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A minha mãe Yolanda, que está sempre
presente em minha vida e ao meu pai Moacir,
uma pessoa de grande importância que hoje
esta presente apenas na memória de quem o
amou e continua amando muito...

“Se nós, trabalhadores da alma humana,
tivermos olhos para enxergar, ouvidos para
escutar e uma mente não saturada que
possibilite uma tolerância, provinda de outras
fontes, para um aprendizado daquilo que não
nos é familiar, que difere de novos valores
habituais

e

ofende

a

nossa

ignorância,

ficaremos estupefatos diante da riqueza que
está ao nosso alcance e que ainda não
estamos

conseguindo

usufruir

e

que,

possivelmente, se constitui como o maior
desafio que o próximo milênio representa.”
Zimerman
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APRESENTAÇÃO

Esse memorial traz, em sua essência, a metáfora representada pela
(construção de uma) relação entre o jogo de xadrez e minha vida profissional,
enquanto professora, que foi em mim despertada , em um passeio a Ouro Preto, em
2004. Encantada com as maravilhosas peças artesanais, esculpidas em pedra
sabão, não resisti aos encantos de um tabuleiro de xadrez: dos pequenos detalhes
em cada peça, da perfeição do trabalho manual, e a idéia de aprender esse jogo,
cuja beleza intrínseca me levou à compra de um sonho de conquistas, de lutas e
vitórias na construção do raciocínio lógico e da imaginação.
O encanto pelo jogo não se prendia ao saber ou gostar de jogar, já que
nunca havia participado de qualquer partida. A atração referia-se à relação
(existente) que eu podia estabelecer entre as peças e as regras do jogo com a
minha vida acadêmica e profissional, com as questões políticas que se constituíram
em verdadeiros obstáculos, como também oportunidades de atuação.
Cada vez que assumi um novo papel na vida profissional, isso correspondeu
a uma mudança no jogo de xadrez: cada função desempenhada, as interações com
outros profissionais, os trabalhos em grupo, foram vivenciados como uma
possibilidade

de

crescimento

incontestável,

mesmo

em

relacionamentos

conflituosos.
Este trabalho procura mostrar que é impossível separar o sujeito dos grupos e
da sociedade na qual ele está inserido, considerando que em qualquer
acontecimento ou comportamento humano sempre existem múltiplos elementos que
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estão integrados e estruturados no todo, em permanente movimento e interação. No
campo das relações humanas, há uma ininterrupta interação e comunicação entre os
sujeitos e a totalidade grupal e social.
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A RELAÇÃO DO JOGO DE XADREZ COM A FORMAÇÃO DO
PROFESSOR

Comecemos o jogo de xadrez e/ou a minha história - Marister.
Completarei 29 anos no dia 03 de julho (2005); signo de Câncer. Nasci em
Santo André e, aos dez anos de idade, mudei-me para Paulínia, uma cidade
pequena, onde moro até hoje. Primeira mexida no peão – um salto duplo e muito
arriscado.
Durante todo meu período de escolarização, minha irmã mais velha foi quem
mais me ensinou: na elaboração de trabalhos, estudo para as provas,
esclarecimentos, etc. A dificuldade na aprendizagem, principalmente em relação ao
ensino da Língua Portuguesa, era algo presente e transparente no âmbito escolar.
No ensino regular, vários peões foram perdidos – foi quase uma luta desigual, a
dificuldade só fazia com que tivesse medo de me arriscar e, como não existe jogo
sem riscos, à vontade que tinha era de parar de jogar.
Ao

prestar

o

vestibulinho

no

Centro

Específico

de

Formação

e

Aperfeiçoamento do Magistério (CEFAM), só consegui verificar o resultado quando
minha mãe e minha irmã me disseram que havia sido aprovada. Minha insegurança
determinava muito meu comportamento; apesar de ser estudiosa, conhecia minhas
dificuldades e limitações.
Foi nesta ocasião que consegui, pela primeira vez no jogo, capturar o cavalo
adversário.
Quatro anos vividos nessa escola de período integral, onde um dos objetivos
do ensino consistia na compreensão e elaboração de textos, em todas as
disciplinas, e a reprovação implicava que o aluno mudasse de escola, me levaram a
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uma nova e diferente relação com a aprendizagem. Nada foi mais significativo e
importante para minha vida profissional que aprender a gostar de estudar e de ler.
Tive ainda uma outra grande lição - compreender que o profissional, principalmente
o professor, é um eterno aprendiz e que não existe aquele que ensina e outros que
aprendem, mas que o processo ensino/aprendizagem ocorre simultaneamente – “é
uma dialética”. Todo mundo é capaz de superar suas dificuldades. E então movi meu
bispo para iniciar uma estratégia mais arriscada.
Como a escola visava a atender, principalmente, a demanda que vinha de
escolas públicas, garantia uma bolsa de estudos no valor de um salário mínimo, para
que os estudantes pudessem permanecer nela em tempo integral. Ter que vivenciar
grande parte do seu dia em uma escola, administrar o dinheiro da bolsa com os
gastos referentes à passagem de ônibus, materiais didáticos, alimentação e alguns
passeios ao centro da cidade com as amigas da sala, em plena fase de
adolescência, não deixa de ser um jogo. É necessário aprender a jogar. Perdem-se
alguns peões e ganham-se outros.
Inicia-se então o processo de construção de uma identidade profissional, com
um olhar para si mesmo e para o outro, aprendendo a observar, conhecer e estar
atento a todas as mudanças, pois elas interferem e transformam o modo de pensar e
agir.
No final do terceiro ano prestei outro vestibulinho, no CEMEP – Centro
Municipal de Ensino Profissionalizante - para o Curso de Química. Meu objetivo era
aprender as matérias relativas à área de exatas para prestar um vestibular. Estudava
o dia inteiro no CEFAM - Campinas e, no período noturno, no CEMEP - Paulínia.
Primeiro lance com o cavalo.
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Buscava conhecimentos em uma área diferente. Era como se, no caminho
que percorria, houvesse um desvio.
Com o passar do tempo, os estudos no magistério terminaram, mas o jogo
continuou e era preciso desvendar o enigma do vestibular. Prestei vestibular em três
universidades diferentes. A primeira foi a UNICAMP, tendo como opção o Curso de
Pedagogia. Parece brincadeira, mas eu que sempre apresentei grandes dificuldades
na escrita, consegui passar na primeira fase, composta principalmente pela redação.
Captura-se o bispo adversário.
Mas, na segunda fase, fui reprovada por zerar em Química. Perdi meu cavalo.
Zerar em Química? Mas não era o curso que havia feito o ano inteiro? Bem,
nem tudo é perfeito. Mas, mesmo assim, acreditei que foi uma das conquistas mais
importantes de minha vida.
Na Pontifica Universidade Católica de Campinas – PUCCAMP, prestei
Jornalismo – um sonho que na verdade era de minha mãe e não meu. O Curso de
Psicologia nessa universidade era em período integral - como trabalhar?
Na Universidade Metodista de Piracicaba, UNIMEP, prestei o vestibular na
área que realmente gostaria de fazer. Assim, em 1995, ingressei no Curso de
Psicologia e, logo no primeiro semestre, procurei formas de aprofundar os estudos
(buscando) com vistas à licenciatura, com a intenção de ampliar minha visão como
professora. Movi a torre abaixando um pouco a guarda.
Terminados todos os vestibulares e com a vaga garantida em um curso de
meu interesse, era o momento de correr atrás do lado profissional, buscar colocar
em prática toda a teoria estudada no magistério e conquistar mais uma fase.
No início do ano de 1995, busquei trabalho na área educacional, mas não foi
tão fácil como imaginava. A realidade se mostrava diferente do que havia esperado;
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não bastava apenas ter uma formação e o desejo de praticá-la, era preciso fazer
escolhas para as quais não me considerava preparada. Em meu primeiro contato
com uma escola estadual de ensino fundamental, para o desenvolvimento do
estágio referente ao magistério, recebi, da parte da diretora, uma “proposta”
(imposição): que assumisse as aulas de Educação Artística da 5ª, 6ª e 7ª séries,
como Professora II, pois, só assim, minha vaga estaria garantida. Foi quando o
adversário descobriu minha estratégia e me desarmou.
Nesse momento fica clara a relação existente entre o exercício profissional e
o jogo de xadrez. No jogo, assim como na profissão, é necessário aceitar e seguir as
regras estipuladas. Os professores podem ser comparados aos peões, que são os
oficiais subalternos, cobrindo e batalhando à frente da cavalaria, dos bispos e
personagens da realeza, ou seja, enquanto o professor planeja as aulas, organizaas, luta por melhorias na educação, o seu papel, muitas vezes, não é reconhecido,
sendo apenas mais um a completar o quadro, garantindo com isso o andamento da
escola. E, quando não se apresenta alguém graduado na área específica de atuação
da disciplina cujas aulas estão vagas, acredita-se que qualquer um possa assumir
essas aulas, pois o objetivo maior é garantir que os alunos permaneçam na escola,
em detrimento da qualidade de ensino.
Mas, era aceitar ou perder. Assim, a proposta foi aceita. No período da
manhã, dava aulas de Educação Artística, desenvolvendo projetos com a ajuda de
um professor da área, que me orientava, ensinava, transmitia muito de seus
conhecimentos referentes à disciplina. À tarde, fazia estágio acompanhando o
trabalho de uma professora em uma sala de “Educação Especial”, com crianças e
adolescentes (que apresentavam) portadoras de diversas deficiências, nem sempre
especificadas ou compreendidas. Sempre gostei de participar dessas aulas, mas
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sentia uma angústia muito grande, por considerar que não possuía, ainda, o
conhecimento específico necessário para o desenvolvimento do trabalho pedagógico
com essas crianças. Era hora de mudar minha estratégia, defender e atacar com
cuidado.
Mais uma vez, encontrava-me frente a um jogo: dançava conforme a música,
tornando-me mera observadora na sala de aula, no papel de estagiária, ou buscava
questionar essa relação da escola com a questão da inclusão, na tentativa de
compreender melhor o papel do professor?
Sentia que era o momento exato de buscar maiores recursos para a análise e
compreensão dessa situação, como no primeiro lance do peão, podendo avançar
duas casas na mesma coluna, desde que ambas estivessem vazias. Era hora de dar
um passo maior, de buscar crescer profissionalmente. Apesar de todas as
dificuldades percebidas no trabalho com aquele grupo de pessoas, com idades e
necessidades tão diferentes, poderia eu vencer os múltiplos obstáculos com que me
deparava?
A idéia de superação dos obstáculos não se restringia apenas à necessidade
de perseguir meus objetivos, para realizá-los, mas de conhecer mais a respeito do
assunto, para saber qual o melhor lance, como atacar de maneira eficiente,
buscando analisar todas as possibilidades e refletindo sobre a melhor jogada para o
momento. Quais seriam as vantagens e desvantagens possíveis em cada mudança?
O contato com essa sala de aula, considerada como “sala especial” durou
pouco tempo, pois fui transferida de período, perdendo-se a relação que estava
sendo construída entre mim e os alunos. Mas, o desejo de conhecer melhor o
assunto norteou e continua norteando toda minha vida profissional. Trabalhar com
pessoas com deficiências se tornou uma meta a ser conquistada.

