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RESUMO

Esta é uma história de encontro com origem, identidade e formação.

Histórias podem ser contadas através de imagens, pela palavra grafada, pela

palavra falada. É a certificação do ato de escrever como ferramenta de

pensamento e transformação. O processo de transferir as ideias, experiências

e descobertas para o papel faz a ligação entre a mente e o coração. Traz para

cima o que está no fundo, como a lata que era arremessada no cacimbão,

aquele poço construído no quintal ou perto do riacho. Este é um trabalho de

pesquisa sobre a prática pedagógica no próprio ambiente de trabalho,

entrelaçada com a história do sujeito aprendente e ensinante, que envolve

também seu conhecimento prévio e as relações, em conjunto com

pensamentos de teóricos importantes, oportunizado pelo Instituto Superior de

Educação Pró-Saber através do Curso Normal Superior com Habilitação em

Magistério na Educação Infantil. O percurso foi repleto de amor, enfrentamento

dos medos e desafios em arquitetar teoria e prática. Contar história é uma arte.

Palavras-Chave: Criança. Memória. História.
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INTRODUÇÃO

Um dos maiores desafios da escrita de uma monografia é saber por

onde começar, ainda mais, quando se trata da escrita de sua própria história.

Então por onde eu começaria? Pelo meu registro civil de nascimento da

República Federativa do Brasil. Da maneira mais delicada, seguro em minhas

mãos meu primeiro documento, que apesar da passagem do tempo, da folha

amarelada, do remendo com as fitas, ainda está nítido e em bom estado. A

tinta do carimbo está bem forte e é possível ver com clareza o nome da tabeliã,

que também se chama Maria como eu. Não tinha ideia que um encontro mais

tarde com esse nome mudaria a minha trajetória.

Nasci no ano de 1986, mas só passei a existir oficialmente no dia 3 de

abril de 1987, quando foi dada fé ao meu nascimento. Nessa época os partos

em maternidade já eram costumeiros, mas sem agilidade no registro de

nascimento.

Maria de Fátima, minha mãe, é um grande exemplo de mulher corajosa

e alegre que todos os dias vemos sorrindo, apesar das dificuldades. Penso que

meu jeito leve de lidar com muitos assuntos é herança dela que, desde muito

pequena, conheceu a pia e o fogão. Era a filha mais velha de uma linhagem de

vinte e quatro filhos, embora nem todos tenham vingado, pois não havia muitos

recursos e segurança para os partos realizados em casa. Precisou trabalhar

cedo para conseguir comprar um sabonete ou um pedaço de pano para fazer

um vestido.

As suas cicatrizes visíveis e principalmente as invisíveis não a impedem

de se abrir e enxergar a beleza da vida, como revela o desenho abaixo, de sua

autoria. Segundo seu relato, a inspiração para a criação deste girassol com as

sementes de abóbora veio da admiração por esta flor, avistada nas

plantações, nas viagens a caminho do sertão e nas benfeitorias da planta para

uso medicinal ensinadas pela sua avó.
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Fotografia 1–  Na direção do sol

Autora: Maria J. Loiola

Trago a poesia de Fernando Pessoa, por meio de seu heterônomo

Alberto Caeiro, que dialoga com o desenho de minha mãe e traduz também o

meu olhar para o mundo quando criança.
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O meu olhar é nítido como um girassol
Tenho costume de andar pelas estradas
Olhando para a direita e para a esquerda,
E de vez em quando olhando para trás…
E o que vejo a cada momento
É aquilo que nunca antes eu tinha visto,
Eu sei dar por isso muito bem…
Sei ter o pasmo essencial
Que tem uma criança se, ao nascer,
Reparasse que nascera deveras…
Sinto-me nascido a cada momento
para a eterna novidade do mundo…
(PESSOA, 2017, p. 40).

Como era bom andar sem rumo, simplesmente para rir do nada e

observar o sol descer para brincar de se esconder atrás da mangueira, do

abacateiro, da goiabeira e até das folhas largas da bananeira. A cerca não nos

impedia de comer os frutos aos seus pés, acocorados com a boca e mãos

melados, e os olhos a fixar os passos do dono a se aproximar.

E caminhar rumo aos engenhos em busca do “puxa”, o nosso doce

favorito, feita de uma cana descascada mergulhada no tacho onde o caldo

fervia. A iguaria era retirada antes de chegar ao ponto da rapadura. As mãos

puxavam o melado para todos os lados até cristalizar e no céu da boca grudar.

Fui ativa em todo o processo de fabricação da farinha. Desde a retirada

da casca da raiz, com um corte na mão aqui, um calo ali, passando pela

moagem da mandioca até a sua torra. Muitas histórias eram contadas dos

nossos antepassados, com estilo assombrado e de como seria feita a divisão

da farinha depois de pronta. Quantos alqueires iam para a venda e quantos

ficariam com a família e os trabalhadores. Aprendi o valor do trabalho duro,

pois esses adultos e crianças (parentes ou não) foram exemplos de

trabalhadores que resistiam pela força e pela sobrevivência. Voltando para

casa tarde da noite, montada no lombo dum jumento guiado pelo meu avô

Sebastião, eu contemplava a Criação. Não sentia medo, pois a lua cheia

iluminava a estrada de terra.

Entre uma conversa e uma lembrança, minha mãe me contou sobre o

seu primeiro e único parto, dos olhos azuis do médico e de como me libertei do

cordão umbilical  para vir a vida aqui fora.
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Meu nome seria Maria Jaqueline, escolhido por ela. No entanto,

Antônio, que era meu padrinho e casado com Maria, minha madrinha e tia de

minha mãe, sugeriu Maria Janaína por achar mais bonito. Esse casal acolheu

minha mãe em sua casa num momento difícil entre a gestação e o meu

nascimento, dizendo sim para a minha vida que se gerava na barriga,

abortando o preconceito e o julgamento diante de uma mulher, mãe e solteira.

Assim fui batizada como Maria Janaína. Por muitos anos, eu tive vergonha do

meu primeiro nome, nem o mencionava. O meu ingresso no Instituto Superior

de Educação Pró-Saber mudou os rumos desse enredo.

Tenho um sinal de nascença do lado esquerdo do meu rosto, próximo à

orelha e também não gostava dele, que parecia uma mancha enorme no meu

rosto de criança. Na escola me insultavam, diziam que era um mapa ou

sujeira. Diz a sabedoria popular que esse tipo de marca impressa no rosto ou

no corpo da criança foi por esquecimento da mãe, que deixou um pedaço de

pano, uma chave ou outro objeto no bolso, enquanto estava grávida. Agora

amo meu sinal,  minha marca autêntica.

