fácil perceber que toda escola em si, está sujeita a
uma avaliação. E como é verdade isso, pois nós professores somos avaliados diariamente, ou
pelos nossos alunos, ou pela direção, ou ainda, pelos próprios pais dos alunos. E olha que eles
avaliam mesmo, e sempre querem obter respostas rápidas. Os pais dos alunos principalmente,
adoram avaliar o papel do professor de seu filho, dizendo: Porque a professora fez isso?
Porque a professora fez aquilo? Porque a professora não deixa meu filho fazer o que quer?
Porque meu filho não pode trazer esse brinquedo na escola?. Com essas inúmeras perguntas,
tem hora que agüentar os pais dos alunos cansa. E tente explicar para esses indivíduos que
dentro da escola, da classe, não mandam nada. De vez em quando, é até possível encontrar
pais que se nós deixarmos, acho que queriam assistir aulas junto com seus filhos, pois o filho
já entrou na sala de aula e sentou na rodinha, mas quem continua em pé na porta: a super mãe.
Pensando melhor, é melhor deixar essas mães se mostrarem um pouco preocupadas. Já que
trabalham demais, e pasmem, muitas ainda, conseguem até esquecer o filho na escola. É
verdade. Parece brincadeira, mas não é. Querem um outro exemplo. Existem mães que desde
que começou as aulas não conhecem a classe que o filho estuda. Bom, tenho que concordar
com elas, afinal, é que são tantas classes, no máximo 4, que as coitadas realmente requerem
um esforço danado. para compreender. E olha que era o mês de Maio, exatamente depois de
três meses do começo das aulas. E as mães? Nada de se situar em solo brasileiro.
Diante desses acontecimentos, conseguimos até imaginar as avaliações que não devem
fazer dos professores.
Podemos também perceber que toda escola em si está sujeita a uma avaliação, que
funciona do seguinte modo:
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direção