13

No segundo semestre da faculdade, iniciei a licenciatura, que, apesar de (a
qual) não fazer parte do currículo obrigatório, (ma)s acreditava que poderia contribuir
muito para minha profissão, esclarecendo as dúvidas que surgiam a cada dia de
trabalho. Na licenciatura era a única aluna do primeiro ano do curso; os demais
alunos estavam se formando, ou já eram formados.
A cada disciplina do Curso de Psicologia, buscava compreender e analisar
como seria o trabalho com grupos de pessoas que apresentavam determinadas
deficiências, buscando nas aulas de Patologia uma receita, uma bula, uma forma de
aprender e trabalhar. Mas, será que havia uma resposta para o que procurava?
Bem, isso não era o mais importante naquele momento. A busca pelo
conhecimento me proporcionava um novo campo de visão, visto que o jogo em que
essas pessoas estavam inseridas era totalmente diferente; elas viviam em xeque
com (na) a vida1: a alegria, a vontade de viver e a pureza fazia com que fossem
(sejam) eternos vencedores e devia ser por isso que eu me sentia tão atraída por
esse mundo.
Terminado o período de estágio referente ao magistério (2 anos), ingressei na
Prefeitura Municipal de Paulínia como monitora, onde permaneci por apenas seis
meses, em razão de ter me tornado professora efetiva, devido ao concurso prestado
em 1997.
Tornei-me, a partir de então, professora de Educação Infantil, função que
exerço até os dias de hoje. (Enquanto) Como funcionária municipal consegui
visualizar, nitidamente, o jogo construído entre cada integrante do sistema de
educação.

Percebi que cada um é uma peça importante do jogo e precisa

conquistar seu espaço, para que (não seja) ser retirado do jogo.
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Dessa forma, além de se jogar o jogo pessoal, é preciso aprender a jogar os
jogos impostos pela instituição pública, onde se joga muitas vezes no escuro e o que
é válido hoje, amanhã pode não valer mais.
Percebi, também, que a guerra é algo presente nesse sistema, exigindo de
cada funcionário o mais elevado esforço para compreender o jogo. Difícil é
descobrir, devido a falta de organização do Departamento de Educação, como
relacionar as peças do jogo de xadrez com os cargos que encontramos no Sistema
Educacional, pois reis todos querem ser, no sentido de mandar, decidir e executar,
mas poucos querem de fato trabalhar na e para a educação.
No último ano da faculdade, precisava fazer um novo estágio, agora
relacionado ao Curso de Psicologia, e em três áreas distintas: uma ligada à
Psicologia da Educação, outra à Psicologia Organizacional e a terceira à Psicologia
Clínica. Dois dos estágios eram oferecidos unicamente em Piracicaba. Como
trabalhava no período da tarde, teria que fazer o estágio de manhã e voltar para a
faculdade à noite. Essa situação levou-me a escrever um requerimento para a
Secretaria de Educação de Paulínia, pedindo a troca do período de trabalho nesse
ano. Minha irmã, que trabalhava na mesma escola, no período da manhã, se propôs
a trocar comigo, não alterando qualquer rotina da escola ou dificultando a adaptação
dos alunos, pois ainda não havia se iniciado o ano letivo.
O requerimento foi indeferido sem qualquer justificativa e respondido na
própria folha em que havia sido enviado. E (a afirmação) o discurso

de que o

professor precisar estudar para aperfeiçoar seu desempenho? Será, mesmo, que
valorizam essa política?
Minha torre foi capturada, mas ainda me restavam outras peças.
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Durante o estágio de Psicologia, tive a oportunidade de ampliar e confrontar
os conhecimentos adquiridos com a atuação profissional.
Na área educacional, o trabalho era desenvolvido dentro de um hospital,
ampliando a visão de educação, que muitas vezes se restringia ao âmbito escolar. A
intervenção era feita com mulheres hospitalizadas nas situações de pré-parto, parto
e pós-parto (pré e pós-cirúrgicas), abordando de forma breve e focal os conflitos que
apresentavam referentes ao parto, como medo, ansiedade e insegurança.
O trabalho também se desenvolveu com gestantes, durante todo o pré-natal,
proporcionando-lhes vivências de situações de grupo, enfocando sua saúde física e
mental. Esse trabalho foi desenvolvido no