Ao entrar para o curso, a primeira coisa que aprendi foi a importância do

meu nome, das minhas raízes, pois atrás de cada nome existe uma história,

existem pessoas que por amor fizeram essa escolha. Carregamos lugares,

pessoas, práticas, brincadeiras e a língua que construiu habitações dentro de

nós. Ainda assim, somos seres únicos, cada qual com a sua digital, que é a

marca genuína e singular, como diz Madalena Freire (2008).
Temos uma marca em nosso corpo, nossa impressão digital, que
registra que cada um de nós é um único exemplar na face da Terra e,
por isso mesmo, estamos fadados ao mundo das diferenças, sempre
em confronto com o diferente”. (FREIRE, M., 2008, p. 25).

É essencial conhecer a origem dos elementos que nos constituíram

inicialmente para descobrir quem se é, e, nesse caminho, compreender e

valorizar as diferenças culturais e individuais. Nos conectamos pela troca de

experiências da prática pedagógica e social, pelos nossos sonhos, desejos,

necessidades e faltas. Somos iguais porque somos gente, mas somos

diferentes, porque a raça humana é caracterizada pela sua heterogeneidade.

A produção deste trabalho de conclusão de curso sempre me

assombrou, não sabia direito do que se tratava, só sabia daquilo que as

pessoas falavam, das suas dificuldades e dos efeitos fisiológicos durante o
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desenvolvimento da escrita, formatação e apresentação. No entanto, através

da disciplina de Metodologia de Pesquisa, coordenada pelas professoras

Cristina Laclette Porto e Maria Delcina Feitosa, soube da nova proposta de

construção de monografia do Pró-Saber com base na nossa própria história de

educando desde antes de começar a formação, o seu decorrer e as

transformações das ações, a partir do que se aprende. Logo entrei em êxtase,

porque me descobri como protagonista e várias disciplinas e encontros me

levaram a ressignificações ao esbarrar nas minhas memórias escolares,

familiares e culturais.
A colocação em comum de questões, preocupações e inquietações,
explicitadas graças ao trabalho individual e coletivo sobre a narração
de cada participante, permite que as pessoas em formação saiam do
isolamento e comecem a refletir sobre a possibilidade de desenvolver
novos recursos, estratégias e solidariedades que estão por descobrir
ou inventar. (JOSSO, 2007, p. 415).

Sou testemunha ocular e personagem dessas partilhas de

experiências, citadas por Marie-Christine Josso (professora da faculdade de

psicologia e de ciências da educação da universidade de Genebra),

vivenciadas pelo meu grupo, manifestadas nas conversas em sala, nos

movimentos corporais e mais tarde na escrita. Fiquei encharcada de muita

emoção, encantamento e vontade de construir o próprio espaço no campo da

educação e nas relações humanas, com a oportunidade de refletir sobre essa

instituição de ensino, que traça a graduação em três anos, sendo o primeiro

deles voltado para o “mergulho em si” e alinhavado pelas memórias de cada

um. No segundo ano, nos aproximamos dos autores e das teorias, e, no

terceiro, somos incentivados a reverberar os conteúdos na prática em nosso

ambiente de ensino.

Tenho condições de dizer que estive me movimentando em espiral o

tempo todo, como o casco do caracol. Os conteúdos trabalhados vão muito

além dos acadêmicos e esta é uma especificidade desta concepção. Todas as

temáticas são possibilidades de conteúdo, o Pró-Saber trabalha e acredita num

modelo de currículo narrativo, que compreende as experiências do educando,

inclusive as que acontecem fora do espaço de educar e as anteriores a este,

como fundamentais para a formação de pensadores.

Tudo isso resulta em aprendizado a partir das associações, das trocas

de ideia com meus pares e com os objetivos traçados pelos  professores.
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Só se reflete o que se pratica. A teoria dá base para que o educador se

conscientize do seu agir e organize o espaço para intervir no desenvolvimento

do aluno quando necessário. Escavar a própria história propicia a conexão com

a importância das raízes e das memórias na construção da identidade cultural,

bem como o respeito pelos diferentes povos e sua ancestralidade.

Alforge

Donde venho minha gente, o sol é quente
mas ao entardecer e ele se recolher
O frio chega na cidade mais alta
da Chapada que tanto me faz falta

Na mala além da saudade trouxe a vontade
De vencer, vi na retina daquela menina
que desde outrora professora queria ser
A mão doía de sofrer, agora sofre de escrever

Me anestesia a poesia
Para o cordel tiro o chapéu
Agia sem pensar
nas marcas que a prática podiam deixar

Esta é a função da inteligência
Se adaptar
Pensar diferente, se organizar
No meio onde vivemos para sobrevivermos

Maria J. Loiola
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1 FILIAÇÃO

Sou filha de Maria Fátima. Sou filha do ventre de Fortaleza, de

Guaraciaba do Norte, terra do sol, filha do Ceará. Filha de Francisca e

Sebastião e dos seus filhos, irmãos, sobrinhos e da bondade de todos que

ajudaram na minha criação. Sou dos Patrocínio, dos Oliveiras, dos Ferro, dos

Alves, dos Fernandes. Sou filha da ausência de um pai desconhecido.

O que você quer ser quando crescer? Essa pergunta é feita por

familiares, professores, amigos, vizinhos e curiosos e acompanha os ouvidos

das crianças. O que eu não tinha a menor ideia é que não precisava esperar

crescer para ser alguém, já que o período da infância não invalida as escolhas

e os desejos. Falaremos mais sobre isso ao longo dessa narrativa.

Guardo com muito zelo as provas materiais da minha existência e

experiências através de fotografias, objetos, cartas, documentos, peças de

roupa e etc. Sou apegada afetivamente a esses elementos, porque me

lembram das pessoas e dos lugares que fizeram parte da minha vida. Os meus

mergulhos eram nos rios e cachoeiras da cidade onde eu cresci e onde minha

família se constituiu, a minha querida Guaraciaba do Norte no Ceará. Quando

ia a Fortaleza, capital do estado, lugar onde nasci, mergulhava nas suas praias.

Parava em Camocim, município cearense, quando ia em excursão organizada

por parentes e amigos. Chegando lá cedo de manhã, era possível ver a água

se confundindo com o firmamento, tamanha distância da areia. Conforme o

passar do dia, ela vinha se aproximando para arrebentar em ondas. Ali já

imaginava aonde os meus pés poderiam chegar.

Ir a praia era um programa inusitado, pois não fazia parte das belezas

naturais da Chapada da Ibiapaba, clima serrano, solo fértil capaz de germinar

legumes, frutas, hortaliças, grãos, flores e sonhos.

Entre tantas respostas há duas delas que sempre foram possibilidades

no meu coração, mesmo que eu não tivesse consciência disso, queria ser

professora ou artista. Minha relação com a educação sempre existiu. Quando

eu não estava na escola, ou ajudando minha avó materna, Francisca

Fernandes, nos afazeres domésticos, ou correndo pelo quintal, poderiam me

encontrar na casa ao lado, onde moravam minhas primas de segundo grau

Joaneide de Oliveira e Valdina Alves. Eram professoras e minhas primeiras
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inspirações; eram nítidos o seu amor e dedicação pela profissão. Me ajudavam

com as lições e a aquisição de materiais escolares que não eram de fácil

acesso para nós, e continuam não sendo até hoje, infelizmente, para grande

parte da população. Também eram elas que me arrumavam para as festas e

ocasiões especiais. Fui crescendo e passei a ajudá-las com os cadernos de

seus alunos que levavam para casa e na escola, auxiliando com as crianças.