aluno

AVALIAÇÃO

professor

funcionários
Vemos então que somos avaliados constantemente. Se pensarmos bem, veremos que
para entrar numa faculdade somos avaliados, para arranjar um emprego, abrir um crediário,
ao fazer compras, ao abrir uma conta, ou seja, para tudo. E não podemos esquecer é claro, da
nossa própria avaliação pessoal. Afinal, nesse processo aprendemos a falar com as próprias
idéias. E o que os professores mais sabem, é avaliar. Várias vezes me pego avaliando minhas
próprias atitudes, meu jeito de ensinar.
Podemos dizer que, avaliação serve para nos reciclar, pois estamos sempre procurando
informações, conhecimentos novos para complementar, e até em alguns casos substituir
conhecimentos já ultrapassados, afinal, recebemos diariamente centenas de informações, um
tanto boas, um tanto ruins que podem ser, úteis e inúteis para nossa vida. E para ter uma
identidade própria, precisamos separar o joio do trigo, ou seja, cada um precisa separar de sua
vida o que é bom do que é ruim.
Por está razão, que nós professores, precisamos sempre estar avaliando nossos alunos,
afinal é preciso registrar seus aprendizados, suas dificuldades, sua melhoras, seus caimentos.
Falando de avaliação, não dá principalmente para esquecer que também somos alvo de
avaliações perante nossos alunos. E como eles nos avaliam. É como Morales (1999) diz:
Indiretamente, os alunos nos avaliam... Se um tema não esta claro para a maioria,
uma hipótese plausível, é que não tenhamos sido claros na explicação; se um
exercício ou tarefa é tido como inútil, eles também estão nos dizendo algo com
isso... (p.147).
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Mas agora compreendendo melhor, podemos perceber que, as avaliações dentro do
ambiente escolar, onde desencadeia a relação professor-aluno é importante, uma vez que a
partir desse momento nós professores, podemos vir a descobrir se nossos alunos estão
realmente aprendendo, se é preciso mudar o ritmo ou o modo de transmissão e
principalmente, se estamos nos empenhando como profissional corretamente diante dos
mesmos.
E além disso, avaliação é uma forma de mudança, transformação do que não está
surtindo um bom resultado. Adoro dizer então que, toda boa reforma deve começar no interior
das pessoas para o mundo em seguida. Não adianta mudarmos o mundo, se nós mesmos
continuamos errando. Não é verdade? Encontramos inúmeras pessoas que querem mudar os
outros somente, pois ela mesma já é um exemplo de simpatia, sabedoria, boa vontade.
Ao meu ver, todas as escolas deveriam fazer mudanças urgentes em suas
administrações. Assim, as escolas deveriam levar como um bom exemplo os princípios do
Liberalismo, os quais são: 1-individualidade; 2-liberdade; 3-propriedade; 4-igualdade; 5democracia, para a educação ter sempre sucesso.
Esses 5 princípios demonstram papéis fundamentais e indispensáveis em sala de aula,
no que diz respeito aos alunos, professores. Não podemos esquecer jamais que a escolarização
está ligada ao desenvolvimento econômico e social. Por esta razão, a inovação é essencial em
sala de aula, uma vez que já tivemos tantas lutas e revoluções para a melhoria do ensino.
Revoluções por sinal muito significativas para nós professores.
Pensando bem, as lutas envolvendo sempre professores, reivindicavam sempre mais
valorização para o nosso trabalho, para o nosso papel de educador, um papel no qual muitas
vezes fazemos tudo o que é possível para transformar as crianças em cidadãos conscientes de
seus direitos e deveres. Mas infelizmente, parece que, nem todos reconhecem uma luta que já
faz anos, que perdemos de vista no tempo, afinal foram-se os anos 50, os anos 60, os anos 70,
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os anos 80, os anos 90, sempre tentando e tentando uma melhoria na vida dos professores.
Uma melhoria na valorização e importância do nosso papel. E hoje? Podemos dizer que essas
inúmeras lutas trouxeram alguma mudança? Será que agora somos mais valorizados? Será
que precisamos ainda brigarmos por melhores momentos? Melhores salários?. Aqui em
Itatiba a situação nossa não mudou muito. Estamos sempre em busca de respeito, de
valorização e de um salário digno pelo nosso trabalho. Mas é uma luta inviável, pois acham
que professor não se alimenta, não tem família, não fica doente. E assim vamos agüentando
todos os dias e esperando um aumento compatível com os nossos gastos.
É, mais uma coisa não precisamos brigar, pelas nossas lembranças. Isso sempre será
valorizado em cada um de nós.
Gostaria de terminar o meu memorial deixando para vocês uma simples história que
escrevi na aula de matemática, na faculdade da professora Luci Mara, sobre minha infância.
Na verdade, o que o texto está mostrando, é a importância da experimentação, a importância
da criança crescer brincando, se sujando, descobrindo, construindo, transformando, ou seja,
conhecendo através de sua própria participação.
Eu e o Barro

Lembro-me que durante as minhas férias, eu e mamãe,
viajávamos para o sítio de meus tios que ficava na “Reforma
Agrária”, perímetro urbano da cidade de Campinas.
Lá o meu contato com o barro era supremo, eu, minha prima
Eliana, seu irmão Marcos e os primos dele, após deliciosas chuvas de
verão, pois esses passeios aconteciam sempre nas férias de Janeiro,
nos tornávamos verdadeiros artistas infantis, esculpindo e criando
objetos que faziam parte do nosso mundo de faz-de-conta como:
bonecas, bolas, carrinhos, casinhas, animais que moravam ali no
sítio.
Não me lembro como voltávamos para casa, se sujos demais
daquela água e terra vermelha, se nossos pais ficavam bravos pelo
encardimento das nossas roupas, mas lembro-me que regressávamos
felizes como crianças que podiam ter contato com o mágico
“BARRO”