Ambulatório

e

no

Hospital

dos

Fornecedores de Cana “Domingos José Aldrovandi”, em Piracicaba.
No estágio referente à área de Psicologia Organizacional, a atuação permitiu
o

conhecimento

de

duas

realidades

diferentes,

através

do

Diagnóstico

Organizacional, Descrição e Análise de Cargo. Na primeira instituição, a Nacional
Gás Butano, tive a oportunidade de fazer Recrutamento e Seleção de Pessoal,
Avaliação

de

Desempenho,

Treinamento

e

Desenvolvimento

de

Pessoal,

Acompanhamento, Desenvolvimento Organizacional, Estruturação da Área de
Recursos

Humanos,

Emissão

de

relatórios

referentes

aos

treinamentos

desenvolvidos e Organização de eventos internos. Em seguida, completei o estágio
na própria escola em que trabalhava, EMEI “Ferdinando Viacava”, executando um
projeto de atendimento ao grupo de monitoras. (seria bom explicar monitoras de
que?)
Na área clínica, o desenvolvimento do estágio se deu no Serviço de
Psicologia – SEPSI, da própria universidade, e consistia de uma psicoterapia com
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duas sessões semanais de atendimento individual ao paciente, realização de
leituras, resenhas, discussões de textos, relatórios e monografia.
Assim, no final de 2000, comemorei uma grande realização: a tão esperada
formatura em Psicologia. Sair de uma universidade é uma vitória mais saborosa do
que entrar, pois trabalhar e estudar é ganhar o jogo ponto a ponto, é como capturar
a rainha adversária, mas sabendo que o jogo continua e ainda não está ganho, pois
existe ainda uma próxima etapa.
A dificuldade de conseguir um emprego na área ou mesmo de montar um
consultório, sendo recém-formada, levou-me a pensar, junto com uma amiga, sobre
primeiramente