Me apaixonei pelo caderno de caligrafia, mas me arrepia os traumas que ele

causou a muitas pessoas.

Brincava com meus primos de escolinha no quintal. A terra preta do

chão era o quadro e os gravetos, o giz. Percebo outros aspectos que

constituíram esse desejo, como a felicidade que sentia ao ajudar meus

colegas, vizinhos e familiares com os deveres da escola bem como a alegria ao

sujar minhas mãos e meu uniforme com o pó de giz branco, quando era

solicitada por algum professor para escrever no quadro.

E onde a arte entra no meio de tudo isso? Nenhuma história é contada

linearmente, ou seja, na ordem exata em que os fatos aconteceram, porque

eles vão chegando aos poucos na medida em que as janelas da memória vão

sendo acessadas, ainda mais quando estamos falando de uma época em que

o uso da tecnologia não era tão comum para o registro em fotografia e vídeo.

Não sou uma profissional de dança nem do teatro, que são dois dos meus

grandes amores.

Na minha cidade havia um centro comunitário que ficava próximo à

quadra poliesportiva. À noite era emprestado para um pequeno grupo de teatro,

amador chamado Athenas, do qual minha prima Valdina, citada anteriormente,

junto com outros adultos fazia parte do elenco. Pelo que conta a minha

memória, eu tinha sete anos de idade quando fui convidada para fazer uma

participação num espetáculo no papel de anjo. Meu corpo tremia, adormecia,

esquentava; a barriga doía e eu sorria. Era um chamado. Na escola também

não perdia a oportunidade de participar dessas manifestações que me davam

possibilidades de experimentar outras vidas.

“Arte na praça”, um nome lindo e sugestivo, era como se chamava o

projeto do qual fazia parte na infância e pré-adolescência, dirigido pelo artesão

Márcio Pena. Fizemos literalmente arte na praça (dança, teatro, pintura e
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artesanato). Nos apresentamos em eventos na cidade, escolas e povoados na

redondeza.

E qual é a relação da arte com a educação? Ambas se comunicam entre

si e entre o meio. O artista se conecta com as pessoas através da sua obra e o

educador se conecta através de sua prática. O mais importante não devem ser

os resultados acadêmicos e sim o caminho percorrido por este ser em

constante potencial de crescimento, principalmente, quando ele se conscientiza

do seu potencial criativo. Arte e educação são instrumentos de

desenvolvimento intelectual, afetivo e social. O professor-artista ajuda o

educando a desenvolver suas habilidades e sua autonomia facilitando a

interação na construção das relações e  identidade.

Quero fazer da minha prática docente uma obra de arte, porque é a arte

que chega primeiro, não limita o pensamento do sujeito, é urgência e espera.

Para ela não há fronteiras, nem cercas, nem muros ou fortalezas que impeçam

seu alvorecer. Em um livro que traz o trabalho de formação realizado entre o

Colégio Andrews e o Pró-Saber, nomeado de “Laboratório de Pensamento 2”,

essa aproximação entre arte e educação é defendida:
Ainda hoje em dia se confunde a arte como aquilo que propicia
apenas a apreciação do belo; e considera-se a educação, muitas
vezes, como mera transmissão de conteúdo. O conceito que desfaz a
distância entre arte e educação é o de criação ou invenção - a
criação como potência infinita”. (COLÉGIO ANDREWS; PRÓ-SABER,
2017, p. 11).

Mas durante o curso, o mergulho mais intenso e profundo foi para dentro

de mim mesma. Formalizar a minha prática pedagógica sempre foi um desejo,

e entendia que os papéis de educanda e educadora deveriam atuar juntos.

Voltei a estudar aqui no Rio de Janeiro, em 2012, com o objetivo de concluir o

ensino médio. Nesta época, eu trabalhava como auxiliar de serviços gerais no

Centro Educacional Vieira e Santana, na Rocinha, localidade onde moro.

Estar novamente num espaço de educação me incentivou a continuar na

busca. Com uma filha pequena, afazeres domésticos e trabalho, a maneira que

vi para concretizar esse desejo foi estudar à distância no Centro de Educação

de Jovens e Adultos (CEJA) no polo da Rocinha. No entanto, por conta de

problemas de saúde e uma segunda gravidez, acabei interrompendo os
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estudos. Anos mais tarde, retomei, na mesma modalidade de ensino, e

despertei para a subida de mais alguns degraus.

Gostaria de aproveitar e agradecer a esses professores, que tanto me

ajudaram e reduziram a distância com a disponibilidade para tirar as dúvidas e

até a formulá-las, quando nem sabia como perguntar. Acolheram meu cansaço

e acanhamento de nem saber direito como sentar de novo na cadeira de

estudante. Tinha as apostilas com os conteúdos, mas os professores se

refaziam para apresentar a matéria de modo mais compreensível. À noite,

descia do ônibus e corria em direção ao Complexo Esportivo da Rocinha onde

ficava o espaço destinado ao polo de ensino. Descendo as escadas no interior

do Complexo e subindo as rampas, o sonho daquela conquista aquecia junto

com a respiração ofegante.

Em 2018, com muito orgulho, fui pegar meu certificado de conclusão do

ensino médio no Colégio Estadual Infante Dom Henrique, em Copacabana.

Naqueles dias, a cidade tinha sofrido com enchentes em decorrência das fortes

chuvas, principalmente em torno da escola. Ao chegar no endereço, me

deparei com funcionários tentando limpar o colégio, computadores, cadeiras e

outros objetos em cima das mesas, sem condições de uso. Estava triste pelas

perdas e também muito preocupada pensando se o meu certificado teria

sobrevivido, e, para minha grande surpresa, o documento estava preservado

dentro de um saco plástico numa gaveta, são e salvo. Nos olhamos

emocionados, o professor que me recebeu na secretaria e eu que lhe disse,

sem ainda saber sobre os futuros acontecimentos, que eu seria sua colega de

profissão.