Agora me lembrando, não tenho o que reclamar, brinquei muito. Usei e abusei da minha
liberdade. Aprendi muitas coisas que nem me lembro mais, mas também guardei comigo
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valiosos ensinamentos. Hoje aqui, descrevi para vocês a minha história, os meus caminhos
percorridos e que, com certeza, não irão parar por aqui. Mas uma grande lição eu vou levar
de tudo o que já compartilhei com vocês, que aconteça o que acontecer nunca devemos
esquecer jamais que: “Nossas memórias são pedras preciosas de um garimpo que se
chama vida, por esta razão, cultive-as com muito carinho e nunca se esqueça: Quem faz
história nunca deixa esse garimpo secar!”. (Roselaine, 2005)
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4- CONCLUSÃO
Ao descrever minhas memórias, compartilhei com vocês alguns dos momentos de
aprendizagem da minha vida.
Foram momentos especiais que não se apagam mais da minha história. Uma constante
construção que começou a partir do meu nascimento. Sempre cresci num ambiente saudável e
feliz, repleto de ensinamentos, valores, costumes, hábitos, ou seja, todas as qualidades
essenciais, para não dizer fundamentais e indispensáveis para qualquer ser humano.
É claro, não posso dizer que não tenho defeito, afinal, mesmo tendo uma educação boa
de meus pais, não sou perfeita. Mas quem pode se dizer perfeito hoje? Sempre temos um
defeito, uma qualidade que incomoda os outros. Há, vocês se lembram daquela história da
identidade. Pois é, existem identidades que nos perturbam, não gostamos. Quantas vezes já
me peguei dizendo: “Não sei porque, mas não gosto do jeito daquela pessoa”.
Bem, mas é assim que acontece. É impossível gostarmos de todos.
Muitos acontecimentos que descrevi aqui nesse memorial, talvez não irá agradar
algumas pessoas, entretanto pode encantar outras. Agora para mim, o meu memorial está
maravilhoso, muito prazeroso de se ler, afinal, escrevi o memorial inteiro, mas uma coisa
ficou independente de gostarem ou não, ficou muito divertido. Procurei ao escrever minhas
memórias, colocar músicas, poesias, palavras de autores, desenvolver uma gostosa
conversação com vocês que estão lendo nesse momento.
Para mim foi uma experiência única, escrever, pois nunca parei realmente para pensar
porque cada acontecimento da minha vida trouxe grande aprendizagem. Busquei minhas
memórias infantis, coisas de crianças e aprendi que da menor atitude que tenhamos, sempre
será possível tirarmos proveito. Há se não fossem aquelas brincadeiras de casinha, escolinha,
jamais descobriria como é bom ter uma casa, dar aulas para meus alunos. Se não fossem
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aquelas brincadeiras de esconde-esconde, barra-manteiga, bobinho, pega-pega, jamais
aprenderia a ficar mais atenta, a prestar atenção, saber escutar e agir em determinados
momentos.
Olha, posso dizer com certeza, eu brinquei a beça no meu tempo de criança, aproveitei
o máximo, aprendia muito e também chorava muito quando caia de carrinho de rolemã. Me
ralava inteira. Mas pensa que isso tudo era impedimento para parar de brincar? Era só o tempo
de fazer um curativo, e lá ia eu pronta para cair novamente.
Olhando o passado e o tempo hoje, sinto até uma pena de nosso alunos que não tiveram,
e nunca vão ter esse sossego e essa alegria de viver livre nas ruas sem se preocupar com
violência, carros em altas velocidades
É, vendo agora, realmente essas brincadeiras inocentes traziam seus ensinamentos,
mesmo que quase despercebidos, sempre alguma coisa ficou em nós. E de alguma forma nos
marcou definitivamente. São ensinamentos que estão guardados, mas ao primeiro sinal,
voltam à tona.
Bem, minhas memórias estão escritas, minha imaginação percorreu longos caminhos
dentro da estrada das minhas lembranças. Eu nasci, fui criança, cresci, fui adolescente, fui
estudante, virei professora, e agora sabe o que vou ser? Vou ser Pedagoga ao me formar em
pedagogia. Nesses tempos juntos de faculdade, fiz amizades, construi conceitos novos,
valores, conhecimentos, melhorando sempre os que já existiam. Espero ter expressado os
meus ensinamentos mais importantes com a realização desse memorial. Pois, posso dizer:
“FIZ HISTÓRIA”.
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