buscar

formas

de

sermos

conhecidas

na

cidade,

para,

posteriormente, assumirmos um consultório. A idéia que tivemos foi escrever para
algum jornal de Paulínia. Já no primeiro número em que apresentamos a proposta,
conseguimos o que queríamos. Em todos os sábados teríamos algum artigo
publicado. Os assuntos eram diversos. Escrevíamos sobre infância, adolescência,
trabalho etc.
O trabalho na Educação Infantil continuou, sem qualquer valorização, pois
minha graduação em Psicologia não foi aceita para me tornar PIII (Professor com
ensino superior). A justificativa do departamento jurídico da prefeitura foi de que a
Psicologia não contribuía para a Educação. Como afirmar que a Psicologia não
interfere no âmbito educacional, se no decorrer da formação do professor se
estudam importantes psicólogos vinculados à educação, como Piaget, Vygotsky e
tantos outros?
Outra vez o adversário descobriu minha estratégia, fazendo-me mudar o
ataque.
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No quarto ano como professora, busquei um desafio. Escolhi uma sala onde
um dos alunos era surdo e nenhum dos professores queria assumi-lo, por já o
conhecerem do ano anterior – ficava diariamente fora da sala, batia em todas as
crianças e na professora. O diagnóstico era de uma criança hiperativa. Em todos os
anos anteriores havia assumido salas em que estudavam crianças com deficiências
múltiplas, mas era minha primeira vez com uma criança surda.
Não foi fácil, mas já sabia. Com o desenvolvimento do trabalho percebi que
faltava algo – era necessária uma forma de comunicação. Fiz um curso de LIBRAS2
e ensinei para todas as crianças da sala algumas palavras significativas, para iniciar
um contato comum entre todos. Não houve grandes dificuldades – as crianças
sempre estão abertas para lidar com o novo, diferentemente de muitos adultos que
dificultavam meu trabalho.
Os funcionários dessa escola costumavam valorizar algumas crianças,
principalmente as com deficiência, excluindo de certa forma as outras e
prejudicando, muitas vezes, o trabalho docente. Por isso, era necessário observar,
sob todos os ângulos. Por um lado, verificar se o ensino estava sendo planejado em
consonância com as características específicas de cada sala de aula, considerando
a singularidade de cada criança; por outro lado, considerar que a educação envolve
todos os profissionais da escola; por outro, ainda, ter clareza sobre os objetivos,
verificando se os anseios dos educadores - proporcionar aos educandos a
construção de conhecimentos, a partir de novas conquistas e descobertas
científicas, tecnológicas e culturais - apresentava uma relação com as necessidades,
interesses, curiosidades e saberes do grupo, com vistas a uma produção de
aprendizagem social e subjetivamente significativa.
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A questão da hiperatividade foi esclarecida – não havia. Era apenas uma
criança que não conseguia se comunicar através da fala, mas o fazia pelo gesto,
olhar e tentativa de fala. No final do ano já pronunciava a palavra água.
Quase perdi minha rainha, mas descobrindo o ataque, me defendi e criei uma
estratégia brilhante.
Esse trabalho levou-me a desenvolver um projeto sobre hiperatividade, em
parceria com minha amiga da faculdade, Andréia. Apresentamos o projeto ao
Secretário de Educação de Paulínia, para um possível trabalho com os professores
da rede. Logo fomos identificadas como as que escreviam em um dos jornais da
cidade. ( e o projeto, foi aceito?)
Em maio de 2001, eu e Andréia fomos convidadas para ministrar um minicurso sobre hiperatividade no ENEP – Encontro de Educadores em Paulínia. Mais
uma conquista no campo profissional.
O público alvo era de professores, mas se faziam presentes, principalmente,
profissionais da saúde. Um dos participantes se identificou como o único médico da
cidade responsável em diagnosticar crianças com hiperatividade, participando do
curso não para aprender, mas para saber o que iríamos falar. Sua participação foi de
extrema importância. A partir desse encontro começou a ministrar cursos comigo, já
que minha amiga mudou-se para outro Estado, ao se casar.
Continuava trabalhando com um tema que sempre buscava compreender e
conhecer mais: o desenvolvimento de pessoas com deficiência no âmbito
educacional, ampliando, obrigatoriamente, a questão da exclusão.
A Educação é uma arma decisiva, tanto na produção de exclusões de alunos
como para a erradicação dessas mesmas exclusões geradas nas instituições
escolares. Há um tipo de educação que produz novas exclusões, que permanecem
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veladas no seu processo, como evasão escolar, fracasso escolar, dificuldades de
aprendizagem e avaliação, na medida em que as desigualdades existentes se
ampliam. Mas há um outro tipo de educação profundamente libertadora, que valoriza
a formação do educando, reconhecendo a realidade do mundo que o circunda e, na
medida em que promove uma aprendizagem emancipadora, constrói opções para
uma sociedade mais justa.
A inclusão é uma possibilidade que se abre para o aperfeiçoamento da
educação escolar e para o benefício de todos os alunos “com” e “sem” deficiência
(deficiência aqui entendida, conforme lei, como a de pessoas “portadoras de
necessidades especiais”). A educação inclusiva, embora tenha sido bandeira da
Educação Especial, não implica somente em incluir a pessoa com deficiência no
sistema regular de ensino, mas, também, diz respeito a um sistema educacional que
dê respostas com qualidade ao conjunto de pessoas, permitindo reconhecer seus
direitos e deveres.
A escola deve ser o espaço privilegiado para que o educando conquiste e
exercite a cidadania. E para que isso aconteça é necessário romper com inúmeras
práticas de exclusão presentes no cotidiano escolar, entre as quais destacam-se:
estrutura escolar rigidamente hierarquizada; centralização das decisões; conteúdos
pouco significativos para a formação humana; excessiva preocupação com o
vestibular; burocratização da avaliação escolar; padronização curricular; competição
entre as escolas de uma mesma cidade e entre os professores, dentro de uma
mesma instituição. Por isso, “ensinar” exige do docente comprometimento com a
ação inclusiva da educação. O educar não pode ser reduzido a um ato de depositar
as idéias de um sujeito em outro; educar é tornar o ato pedagógico uma forma de
intervenção no mundo, é uma autêntica solidariedade entre educador e educando,
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pois ninguém pode se contentar com uma maneira neutra de estar no mundo.
Conseqüentemente, não se pode separar o respeito ao professor do respeito ao
aluno, o ensinar do aprender.
Ensinar é marcar um encontro com o outro e a inclusão escolar provoca,
basicamente, uma mudança de atitude. O sentido da inclusão inclui ultrapassar a
própria individualidade; está relacionado com a quebra do pensar, do sentir e do agir
isolado da pessoa.
Meu trabalho na Educação Infantil permaneceu, mas, no ano seguinte - 2002
- aumentei minha carga horária de trabalho. Comecei a trabalhar na mesma escola
em que havia feito Química, no CEMEP. Ministrava aulas de Psicologia Geral e
Psicologia da Educação (para quem? em que curso?). Também recebi o convite
para ministrar aulas de Psicologia Aplicada, no curso técnico de Enfermagem, em
uma outra escola municipal – o ETEP (Escola Técnica de Paulínia). Estava
vivenciando três realidades educacionais diferentes, e tudo isso me realizava.
Ainda no início desse ano, fui convidada pelo Secretário de Educação da
cidade para desenvolver um trabalho como Psicóloga. O trabalho já vinha sendo
desenvolvido por outra Psicóloga da cidade e seu objetivo era ampliar o atendimento
de crianças (quais? em que situação).
Mais uma conquista. Uma nova estratégia - movi meu cavalo e posteriormente
o bispo.
Afastava-me então, do trabalho como professora de Educação Infantil e
Ensino Médio, para assumir a função de Psicóloga na rede municipal de Paulínia.
O primeiro encontro entre as duas profissionais de Psicologia, que iniciariam
um trabalho em conjunto, ocorreu dentro da Delegacia de Polícia da cidade, onde
era feito o atendimento das crianças. O local era cedido, pois a Psicóloga era esposa
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do Delegado e trabalhava para a Prefeitura, sem ser concursada. As perspectivas e
abordagens de trabalho eram divergentes entre nós e eu não concordava em
trabalhar questões psicológicas de uma criança em um ambiente que oferecia riscos,
além de poder contribuir para o desenvolvimento de novos medos e ansiedades. As
crianças encaminhadas apresentavam dificuldades de relacionamento ou de
comportamento nas escolas, razão pela qual tinham necessidade de freqüentar um
atendimento com Psicólogas (essa descrição deveria estar atrás, onde fiz a
observação sobre quais crianças e em que situação) na Delegacia. Acaso haviam
cometido algum crime, tendo que responder por ele?
Mas, minha resistência (ansiedade) por não aceitar a Delegacia de Polícia
como um ambiente propício para o atendimento de crianças, não permaneceu (se
desenvolveu) por muito tempo. Antes mesmo de iniciar esse trabalho, recebi uma
ligação, em minha casa, da outra psicóloga, dizendo-me para procurar outro
emprego, pois não poderíamos trabalhar juntas, uma vez que as diretoras (de
onde?) estavam acostumadas com apenas uma profissional e assim seria sempre.
Parecia que o jogo havia acabado e minha profissão, jogada no lixo. Como
uma profissional pode determinar a vida de outra através de um simples telefonema?
Os sentimentos se confundiam: tristeza, derrota, raiva, ansiedade... E agora, o que
fazer?
Lá se iam meu bispo e minha torre.
Conversei primeiramente com o Secretário da Educação, uma vez que ele é
que me havia convidado. Sua reação foi tranqüila, dizendo que ela já havia feito isso
antes com outras psicólogas. Agora os sentimentos se restringiam à raiva. Já que
havia sido feito anteriormente, por que insistir e fazer-me também passar por isso?
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Com tantas conturbações em minha vida profissional, busquei um outro curso
que me proporcionasse crescimento pessoal e profissional. Participei do “V Curso
Básico de Equoterapia3”, na Uni Sant’Anna, em São Paulo, através de uma
associação entre a Equoliber e a Associação Nacional de Equoterapia – Ande-Brasil.
O desejo do estudo sobre a pessoa com deficiência acompanhava toda minha
trajetória de vida. O despreparo geral da Educação para a inclusão, considerando os
espaços físicos e os ideais que regem as impenetráveis concepções pedagógicas,
assim como (como também) o despreparo dos professores e, principalmente, dos
psicólogos, que, em sua maioria, apenas realizam avaliações das crianças fora do