No ano seguinte, comecei a pesquisar sobre cursos de formação de

professores, queria e sabia que poderia fazer mais pelas crianças. Em maio de

2019, Fernanda Araújo, auxiliar de coordenação da instituição onde eu

trabalhava, a Criativa Creche-Escola, uma ex-aluna do Pró-Saber, colocou no

quadro de anúncios e informações dos funcionários, o edital do processo

seletivo para a graduação, com bolsa integral de estudo. Todas aquelas etapas,

desde o ajuntamento dos documentos para inscrição, passando pela prova e

memorial até chegar à entrevista, me deram muito medo e ao mesmo tempo

me encheram de coragem, porque a minha hora havia chegado.
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Fotografia 2– Resultado final, lista dos aprovados para o Curso Normal
Superior de 2019

Autora: Maria J. Loiola
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A minha história nesta instituição começou a ser escrita assim. No dia 5

de agosto de 2019, juntaram-se as pessoas que aparecem nesta lista. No

princípio, eu não conhecia nenhuma delas e não tinha ideia do quanto

atravessariam o meu percurso. Por motivos diversos, alguns ficaram pelo

caminho, mas hoje, com toda certeza, eu posso falar no mínimo uma

característica de cada membro da turma 2019. Hoje tenho ciência de que,

dentro da sala, não estavam só alunos e professor, estavam também ao nosso

lado, nossos alforges com a bagagem das andanças.

Nós fomos feitos para viver em grupo, essa necessidade natural de nos

agruparmos, mesmo que não queiramos ou não nos demos conta disso. Como

professa Madalena Freire (2008, p. 25): “Nascemos de dois, em um grupo,

nossa família. E daí em diante, não paramos de viver em grupo e depender dos

grupos onde aprendemos, trabalhamos”. (FREIRE, M., 2008, p. 25).

O Pró-Saber opta pela concepção democrática de ensino e acredita que

o conhecimento é construído no coletivo. Isso significa dizer que o

pensamento, a dúvida, a fala, a memória, o medo de um suscita, encoraja e

inspira o outro. Por isso que se expor alí é tão importante. Nós da turma 2019

fomos conquistando a posição de grupo, percebendo que não precisamos ser

iguais, podemos discordar e mesmo assim reconhecer que cada um é

importante. Apesar do estranhamento constante daquilo que já sabíamos com

o novo saber que se apresentava, fomos nos apossando dessa construção do

nosso conhecimento.

Na lista dos aprovados no processo seletivo, apareço ao lado do

número 28 e ser chamada por um número, ao invés do próprio nome, era

comum para mim. Já fui o número 22, o 24, o 25, o 28, o 32, o 40, o 29  e o 31.

Esta é a minha primeira formação superior, não conhecia o Pró-Saber.

Na verdade, nunca tinha reparado naquela casa branca atrás das árvores do

Largo dos Leões, em Botafogo, no Rio de Janeiro. Lá fui chamada por Maria

Janaína ou pela forma que eu quisesse, pois me foi dado o direito de escolha.

No Curso Normal Superior descobri que sou uma Educadora independente da

função que ocupo na creche ou na escola. Até então, pensava que só os

conteúdos dos livros é que eram relevantes, não me via como produtora de

conhecimento nem de cultura.
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Os saberes que carrego são importantes! Conheci a concepção

democrática de ensino, que valoriza a singularidade de cada pessoa, embora

vivamos e sejamos pluralidade. Mas o que isso significa?

De repente me tornei uma autoridade, o que eu falava, o que sabia, o

que duvidava, o que pensava que não sabia e o que sentia era considerado

conteúdo para o planejamento dos professores.

Lá, não assistimos aulas, e sim construímos junto com o professor e o

observador da disciplina que é mais uma particularidade desta instituição. O

observador é uma pessoa que fica na sala, em silêncio, tomando nota do que

acontece na aula, como por exemplo, a reação dos alunos diante das

propostas de atividades e do ensinar do professor. Depois, o observador

compartilha seu registro com o professor para que este avalie os seus

próximos passos. Portanto, o observador é considerado co-autor da aula.

Embora não participe verbalmente, a sua presença é imprescindível, pois “o ato

de estudar começa na observação" (FREIRE, M., 2014).

No início, era tudo muito estranho! Os professores queriam saber de

onde viemos, a origem dos nossos nomes, nossos pensamentos, as

experiências escolares. A nossa história anterior ao curso importava!

E assim como todo trabalhador tem suas ferramentas de trabalho, as

ferramentas do educador devem ser os instrumentos metodológicos

desenvolvidos pela coordenadora do Curso Normal Superior, Madalena Freire.

Eles são a base desta concepção democrática e sustentam essa hipótese.
Todo educador cria instrumentos de trabalho que alicerçam a
apropriação de sua prática. São os instrumentos de trabalho que
alicerçam a construção da disciplina intelectual.Avaliação,
observação, planejamento, registro reflexivo cotidiano fazem parte do
dia-a-dia do educador(professor ou coordenador) na construção
dessa disciplina. (FREIRE, M., 2008, p. 37).

Esse percurso me proporcionou muitos reencontros e um dos maiores

deles foi com as minhas memórias, que foram acessadas por meio da leitura e

da escrita. O mergulho em mim mesma foi crucial para o reconhecimento do

valor do meu patrimônio, ou seja, aquilo que me tornei a partir das conexões e

do lugar que ocupo no mundo, no lugar onde cresci e no lugar onde habito

hoje. Muitos textos, livros, poemas, canções e pinturas, entre outras, me

remetiam a minhas vivências da infância e pré-adolescência, como este poema
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de Ricardo Azevedo, apresentado pela professora Melissa Lamego na Oficina

de Leitura e Escrita.
Nós

Se há o nó que desata
há sempre o nó que segura
há o nó que desamarra
mas há o nó que estrangula
há o nó que algema e prende
há  o nó que corta e machuca
há o nó que enforca e pendura
há o nó que nunca tem cura

outros nós enquanto isso
quando se encontram, se abraçam
se entrelaçam, se arrebatam
se aconchegam, se agasalham
se combinam, se completam
se misturam, se embaralham
se emaranham, se atravessam
se penetram, se confundem
e até se fundem
feito nós
(Azevedo, 2005)

Eu costumava pegar as cordas, prender no galho mais baixo do

abacateiro, para servir de balanço. Vovó reclamava e o nó era desmanchado e

amarrado no feixe de lenha. Mas depois, quando ela não estava olhando, o nó

era desfeito para a meninada pular corda. O cansaço demorava, mas, ao

chegar, juntava  os nós com os punhos da rede.

A disposição desata os nós do medo, da falta e da ignorância e

entrelaça a conceitos importantes como as funções da linguagem. Desperta a

paixão pelas metáforas (subvertem a ideia original das coisas dando força e

verdade às palavras)  da pessoa que vos fala.

E o que dizer do resgate da lembrança mais antiga de um livro literário?

Eureca! Me assustei com o estalo da lembrança, que veio à tona numa noite no

caminho de volta para casa. Era “A margarida friorenta” de Fernanda Lopes de

Almeida, ilustrado por Lila Figueiredo, publicado em 1975. Quando estava triste

recorria a ele por me identificar com o “frio da margarida”.
Histórias entram em cena mediadas por suas lembranças. Tais
lembranças necessitam ser faladas, escritas, assumidas, afirmadas,
escutadas, para poderem assim ganhar status de memória, serem
lapidadas. (FREIRE, M., 2008, p. 42).