âmbito escolar, eram questões que sempre me incomodavam. (acompanharam).
Iniciei também o Curso de Extensão em “Noções Teóricas e Práticas Sobre
Psicoterapia Analítica de Grupo”, ministrado pela Faculdade de Ciências Médicas da
Universidade Estadual de Campinas. (seria melhor colocar esta informação logo em
seguida ao curso do primeiro parágrafo acima)
Levantei a cabeça e continuei a jogar.
Em 2002, ministrei (apresentei) novamente, com a Andréia, o curso de
Hiperatividade no ENEP e outro relacionado ao Autoconhecimento. E, nessa
semana de cursos, tive a informação de que a UNICAMP havia fechado um acordo,
com as Prefeituras da região (Campinas, Paulínia, Sumaré, Hortolândia,
Americana,...), para oferecimento do Curso de Graduação em Pedagogia, para
professores municipais em exercício nessas cidades - PROESF.
Havia apenas mais um dia para a inscrição. Como fazer, se no dia seguinte
precisava estar no curso que havia organizado? Mais uma vez, minha mãe me
socorreu.
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A inscrição foi feita. Agora era só esperar o dia do vestibular. Seria mais uma
oportunidade de crescimento profissional e pessoal. Conseguia visualizar no Curso
de Pedagogia o caminho para o aperfeiçoamento e habilitação para trabalhar com
pessoas com deficiência (onde?). Parecia que tudo ia ao encontro de meus desejos.
Era como uma possibilidade de buscar algumas respostas a todas minhas
indagações a respeito desse trabalho. A graduação não se restringia a um diploma
que me habilitasse ao trabalho com essas pessoas, mas era a oportunidade de
discutir, estudar e compreender melhor esse campo que sempre desejei desvendar.
A Educação Inclusiva, a educação para todos, não é exercida apenas por se
reconhece-la como direito do cidadão e dever do Estado. É necessário assumir a
ineficiência da educação para poder construí-la com toda a urgência e adequação
que a situação exige.
Em julho do mesmo ano fui convidada a participar de um treinamento, para o
mercado de trabalho, de 60 adolescentes, no Programa Guarda Mirim de Paulínia. E
em agosto do mesmo ano iniciei mais um curso de graduação.
Mais um xeque. Acreditava que estava vencendo o jogo, afinal meu trabalho
estava sendo reconhecido por algumas pessoas e era, mais uma vez, universitária.
No Programa Guarda Mirim, consegui grande vínculo com os adolescentes
que participavam das palestras e dos atendimentos individuais, além de conquistar a
confiança de algumas mães. Nesse período de trabalho, participei da internação de
uma adolescente de 17 anos, que já era mãe, em uma clínica de recuperação de
usuários de drogas. A menina só aceitaria ser internada se acompanhada por mim e
sua mãe. Após sua internação, comecei o atendimento clínico da mãe da garota,
que apresentava muitas resistências em aceitar que sua filha precisava ficar
internada em uma clínica de recuperação de pessoas dependentes de drogas. Eu
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também mantinha contato com a garota através de visitas mensais e,
semanalmente, garantia o contato com os profissionais da clínica.
Nesse período também me integrei no Programa SuperAção - uma equipe
formada pela iniciativa pública e privada, visando à qualificação profissional, com a
inclusão no mercado de trabalho, da pessoa com deficiência . Nesse programa
estavam envolvidos, respectivamente: o Centro de Promoção Social, o Centro de
Terapia e Reabilitação Integral Municipal (CETREIM), a Secretaria da Educação
(representada por mim), o Programa Saúde Mental, a Secretaria da Criança e do
adolescente (SECA), a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), o
Centro de Ação Comunitária de Paulínia (CACO), o Centro de Integração dos
Deficientes de Paulínia (CINDEP), a Guarda Mirim, a Escola Vida e Movimento e o
Conselho de Segurança Pública de Paulínia (CONSEG).
O objetivo do SuperAção era propiciar a qualificação profissional da pessoa
com deficiência e sua inclusão no mercado formal ou informal, visando à construção
de sua cidadania. O trabalho buscava contribuir para a melhoria da qualidade de
vida da população deficiente, através da superação de suas dificuldades e o
desenvolvimento de suas potencialidades; (estimular a sensibilização)sensibilizar a
comunidade quanto ao potencial da pessoa com deficiência; desencadear a
articulação e o trabalho em rede, otimizando e racionalizando as ações; divulgar a
proposta junto à Indústria e Comércio; estabelecer parcerias de profissionais,
decorrentes das necessidades do mercado local; criar oficinas de capacitação em
sistema de parcerias, para as pessoas com deficiência que não apresentassem
condições de concorrer no mercado formal de trabalho; propiciar o envolvimento da
pessoa com deficiência e sua família no projeto, visando a sua participação efetiva
em todo o processo e estimular a autogestão.
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A equipe do Programa SuperAção se reunia todas as terças-feiras para a
discussão do desenvolvimento das atividades e construção de novas propostas.
Inicialmente a preocupação foi de mapear as pessoas com deficiência do Município,
criando assim um banco de dados e possibilitando o encaminhamento para um dos
módulos:
- Inclusão da pessoa com deficiência no mercado formal;
- Inclusão da pessoa com deficiência no mercado informal;
- Cursos de capacitação profissional.
Minha participação no programa SuperAção, assim como no Curso de
Pedagogia, aumentava meu desejo de compreender melhor o trabalho a ser
desenvolvido com pessoas com deficiência. Mas, na verdade, sentia uma mudança
de olhar, de perspectivas. Através de discussões feitas em sala de aula, desenvolvia
um olhar mais atento às pessoas e às situações que vivenciava, ampliava minha
visão de homem e de mundo, percebia que todas as pessoas apresentavam
limitações que precisavam ser respeitadas e trabalhadas.
Em julho de 2003, motivada por tantas coisas novas que aprendera nas aulas
do Curso de Pedagogia, senti necessidade de compartilhar a construção de meus
novos conhecimentos com outras professoras. Ampliei os cursos que ministrava no
ENEP. Convidei para isso, duas amigas do Curso de Pedagogia. Com Patrícia
construí o projeto “Uma análise crítica de filmes infantis”, que tinha como objetivo
discutir perversão, sedução, libido e o olhar. Apresentamos recortes de filmes, como
de “Mera coincidência” e “Branca de Neve” – com som e sem som; o “Musical
Fantasia 2000” e “Manuelita”, discutindo a linguagem dos meios de comunicação. O
mini-curso foi finalizado com o filme “Kiriku” e com a apresentação do nosso trabalho
desenvolvido na disciplina de Tecnologia e Educação, do Curso de Pedagogia. Teve
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como embasamento teórico o texto: “Formação de professores e pesquisa: uma
relação possível?”, de Verbana Lisita, Dalva Rosa e Noêmia Lipovetsky; um trabalho
realizado na rede municipal de Goiânia: ”O olhar viajante (do etnólogo)”, de Sergio
Cardoso; “O sensível olhar-pensante” de Miriam Celeste Martins. Textos estudados
em aulas, no curso Proesf. ( este trecho está confuso: o que é o que? São todos
textos? Todos foram estudados no Proesf?)
Outro mini-curso apresentado foi “Jogos cooperativos”, em parceria com
Neuza – também Psicóloga. A proposta era levar os profissionais da área da
educação e demais interessados a refletirem sobre a prática em sala de aula,
proporcionando aos participantes a tomada de consciência do potencial de
cooperação que existe em cada pessoa. O objetivo era desenvolver a habilidade de
perceber e ouvir o outro, desenvolver a criatividade para realização das atividades
propostas, ampliando a confiança nos parceiros, oportunizar o compartilhamento de
idéias e opiniões e discutir possibilidades de trabalho com crianças.
O curso de Autoconhecimento, precisei realizar sozinha. A prefeitura não
providenciou/ofereceu as passagens de minha amiga. Não era justo ela pagar
novamente(?) sozinha, já que descobrimos que todos os palestrantes de fora da
cidade recebiam as passagens, hospedagem, alimentação e passeios pela cidade
às custas do município. Mais uma vez a Prefeitura Municipal desfavorecia os
profissionais da própria cidade.
Minha vida profissional se desenvolvia muito bem, até voltar de férias, em
fevereiro de 2003, e descobrir que haviam mexido em todos os meus materiais
pessoais na Guarda Mirim.
O jogo parecia ganho, mas o adversário, mais uma vez com muita astúcia,
levou vantagem.
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Haviam sido copiadas todas as fichas de atendimento dos adolescentes que
atendia e todos os programas e projetos que desenvolvia. O sentimento era de que
mais uma vez o jogo havia acabado.
Sentia-me como se nenhum dos pontos que conseguira até aquele momento
tivessem valor.
Busquei esclarecimentos, entender o que estava acontecendo, mas só ouvi
de minha superior que não me preocupasse e que isso só provava que havia
pessoas com inveja do meu trabalho. Inveja? Isso era roubo. A pessoa que havia
copiado e apagado do computador todos os meus trabalhos foi descoberta, mas
nada aconteceu, nem mesmo foi obrigada a devolver aquilo de que se apropriara.
A partir desse acontecimento não me sentia mais à vontade em trabalhar em
um ambiente onde não existia respeito entre os profissionais. A falta de ética
profissional demonstrada (a)me deixou desmotivada para o trabalho. O Secretário da
Educação, que (a)me havia convidado para trabalhar como Psicóloga, não se
pronunciava. Pedia apenas que tivesse paciência e não me preocupasse com mais
nada. Mas, onde ficar, o que fazer?
O presidente do Conselho de Segurança Pública de Paulínia (CONSEG), que
anteriormente era da Guarda Mirim, tendo mudado seu local de trabalho por motivos
semelhantes, convidou-me para ficar no CONSEG.
No período em que ali permaneci (no CONSEG), desenvolvi apenas trabalhos
para o Programa SuperAção, já que esse Conselho estava iniciando uma nova
administração, não havendo uma função específica que eu pudesse desenvolver.
Em agosto de 2003, comecei a trabalhar em um Programa Educacional de
Prevenção e Saúde nas Escolas – PEPSE, convidada pela coordenadora do
programa. A indicação tinha sido do Secretário de Educação. Os objetivos eram:
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proteger e defender a saúde individual e coletiva; proporcionar dados para planejar,
avaliar e executar medidas preventivas de doenças;(?) políticas de descentralização
e atenção primária à saúde; diminuir abstenção escolar por doenças domésticas e
infecções comunitárias; fazer interagir família, comunidade e escola; promover(ou
preparar?) agentes multiplicadores de saúde.
O desenvolvimento do programa se dava através de palestras educativas