Alimentada pela abordagem do filósofo Walter Benjamin (1987) sobre a

perda das experiências coletivas com o fim da arte de narrar, que começou a
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ocorrer na Modernidade, me apropriei da consciência de que a cultura da

oralidade acontecia ali, durante as conversas com os mais velhos, ao redor das

fogueiras, na debulha do milho e do feijão, na pisa do café e da paçoca, da

carne seca no pilão ou em volta do fogão à lenha. Os trabalhos manuais e

artesanais fortalecem os vínculos, pois permitem que as pessoas enquanto o

realizam troquem experiências e ampliem seu conhecimento, atravessando

gerações. (BENJAMIN, 1987. p. 205).

Quem pode com o tempo? O que remanesce com a sua passagem?

As memórias foram o elo mais forte em que me apoiei para encontrar as

minhas partes, que são feitas de gentes, de diversas vertentes da arte, dos

amores e das dores. Passei a escrever mini histórias e guardá-las, sem

imaginar que, um dia, as publicaria em uma monografia:

Encontros, tropeços e encantos

Eram os festejos da Padroeira, barracas de palha com comidas típicas, parque

de diversão, triângulo e sanfona tocando, forró comendo solto, muita gente.

Guaraci e suas amigas rodeavam a praça, o dinheiro era escasso, tinham que

escolher entre comprar uma maçã do amor ou dar voltas na roda gigante.

Quando a roda parava lá em cima, Guaraci tinha uma visão privilegiada, o

caminho que dava para o rio, o sino da igreja, a rodoviária, as casas bonitas

com as quais sonhava.

A menina era puro desejo. E quando olhava para as estradas de acesso e

saídas da cidade pensava:

– Será que algum dia elas me levarão para algum lugar?

O calor de alguém se aproximava, estava sendo despertada do sono pelo seu

marido, enquanto ele com as suas mãos ásperas acariciava seu corpo e seus

cabelos pretos e encaracolados. E sua barba cheia roçava no seu cangote.

Ouviam-se sussurros, gemidos e risadas do quarto.

Guaraci começou a lhe contar do sonho que tivera e ambos se puseram a

lembrar de suas infâncias e do que aconteceu no meio, entre o ponto de

partida e o de chegada. Das contas a pagar, dos filhos, do lugar que hoje essa

mulher ocupa.
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E ela empolgada deitou falação sobre os seus desejos e todo conhecimento

que vem construindo:

– Eu quero estar atenta e forte.

– Representar e ser representada.

– Ser mestre e continuar aprendiz.

– Ouvir e contar histórias.

– Compor um elenco e um monólogo.

– Contemplar a estrela do céu e a estrela do rio.

– Se governar, ser governada.

– Atuar nos bastidores e no palco.

– Revolucionar e respeitar a tradição.

– Estar atrás das lentes e na frente delas.

– Religar pensamento e sentimento.

– Ser nascente, mar e poente.

– Continuar exercitando o segundo olhar.

– Estive aberta para fora e para dentro.

– Registrei, documentei, dialoguei.

– Me entreguei ao ócio e cumpri o negócio.

Diminuiu o tom de voz, desacelerou sua respiração, estava com a

garganta seca e concluiu:

– O mais significativo para mim foram as experiências distintas que se

cruzaram com as minhas. Somos singular e plural.

E indagou:

– E se não fossem negros, nordestinos, indígenas, favelados, cegos, surdos,

autistas...?

– Só humanos.

Por fim, nada mais precisou ser dito. O homem e a mulher se cruzaram

nos olhares  e se beijaram como da primeira vez.

Maria J. Loiola
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2 OS CAMPOS ESTÃO VERDES

Quando criança, eu era a escriba da minha família; escrevia as cartas

que seriam enviadas e lia as que chegavam. Todos se reuniam em torno de

mim para ouvir as boas novas, dava até para sentir o gosto da felicidade,

quando abria um envelope com cuidado para que não rasgasse ou também o

gosto amargo, quando percebia o receio das más notícias. Hoje sei o quanto

exercer aquele papel foi importante para aquelas pessoas e para a minha

autoria.

A Oficina de Leitura e Escrita é coordenada pela professora Melissa

Lamego no primeiro ano e pela professora Liana Castro por três anos. A

princípio, pensei que seriam abordadas regras gramaticais, não poderia

imaginar que um dos objetivos da disciplina seria estimular os alunos a se

verem como usuários da língua. Como ser singular dentro de um conjunto?

Como me despir dos rótulos e do peso do preconceito com o meu jeito de

falar?

Resgatamos experiências boas e ruins com a leitura e escrita, e outras

memórias, a partir da aproximação com as memórias de escritores como

Bartolomeu Campos de Queirós, que, com seu bom humor, às vezes

melancólico, me lembrou do espinho da laranja para tirar o bicho de pé. João

Ubaldo Ribeiro, com suas memórias de livros, e Clarice Lispector, com suas

memórias de uma professora.

Ler “Quarto de despejo”1, de Carolina Maria de Jesus, com a sua escrita

original e ler “Da minha janela”2, de Otávio Júnior, me inspirou a experimentar

novas maneiras de me traduzir e a escrever um diário na minha janela, a ver de

verdade o que acontecia nas vielas, a sentir cheiro de canela e me debruçar

nela. E pensar na janela metafórica, na pausa que me possibilita olhar com

mais reflexão a mim e ao mundo.

Por algumas vezes realizei as tarefas de escrita em forma de carta

endereçada aos professores, colegas de turma, parentes ou a mim mesma.

2 OTÁVIO Júnior. Da minha janela. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2019.
1 JESUS, Maria Carolina de. Quarto de despejo. São Paulo. Ed. Ática, 2014.
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Aprendemos sobre a origem dos selos no Brasil, e como um selo sela um

tempo e homenageia um personagem. Cada aluno criou o seu próprio.

Antigamente, por meio das cartas, também me comunicava com meu

então namorado, Antônio Júlio, que morava aqui no Rio de Janeiro, e mais

tarde tornou-se o pai dos meus filhos e meu cônjuge.

Fotografia 3– A ponte Rio-Guaraciaba

Autora: Maria J. Loiola

Por um tempo nos relacionamos à distância e esse é o envelope da

primeira carta que lhe enviei e que compartilho aqui um trecho.
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Fotografia 4 – Destinatário

Autora: Maria J. Loiola

Essas experiências foram a introdução de uma escrita com significado.

No decorrer do curso, fui redescobrindo “o significado do ato de escrever, não

como habilidade mecânica, mas como comunicação de pensamento”, como

diz Madalena Freire. (FREIRE, M., 2008, p. 49). E isto oportunizou o

distanciamento das situações: De um lado, o cotidiano na creche, e de outro,

nossas relações pessoais e a vivência como aluna na sala de aula.

Esta instituição fomenta a essencialidade da escrita para a formação

através de registro reflexivo, que, no Pró-Saber, chamamos de síntese. No

texto escrito pelo aluno sobre o que lhe aconteceu na aula, ele insere sua

aprendizagem, dúvidas, conteúdos abordados, a reação da turma e o ensinar

do professor, levando em conta que cada um tem sua forma de escrever.

Foi doloroso esse exercício, e ainda é. Dá muito medo embarcar e

encontrar lugares que não queremos acessar, dentro de nós e entre nós, como

os assuntos mal resolvidos, os traumas. Uma reflexão pede por ação. As

sínteses são textos acadêmicos, mas, curiosa como sempre, me arrisquei em

outros gêneros textuais, outras formas de registrar e me descobri como autora

e escritora. Cada um de nós tem o poder e a legitimidade para escrever a

própria história!

Minha paixão pela poesia começou a ser cultivada pela professora Paula

Padilha, no primeiro período, com a Filosofia e a História da Educação, nas

discussões sobre a relação entre filosofia e a poesia na Grécia Antiga, entre

mistérios e espantos que movem filósofos e poetas.

Entre o entendimento e a imprecisão, entre a eficácia e o além do visto,

Paula Padilha me incentivou a ampliar meu vocabulário e experimentar uma
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linguagem poética. O conhecimento passava a entrar em mim por outros poros,

fazendo conexões com os sentidos, como sustentado por Mário Quintana: “já

escrevi, e repito: o que chamam de influência poética é apenas confluência”.

(QUINTANA, 1973, p. 136-139).

Chorei por muitas vezes enquanto escrevia as sínteses, principalmente,

nas disciplinas que ativavam minha memória afetiva, pois foram as vivências

que cultivaram a minha personalidade, amor pelas artes, o respeito pela cultura

do meu e de outros lugares. Compreendi que escrevia não somente para

cumprir as tarefas solicitadas e sim para me encontrar, entender o mundo a

minha volta e tornar-me dona do meu querer. Palavras não são somente um

ajuntamento de letras, elas se esforçam para traduzir o que somos, nos levam

a lugares e nos extraditam de outros. À medida que essa escrita se

intensificava, também aumentava o meu desejo de regressar a Guaraciaba do

Norte.

Descobri a possibilidade de me alfabetizar culturalmente. No terceiro

período desta disciplina, a professora Melissa Lamego propôs ao grupo, a

critério pessoal, fazer uma lista do que considerava as Sete Maravilhas do

Brasil, podendo ser de foro material, aquilo que é tocado como um monumento,

ou imaterial, como os costumes e crenças. O que moveu minhas escolhas foi o

amor e o desejo de levar ao conhecimento de todos o tesouro e a fertilidade do

meu lugar. Ser instigada a olhar para as riquezas do meu país, também me

fazia olhar de um jeito diferente para Guaraciaba do Norte.

A Casa dos Escravos, no Sítio Tamboatá em Guaraciaba do Norte, se

tornou local de pesquisas e estudos e foi onde o Padre Pacheco deu início ao

cultivo de café na região. Nos perdíamos em gargalhadas na imensidão

daquela plantação de grãos verdes, no quintal da minha bisavó. Quando sua

cor  encarnava era sabido que a colheita se aproximava.

Percebi que meu anseio de voltar estava relacionado ao que vivi e ao

que não vivi na infância e em parte da adolescência. Do sonho de possuir um

rádio que pegasse o disco compacto (CD), um telefone, algum dinheiro para

frequentar as pousadas da região. As notícias que recebia da cidade me

deixavam feliz e ao mesmo tempo enciumada, por não estar sendo uma

testemunha ocular e ativa no seu progresso.
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Ouvimos dizer que a criança produz cultura, produzir cultura também é

criar histórias, mas para tal, ela precisa se espelhar em alguém, seja da família

ou outras pessoas de seu convívio. As histórias ouvidas pelos meus primos

Ana Dávila, Ana Paula, Paulo Ricardo, Antônia de Maria e eu, que tínhamos

idade aproximada, eram recriadas no grande quintal das nossas famílias e

assim nasciam nossas brincadeiras com brinquedos de plástico (a minoria),

panelinhas de barro, bonecas de espiga de milho, pique-esconde, etc. Os jogos

com bola eram na rua junto com as outras crianças, já que quase não

passavam carros.

A professora Cristina Laclette Porto, embasada em autores como

Brougère e Vygotsky, apresentou um conceito novo para nós com os

conteúdos da disciplina do Brincar e sua importância na educação infantil,

destacando a brincadeira como uma atividade cultural e que precisa ser

aprendida. Não se nasce sabendo brincar. E existe uma diferença entre

brincadeira e atividade lúdica.
As crianças, quando brincam, não estão apenas entrando em contato
com a cultura de uma forma geral. Quando se brinca aprende-se,
antes de tudo, a brincar, a controlar um universo simbólico particular.
Existe uma certa confusão por parte de alguns professores, que
chamam de brincadeira uma série de atividades que podem ser
lúdicas, mas que não são propostas nem desenvolvidas pelas
próprias crianças (PORTO, 2008, p. 47).

Fomos instigados pela professora Liana Castro a colocar por escrito as

histórias contadas pelos nossos avós e parentes, inspirados em Luiz Câmara

Cascudo, que fez um estudo por vários lugares para escrever os contos

populares brasileiros e suas origens.

Num certo dia, enquanto o sino da igreja Boa Viagem, na Estrada da

Gávea, na Rocinha, soava as doze badaladas, eu tentava organizar as minhas

emoções após uma chamada de vídeo pelo telefone celular, com minhas

primas Ana Dávila e Ana Paula, que ainda moram em Guaraciaba do Norte.

Pela tela, só avistei a copa de uma mangueira e o verde perdeu espaço

para novas construções. Onde estava o paraíso da minha infância? Como

transpor aqueles muros?

Juntas lembramos o nome do nosso bicho-papão, que se chamava

Costelão e morava atrás das plantas iracemas, que cresciam perto da cerca

que fazia divisa com a terra do vizinho. O cupinzeiro que se formava nelas



30

parecia o rosto do Costelão e, depois das cinco horas da tarde, ninguém se

atrevia a passar por lá. O quintal era meu mundo.

Resgatar essas lembranças me mostraram a importância do

faz-de-conta para a criança como gérmen para sua constituição.

Por apropriação

Amar é…
Álbum de figurinhas, objeto de decoração
Na parede da bisa, em forma de coração
Sonhar é…
arquitetar de olhos abertos

Anuncia a Criação, para o desjejum: Emoção
“Estudar dói”
Minha primeira lição

Síntese!
Do estudo é a sistematização
Sem saída
Construção a muitas mãos
Habitantes de mim

Dueto de sentimento e sensação
A experiência  me acontece
Ser seu sujeito,  carece
Os sentidos reagem, o Saber

Conhecimento não finda com a finitude da vida
Larrosa provocou um deslocamento
Experiência não é experimento
Um é esperado, o outro inusitado

Sonhei com uma concepção democrática
O afeto  muda o rumo da didática
Abertos os sentidos
Textos possíveis
Não me belisquem.