voltadas para alunos, educadores, família e comunidade; panfletagem em toda rede
municipal de ensino, enfocando doenças sazonais e métodos de prevenção; visitas
domiciliares para interação família-escola, onde eram realizadas trocas de
informações e orientações para uma melhor qualidade de vida; cursos de ergonomia
para os funcionários desenvolverem seus trabalhos de uma maneira menos
sofrível(ou sofrida?) no seu dia-a-dia; cursos para gestantes da rede municipal de
ensino; reuniões periódicas com profissionais da Rede Municipal de Ensino, para
levantamento de problemáticas novas, com solução coletiva; banco de dados de
todas as atividades desenvolvidas, e informações sobre os alunos que necessitavam
de acompanhamentos específicos.
O trabalho que se desenvolvia dentro da instituição escolar visava prevenir
transtornos psicológicos e detectar alguns problemas que poderiam prejudicar o
desenvolvimento das crianças. A avaliação abordava diversos aspectos, como
participação na turma, relacionamento com colegas e profissionais da escola,
concentração etc.
A observação era feita em sala de aula, de vídeo na biblioteca, ou em espaço
externo, como pátio, área livre, brincadeiras. A observação da professora era
considerada, assim como de outros profissionais da escola e do PEPSE, que
estavam em contato com a situação.
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Em nenhum momento a criança era deslocada para uma sala especial ou
consultório, pois quando era percebida a necessidade de alguma avaliação
diagnóstica mais específica, era encaminhada para o serviço de saúde, o CETREIM,
ou à Saúde Mental Infantil da cidade.
Todos os encaminhamentos eram acompanhados de um relatório de todos os
profissionais envolvidos no atendimento e outro educacional, feito por professores,
diretora e orientadora que, diariamente, estavam em contato com a criança.
Em relação à visita domiciliar, eram inúmeras as preocupações e incertezas
que os pais apresentavam, sendo um dos sentimentos mais presentes, aquele
decorrente do fato de não poderem participar integralmente do desenvolvimento de
seus filhos, principalmente por trabalharem, sentimento esse muitas vezes
acompanhado de culpa, ciúmes ou desconfianças.
Esse trabalho constituiu minha maior realização profissional. Conseguia,
através das visitas às escolas e, principalmente, às casas das famílias de algumas
crianças, desenvolver um trabalho eficiente para o desenvolvimento das crianças e
da função do professor ou educador da escola.
Percebi que o jogo não estava perdido, ressurgia uma nova esperança de
vitória.
Do mesmo modo que em qualquer acontecimento ou comportamento
humano, sempre existem múltiplos elementos que estão integrados e estruturados
no todo, em permanente movimento e interação; assim, também o trabalho buscava
uma interação e comunicação entre os sujeitos e a totalidade grupal e social.
No campo de pesquisa, enquanto psicóloga, era necessário conciliar e ajustar
o método de trabalho às modificações crescentes, como as de ordem social,
econômica, estrutural, dentre outras.
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O encaminhamento de crianças para o atendimento psicológico representa
um número expressivo. As radicais transformações da nova composição familiar
contribuem para uma crescente e generalizada mudança dos valores éticos, morais
e ideológicos que regem o modo e a finalidade de viver. Essa acelerada mudança
dos padrões vigentes desenvolve, nos sujeitos, sentimentos de ansiedade, confusão
e possíveis crises de identidade, no sentido de quem são, como devem ser, para
que e para quem eles vivem.
O crescente aumento do número de mães adolescentes, de mães solteiras,
de casamentos que são seguidos de descasamentos e recasamentos, como
também casais que buscam relacionamentos onde cada um reside em moradias
independentes, marca uma evidente mudança nos papéis que tradicionalmente
eram conferidos ao pai, à mãe, ao filho etc. Essa mudança de estrutura familiar pode
gerar uma confusão, principalmente para os filhos, mas não é o fator determinante
do desenvolvimento patológico.
O método de investigação desses problemas consiste, essencialmente, na
evidenciação do significado inconsciente das palavras, das ações, das produções
imaginárias (sonhos, fantasmas, delírios) de um sujeito. Esse método baseia-se
principalmente nas associações livres do indivíduo, que são a garantia da validade
da interpretação. A interpretação psicanalítica pode estender-se a produções
humanas para as quais não se dispõe de associações livres.
A técnica da interpretação inclui a clarificação das experiências conscientes e
pré-conscientes, a confrontação como uma tática focal no comportamento verbal e
não-verbal, e a interpretação propriamente dita dos significados do que foi clarificado
e confrontado.
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O estresse psicológico advém de situações conflitivas, onde o indivíduo
depara-se com importantes modificações em sua vida, ou pela forma como um
indivíduo interage com o mundo.
A proposta de Psicologia nesse programa de saúde escolar propunha
conhecer e interpretar como os aspectos psicológicos da criança influenciam seu
comportamento no contexto educacional, conhecer e interpretar as relações entre
determinadas significações psicológicas atribuídas pelos professores a partir do
comportamento da criança e a percepção da necessidade do encaminhamento.
Esse trabalho facilitou, em muito, os atendimentos realizados pela saúde.
Muitas dificuldades apresentadas pelas professoras eram esclarecidas através das
visitas domiciliares, e, com apenas algumas orientações à família, a situação era
modificada.
Semanalmente eu me reunia com profissionais da saúde, para discussão de
casos, de encaminhamentos e definições de trabalho. Estava ocorrendo, pela
primeira vez na cidade, um trabalho integrado entre educação, saúde e comunidade.
Em novembro de 2003, participei da I Jornada Catarinense de Inclusão, em
Blumenau – Santa Catarina. O evento foi promovido pelo Conselho Estadual dos
Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência – CONEDE. A autorização e o
financiamento para a participação no evento ocorreram em razão de um pedido de
uma das profissionais do PEPSE, que conseguiu contemplar meu desejo de
participação na Jornada, como também de todas as outras integrantes do grupo
(coordenadora, enfermeira e terapeuta ocupacional). Além de todas as integrantes
do PEPSE, foram mais duas diretoras de escola que não sabiam nem o nome do
curso de que iriam participar!
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O evento possibilitou frutíferos contatos com profissionais que trabalham com
pessoas com deficiência. A maior parte dos participantes apresentava alguma
deficiência, na maioria física.
Através da participação na Jornada de Inclusão, tornou-se visível a
necessidade de perceber a inclusão nas instituições escolares por outro ângulo. Fazme necessário entender os alunos como “especiais da educação” e não somente
“especiais na educação”. O “especial da educação” tem a ver com a inclusão total,
incondicional, de todos os alunos nas escolas e ultrapassa o grupo de pessoas com
deficiência, englobando-as conjuntamente. O “especial da educação” é condição
para reverter a situação atual da escola, marcada pelo fracasso e pela evasão de
uma parte significativa de seus alunos. Quantos alunos estão desmotivados,
infelizes, marginalizados pelo insucesso e privações constantes e pela baixa autoestima resultante da exclusão escolar e da sociedade – alunos que são vítimas de
seus pais, de seus professores e, sobretudo, por viverem em condições de pobreza
social e cultural. Esses alunos são conhecidos nas escolas devido às múltiplas
repetências, expulsões, evasões e por não se enquadrarem no protótipo da
educação formal.
No início de 2004, o trabalho no PEPSE começou a modificar-se. Não havia
mais carro para a realização das visitas às escolas e domiciliares; a participação nas
reuniões semanais do SuperAção e nas realizadas com o grupo de profissionais da
saúde era, muitas vezes, impedida pela orientadora, dificultando assim todo um
trabalho que demorou para obter a confiança dos professores e pais e cujos
resultados estavam aparecendo. A dificuldade no cumprimento do trabalho estava
relacionada ao impedimento colocado pela coordenadora a qualquer participação
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nossa (minha, enquanto Psicóloga, da Enfermeira e a Terapeuta Ocupacional) em
reuniões na cidade, sem sua presença.
A coordenadora do Programa era candidata a vereadora e dizia que seu
nome não estava sendo divulgado como gostaria. Não aceitava mais que as cartas
que eu recebia para participar das reuniões viessem no meu nome, exigia que
fossem endereçadas a ela.
No jogo é necessário estar sempre atento aos ataques do adversário. Afinal
quem participava das reuniões?
A coordenadora era a única participante do grupo PEPSE que não tinha
formação universitária, mas determinava cada trabalho a ser desenvolvido, gerando
conflitos, pois nem todos aceitavam(o que ou a quem?). Afinal, estuda-se tanto,
para alguém determinar como você deve trabalhar, sem ter qualquer noção sobre o
assunto? Coordenar um grupo é uma coisa, determinar o trabalho do outro é outra,
bem diferente.
Como ser conhecida, se não participava das reuniões e dificilmente estava
dentro das escolas? Sua maior dificuldade em estar em campo resultava do fato de
fazer Curso de Direito em horário de trabalho. Será que tinha noção dos direitos e
deveres de um servidor público? Entretanto, detinha um cargo em comissão que a
dispensava de justificar suas ausências ao trabalho.
Em maio de 2004, eu e a enfermeira do programa conversamos com a
Secretária Adjunta da Educação sobre as dificuldades para o desenvolvimento do
trabalho. Pedimos mínimas condições para trabalhar ou estávamos dispostas a
voltar para o cargo no qual havíamos iniciado na Prefeitura. O Secretário de
Educação estava afastado para trabalhar em sua campanha – buscava ser o viceprefeito.
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A coordenadora do PEPSE, ao ficar sabendo das reivindicações, mandou que
cada uma voltasse para o seu cargo. No dia seguinte já estava novamente em sala
de aula, com a consciência limpa de não participar do jogo sujo que estava se
desenvolvendo.
Fui obrigada a recuar minhas peças para não perder o jogo.
Afinal, será que valia a pena passar por todas essas dificuldades fora de sala
de aula, sem ser recompensada? Em questões financeiras nada mudou, sem
mesmo a oportunidade de um registro ou documento que provasse o tempo de
serviço enquanto Psicóloga. A realização pessoal, porém, os contatos com
diferentes profissionais,