Maria J. Loiola

Através das sínteses, os professores também tinham o retorno dos

alunos acerca de seus planejamentos, pois os educadores democráticos

acreditam que não dão aula e sim que a constroem junto com os educandos.

Que lugar é esse onde o aluno tem espaço para avaliar o professor?

Nenhuma instituição se enxerga ou se considera praticante da

concepção autoritária de ensino, mas isso é sabido pela observação de suas

práticas, que: só o professor sabe e o aluno deve se calar e não é estimulado a
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expressar seu pensamento de forma diferente daquele contido nos livros

didáticos.O aluno é visto só como um número e não como uma pessoa. Essa

concepção valoriza apenas o produto final, a prova e negando a singularidade

do sujeito, num esforço de colocar todos num padrão.

Acessei a Base Nacional Comum Curricular- BNCC (2018) e seus

campos de experiência, ampliei a ideia de currículo em relação a que tinha

antes, como a de um caminho, que norteia minha prática e como apoio na

mediação das aprendizagens das crianças, para organizar o espaço, o

mobiliário e as relações humanas.

Temos duas opções: ver o currículo só como um documento, a fim de

cumprir formalmente a grade de disciplinas, sem abertura, para a subjetividade

dos alunos. Este se trata de um currículo prescritivo, é como seguir uma

receita. Ou podemos optar por um currículo narrativo, onde todos que fazem

parte da comunidade escolar sejam autorizados a narrar e escrever suas

próprias histórias.As práticas e currículos escolares devem ser revistos para

que haja a inclusão, não cabe continuar seguindo um único modelo diante de

tanta diversidade.

Uma grande aquisição na disciplina de Educação Especial na

Perspectiva da Inclusão foi perceber, com a coordenação da professora Ana

Elisabete Lopes, a diferença entre educação especial e inclusiva. A educação

especial é voltada para um público específico, selecionado, separado do

convívio do ambiente regular de ensino. A educação inclusiva é para todos,

preza pela relação entre os alunos com ou sem necessidades específicas

como fonte impulsionadora para o desenvolvimento intelectual, social e moral

de todos.

A sala de recursos é muito importante, mas não substitui o ensino

regular, faz parte da rede de apoio juntamente com a família. É na sala de

aula, vivenciando os conflitos e as conquistas, que o indivíduo conquistará a

sua autonomia dentro das suas limitações.

Muitos mitos foram desmascarados com respeito à Libras e à Educação

para surdos pela professora Vera Loureiro. A língua de sinais não é universal,

cada país tem a sua e o mais importante é enxergar a surdez como uma

diferença e não uma deficiência. A língua é o meio pelo qual as pessoas se
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comunicam, seja verbal ou não verbal. Mas se a pessoa não adquiriu uma

língua, como ela se inserirá no contexto de seu povo? Ficará à margem?

É Língua

Falar sem palavra
Gestos e mímicas, não
O sinal
Mão, corpo, face, alfabeto manual
Sinto o frio e a preocupação
Suspendo o quadril, leio uma imagem
Meus pares me invadem
A língua de sinais é verbal
Sem aquisição, não é verbal a comunicação
Dicionário de libras, grande achado
No meu espaço já tem lugar reservado
Bravo o discente ativo no seu processo
Pela exposição é arauto do seu sucesso
Língua origem de fala
É de quem por ela for tomado
Patrimônio de identidade marcado.

Maria J. Loiola

A professora Patrícia González foi assertiva na decisão de percorrer o

caminho da história do Sistema Educacional Brasileiro, junto com a nossa. Os

registros históricos dos Séculos XVI e XVII, que foram apresentados, mostram

que as crianças não eram vistas como pessoas. Os cuidados higiênicos e a

prevenção de doenças eram bastante precários, causando muitas mortes

prematuras. Os pilares da Educação no Brasil surgiram com a Revolução

Industrial pela necessidade das mulheres trabalharem e precisarem deixar os

filhos com alguém. A solução foi encontrada pelos próprios donos das fábricas

que reservaram lugares e contrataram pessoas para tomar conta dessas

crianças.

Imaginemos possivelmente galpões abarrotados de crianças, sem

instalações e móveis adequados, talvez até sem luz do sol ou ventilação,

alimentação escassa, grande circulação e proliferação de doenças. Haveria

espaço para escuta e o olhar apurado em condições assim? Por isso é tão

difícil nos apartar do autoritarismo, porque a Pedra Angular da Educação foi

fundada nele.

Eu não sofri castigos físicos e nem agressões verbais como ouvi nos

relatos de alguns colegas da turma sobre suas experiências escolares na
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infância, como a temida palmatória, a reguada na mão ou na cabeça, os

puxões de orelha, a exigência de ajoelhar nos grãos de milho ou de feijão, ser

chamado de burro, inútil ou ser obrigado a escrever centenas de vezes a

mesma palavra ou frase até criar calo nos dedos, coagido, humilhado. Fui

afortunada na minha caminhada por ter tido bons professores, que me

ajudaram a encontrar a alegria nas tantas cópias de textos, redações, leitura

em voz alta na sala, na tabuada, nos constantes ditados, nas famílias das

letras, bem como na exigência quanto a sua legibilidade.

Maria Gorete Sousa é uma dessas pessoas que me deixaram boas

marcas. Ela foi minha professora de alfabetização no colégio municipal Dom

Pedro I - Anexo I. Era muito atenciosa, carinhosa, paciente e sempre

disponível para ajudar os alunos com os deveres da cartilha “Mundo Mágico”. A

classe da alfabetização ficava bem do lado da secretaria, e eu a ajudava

levando as folhas de ofício para serem mimeografadas. Que cheiro gostoso do

mimeógrafo! O seu cabelo bem curto era muito bonito e parecido com o da

minha mãe. A minha letra quando está mais sossegada, redonda e inclinada

para a direita, é inspirada na sua.

Falar em alfabetização e seus métodos mexe com a ferida de muita

gente. Porém, as professoras, Clara Araújo e Patrícia González, tornaram essa

abordagem mais leve por meio das disciplinas de Construção de lecto-escrita e

Alfabetização e sua didática, possibilitando um novo olhar diante da formação

da aprendizagem do ser no aspecto da leitura e escrita, com base na teoria de

Emília Ferreiro, que, por sua vez, tira o foco dos métodos e coloca no centro da

discussão a forma como a criança constrói seu aprendizado, que se inicia

desde o berçário.
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Fotografia 5 – Prelúdio

Autora: Maria J. Loiola

Nesse tempo, o meu sobrenome era Alves Fernandes e não de Sousa

Fernandes. Por muitos anos, fantasiei que Sousa era sobrenome do meu pai e
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fiquei esperando ele chegar e colocar na certidão. Hoje, adulta, tenho outra

hipótese, o vínculo entre Maria Gorete e eu era tão saudável que, ao invés de

escrever o meu, ela colocou o seu próprio sobrenome.