o reconhecimento por alguns diretores e professores e,

principalmente, dos pais, compensava tudo o que havia vivenciado.
Iniciar uma nova estratégia era imprescindível.
Em julho de 2004, não apresentei nenhum curso no ENEP. Estava estupefata
com a falta de organização do encontro e a diferença que faziam entre os
profissionais de fora em relação aos da cidade.
Nesse ano ocorreram grandes mudanças, perdas e ganhos. Na semana
seguinte à realização do ENEP, passei sete dias dentro de um hospital,
acompanhando meu pai que havia sofrido um enfarto. Era como se vivesse um
pesadelo, sem ninguém para acordar-me. Ainda nessa semana precisava
comparecer à Prefeitura de Campinas, para tratar de assuntos referentes ao
Concurso para seleção de professores que havia prestado. Nada melhor que uma
boa notícia para mudar um pouco o clima de um hospital!
Foi uma semana intensa e bonita. Eram pai e filha, o tempo todo juntos,
conversando e conhecendo novas pessoas, também com problemas de saúde.
Infelizmente, a situação era grave e meu pai precisou se despedir. A maior alegria foi
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ter presenciado a despedida mais tranqüila e bela que possa existir. Durante aquela
semana ele conseguiu conversar por telefone com todos os seus irmãos e seu filho
que morava longe e, em nenhum momento, reclamou de dor. Uma morte digna, pelo
que sempre foi.
A morte representou a perda mais poderosa da dama. Mas o jogo sempre
recomeça. Pode se tornar confuso, difícil, insuportável, injusto, mas não se tem outra
saída. É necessário utilizar-se da derrota, da perda, da morte, para refletir melhor a
cada lance do jogo.
Em dois de agosto de 2004, comecei a trabalhar em Campinas como
professora.
Mais uma jogada em minha vida.
O acolhimento pelos profissionais da “EMEI Adão Emiliano” foi excelente. Foi
possível visualizar uma postura diferente desses professores, em relação aos de
Paulínia. Existia cooperação, trabalho em grupo, valorização profissional e,
principalmente, respeito entre as pessoas.
A escola que escolhi ainda não estava completamente construída, ficando à
disposição da NAED4. Conheci várias escolas de Educação Infantil do município de
Campinas. No início de 2005, ainda sem escola, fui chamada para cobrir a falta de
uma professora na EMEI “Agostinho Páttaro”. Os dois dias iniciais aumentaram para
trinta, mais trinta, mais trinta, não existindo definição do tempo pelo qual a
professora ficaria afastada.
Tive muitas dificuldades com a turma. Eram 32 crianças de 03 a 06 anos em
uma sala, sem materiais, já que o armário da professora encontrava-se fechado. As
crianças estavam sem uma referência docente, pois já haviam passado várias
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professoras pela sala. Posteriormente se pôde perceber a classe de forma diferente.
Faltava apenas um professor fixo.
Com uma boa estratégia, capturei a torre adversária.
Em março desse mesmo ano, recebi outro telegrama de concurso. Agora era
de Paulínia, para assumir a vaga de professora de Psicologia. Em seguida pedi
afastamento da Educação Infantil da cidade, para assumir o Ensino Médio,
ministrando aulas de Psicologia da Educação, Sociologia da Educação e
Fundamentos Metodológicos Pré-Escolar, para o Curso de Magistério.
Os trabalhos desenvolvidos com as alunas do magistério trouxeram
questionamentos importantes em relação ao papel dos professores na Educação
Infantil, fazendo-as refletirem sobre sua própria prática cotidiana. As discussões
trouxeram à tona inúmeras brincadeiras e músicas que não são mais vistas e
ouvidas nas escolas, numa recuperação da cultura popular.
Uma reflexão sobre o trabalho com futuras professoras, ao mesmo tempo em
que atuava como professora de Educação Infantil (não foi dito, acima, que pediu
afastamento da Educação Infantil ao assumir o Ensino Médio?), possibilitou rever e
materializar a concepção de trabalho desenvolvida, e uma tentativa de compreender
a função da escola e a importância da Educação Infantil atualmente.
Essa reflexão remeteu às discussões feitas em sala de aula, na disciplina
“Educação de criança de 0 a 6 anos”, do Curso de Pedagogia. Pensar ou estudar
sobre a cultura infantil é uma das formas de compreender as práticas sociais,
econômicas e políticas que restringem as escolhas de vida das pessoas. É procurar
conhecer a criança, suas percepções de si mesma e do mundo.
Outra discussão pertinente ao assunto desenvolvido em sala de aula baseouse no texto de Shirley Steinberg e Joe Kincheloe (2001), que trata do filme
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“Esqueceram de mim 2”, que apresenta as aflições de um menino esquecido por sua
família, em uma viagem de final de ano. Através do filme, o autor busca comentar
sobre a infância de crianças que enfrentam, desde muito cedo, a separação dos
pais, sua ausência devido ao trabalho, justamente quando ainda precisam de colo,
atenção, limites, carinho, educação e de uma atitude adulta e responsável vinda dos
pais.
O período em que as crianças costumam ficar sozinhas é, na maioria das
vezes, ocupado pela televisão, videogames e computadores, que garantem, de certa
forma, a segurança, tirando-as da rua, mas que por outro lado, as distanciam da
convivência grupal, da construção de novas amizades. Essa situação não é
constatada apenas no momento em que ficam sozinhas em casa, mas também
quando os pais chegam a casa e querem descansar e fazer as tarefas domésticas,
não sobrando tempo para as brincadeiras com os filhos, a verificação da lição de
casa passada pela professora, para comentários sobre o dia, etc.
As instituições infantis selecionam (para que? Para compor o currículo dessas
escolas?)

aspectos da cultura, relacionados com o saber instituído na escola

elementar: a escrita e os números, excluindo elementos caracterizadores da cultura
do país, como o carnaval, rituais do Bumba meu boi, capoeira, as lendas.... A
produção de objetos não reflete a riqueza do mundo cultural e natural. Mesmo o uso
da sucata fica empobrecido, com a falta de um tratamento que ofereça identidade
cultural a tais objetos.
Ainda existem escolas que diferenciam as brincadeiras entre meninos e
meninas, onde as de casinhas com bonecas devem restringir-se ao público feminino,
e brincadeiras motoras, com carrinhos e objetos móveis, pertencem mais ao domínio
masculino. Da mesma forma, a concepção de que o brincar deve restringir-se a
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espaços como o playground, ou a uma sala como a Brinquedoteca, mostra o quanto
o brincar está ausente de uma proposta pedagógica que incorpore o lúdico como
eixo do trabalho infantil.
Cabe à escola a tarefa de tornar disponível o acervo cultural que dá conteúdo
à expressão imaginativa da criança, abrir o espaço da escola para receber outros
elementos da cultura que não a escolarizada, para que beneficie e enriqueça o
repertório imaginativo da criança.
Na infância, a criança constrói a base principal, o suporte para toda uma vida
e o brincar é essencial na formação infantil, na esfera emocional, intelectiva, social e
física.
Através do brincar, do simbólico e do jogo, a criança está experimentando e
entendendo o mundo, os movimentos e as reações, tendo assim elementos para
desenvolver atividades mais elaboradas no futuro.
A aprendizagem da linguagem e a habilidade motora de uma criança também
são desenvolvidas durante o brincar. O lúdico é o aspecto do jogo, enquanto
vivência das mais variadas formas de expressão dentro da sala de aula, e a
atividade lúdica pode ser um instrumento prático e motivador que permite ao aluno
compreender a estrutura e o funcionamento de si mesmo, possibilitando-lhe atuar
com maior expressividade, autonomia, inteligência e sensibilidade, pois a fantasia
lúdica transporta-o para dentro de muitas situações nas quais pode criar, vivenciar
de forma diferente e reelaborar muitas questões.
Segundo Vigotsky (1990), existe uma dependência recíproca entre o processo
de desenvolvimento e o de aprendizagem, pois esta cria a área de desenvolvimento
potencial ou proximal. É nesta área de desenvolvimento potencial (proximal) que a
criança irá elaborar suas capacidades para a aprendizagem, mediada por signos,
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pela linguagem e pelo “outro”. Isso levará a internalização das funções psíquicas
superiores, tais como a atenção voluntária, a memória, o pensamento lógico e a
formação de conceitos. O jogo e a brincadeira são as formas encontradas pela
criança para assimilar este meio, atuando sobre ele de forma que possa ter maior
autonomia sobre o mesmo.
O brinquedo surge de uma necessidade da criança agir como um adulto,
tornando o mundo dos objetos diretamente acessíveis a ela. No brinquedo as
condições da ação podem ser modificadas conforme a necessidade da criança, sem
perder, no entanto, sua relação com a situação real. Desta forma, a situação lúdica
independe do resultado objetivo, visto que sua motivação reside na ação
propriamente dita, a qual proporciona o surgimento de uma situação lúdica
imaginária.
Por meio da brincadeira simbólica, a criança cria condições de lidar com a
realidade e com situações que lhe são inacessíveis e mesmo incompreensíveis no
nível da realidade. Desta maneira, a brincadeira simbólica dá à criança maior
possibilidade de lidar com suas emoções, conduzindo à etapa posterior do
desenvolvimento do pensamento lógico.
A perspicácia do educador leva-o a compreender que a educação é um ato
intencional, que requer orientação para facilitar a construção do conhecimento das
crianças, que se processa especialmente pelo brincar, pelo jogo e é esta relação
que se pode estabelecer entre a educação e o jogo de xadrez. A importância do jogo
simbólico está no fato que proporciona à criança condições de exercitar sua
imaginação, de trabalhar sua memória e de criar novas estratégias, combinando
seus conhecimentos com a situação atual.
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Tentar unificar os conhecimentos da formação em Psicologia e em Pedagogia
é, primeiramente, refletir sobre cada uma, considerando as responsabilidades
históricas na produção das concepções normalizadoras, dos processos de
naturalização das diferenças, na administração institucional, na criação de salas
especiais em escolas regulares, na produção dos instrumentos técnicos e
concepções que fundamentaram a seleção e separação de crianças.
Mas não basta apenas se rebelar com essa história disciplinar. É necessário
que a Psicologia e a Pedagogia se apresentem como instrumentos de apoio a uma
versão transformadora da educação, a uma versão democrática da escola como
espaço de produção de vida e ampliação das consciências.
Refletir sobre educação requer pensar na troca entre as pessoas e consigo
mesmo, internalizando conhecimentos, papéis e funções sociais, o que permite a
construção da própria consciência. Dessa forma, é necessário um trabalho que
integre a educação com as questões econômicas e sociais, apresentadas pela
sociedade, sem qualquer diferença entre as pessoas.
É fundamental, ainda, que o profissional que trabalhe com a proposta de
inclusão, deixe de ter um olhar sempre direcionado, proporcionando a todas as
pessoas envolvidas a possibilidade de entrar em contato com um olhar diferenciado,
atento, observador, sensível ao mundo.
Mas é válido ressaltar que para trabalhar com uma proposta nova, como a
inclusão, é necessário elaborar uma conexão, uma real comunicação entre todos os
profissionais envolvidos. É necessário acreditar que a inclusão é uma grande
oportunidade para que os alunos, pais e educadores demonstrem as suas
competências, poderes e responsabilidades educacionais. É urgente a mudança que
deve ocorrer na escola, desconstruindo a máquina obsoleta que paralisa os
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conceitos sobre os quais ela funciona, os pilares teóricos-metodológicos em que se
sustenta.
O jogo ainda não acabou, mas a cada jogada se constrói uma nova e bela
visão de possibilidades de estratégias, o que me incentiva a aprender cada vez mais
sobre as diferentes formas e maneiras de jogar.
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