Esse é o meu primeiro diploma, em reconhecimento à conclusão da

alfabetização com as assinaturas da minha professora e da diretora da escola

na época, antecedendo a entrada no ensino fundamental. Praticamente todas

as crianças saiam sabendo ler e escrever. E no final do ano os nossos esforços

eram celebrados com uma grande festa em homenagem aos formandos, com

direito a anel, canudo e valsa. Acontecia no grêmio estudantil da cidade, com a

presença da família, professores, amigos e autoridades. Mas as minhas

lembranças vivas das brincadeiras são da rua e do quintal da minha casa.

Com paciência e serenidade, a professora Heloísa Protásio introduziu a

turma à psicopedagogia defendida por esta instituição que tem como objeto “o

homem como ser em processo de construção do conhecimento, ou seja, o ser

cognoscente”. (ALMEIDA E SILVA, 2019, p. 31). O objetivo é facilitar o caminho

para o seu desenvolvimento e não focar nas dificuldades de aprendizagem.

Esse conteúdo tem muita relevância para minha prática, porque me faz

acreditar que todos somos capazes com as nossas diferenças. Nesse contexto

não há um único caminho certo e eu posso ser uma facilitadora na construção

da autonomia de cada um.

Foi um privilégio ter conhecido as teorias de Sigmund Freud e Jean

Piaget, que estudaram sobre o desenvolvimento da criança desde o nascer,

classificando em fases e estágios para uma melhor compreensão. Cada sujeito

tem seu tempo de associação e é afetado de formas diferentes pelo meio que

se vive. A criança começa a conhecer o mundo pela boca e pelo que sente.

Muita coisa do que eu já vivia na prática começou a fazer sentido com as

teorias.

Passei a entender porque a criança bem pequena chorava tanto ao se

despedir da mãe, tendo em vista que sua estrutura ainda não tinha sido

modificada para entender que sua mãe voltaria posteriormente. Assim tinha

mais condições de acolher essa criança.

“É da falta que nasce o desejo” (FREIRE, M., 2008, p. 31). Essa falta vai

além da ausência de algo ou de alguém, é uma lacuna no íntimo, que não

permite a satisfação plena e a completude. Essa falta pode ser transformada
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na ferramenta do desejo de me tornar melhor a cada dia e assim avaliar as

minhas escolhas, através da reflexão. Mantendo vivo o desejo de vida do

educador.

Não quero, não posso me anular.

Não posso me omitir.

Não me anestesiar.

Quero resistir.

Transgredir.

O desenvolvimento lógico-afetivo-social da criança com a professora

Ana Paula Pedro favoreceu o meu entendimento sobre a ordem do desejo, do

qual não temos controle e se encontra no inconsciente. Está intimamente

ligada à dimensão do afeto, estudada por Freud, teórico dedicado ao

funcionamento da mente humana. Por todo o curso e na escrita desta

monografia, trabalhei bastante o meu pré-consciente por acessar as minhas

memórias, tornando-as conscientes, reais, visíveis.

Essa professora também despertou em mim a vontade de praticar a

palhaçaria (arte do palhaço) no curso de Criação, que fazia rir à noite e

despertava curiosidade durante o dia, depois da escola, para descobrir o que

acontecia embaixo das lonas azuis. O sucesso do palhaço está na graça que

as pessoas acham dos seus erros, e, no espaço de educar, eu posso usar o

“fracasso” como uma oportunidade de fazer diferente, sem contar que,

trabalhar com bom humor e reconhecer que o professor não sabe de tudo, não

é nada mau.

Pensar que os comportamentos sociais não são normais e nem naturais

nos levam a refletir sobre os causadores de estereótipos. Fomos apresentados

ao sociólogo Salviano Feitosa pelo professor Pedro Bonfim, em Ciências

Sociais. O sociólogo defende a ideia de que “pensar não é algo natural”.

Isso se concretiza, quando, irrefletidamente, deixo que padrões falem

por mim, por exemplo, quando alimento a cobrança da jovialidade feminina.

Pedro Bonfim também foi importante para esclarecer o equívoco de

pensar que ética e moral são a mesma coisa, não são. A ética como uma

ciência vai pensar sobre a moral como conjunto de valores e de que forma os

indivíduos tomam suas decisões.
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Sem a menor sombra de dúvidas a cultura é o grande valor de um povo

e a Alfabetização Cultural vivenciada no Pró-Saber intenta nos acostumarmos

aos espaços culturais e enxergá-los como nossos. Nessa proposta, vamos

juntos aos programas culturais, a turma, a professora e a observadora, já que

nos reconhecemos através do outro.

Fotografia  6 – Passaporte

Autora: Maria J. Loiola

Nosso primeiro passeio cultural foi ao Teatro Municipal e também a

minha estreia e a da maioria dos colegas ocupando aquele espaço. Me

encantei com as pinturas no teto, os espelhos, detalhes nas colunas, o

mármore, os lustres. Estava deslumbrada com o luxo da arquitetura, da mesma

forma que os convidados da festa de inauguração do teatro, décadas atrás
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Assistimos ao espetáculo “Gil”, apresentado pelo Grupo Corpo, em

homenagem ao artista brasileiro Gilberto Gil. Seus corpos transparecendo pelo

figurino e a sincronia dos movimentos tiraram meu fôlego.

Fomos ao Instituto Moreira Salles (IMS), no bairro da Gávea, prestigiar a

exposição das fotografias de Cláudia Andujar pela luta da resistência do povo

Yanomami, com a curadoria de Thyago Nogueira. É interessante o fato de eu

ter passado quase todos os dias em frente a essa construção e não saber que

ela promove a cultura e é aberta ao público. Fui aprendendo maneiras de me

portar em cada lugar.

Chegamos ao Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) para apreciar a

exposição das obras do pintor, ceramista e gravurista Marc Chagall, com a

curadoria de Lola Dúran Úcar. O curador tem um papel importante, as obras

são da autoria do artista exposto, mas o curador é o responsável pela forma

como a história será contada, a ordem das obras, a moldura, iluminação, a

composição de outros objetos, a escolha do espaço, etc.

E pensar que praticamente dois anos dessa caminhada foi percorrida

remotamente…
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3 ESPIRALADA

A nossa turma desmontou no dia 12 de março de 2020. Ao voltar do

intervalo, enquanto nos ajeitamos nas cadeiras, a professora Clara Araújo

entrou na sala para dar o aviso de que, devido a disseminação do novo

coronavírus, causador da doença Covid-19, e o risco eminente de uma

pandemia, as aulas seriam suspensas pelos próximos quinze dias. Nos

olhamos, sem acreditar e sem entender o que estava acontecendo, muitas

vozes buscando uma resposta.

Através de consulta aos alunos sobre a plataforma de comunicação

mais acessível a todos, o Pró-Saber, corajosamente, se lançou e nos convocou

a embarcar nessa locomotiva e dar continuidade ao curso pelo aplicativo

WhatsApp. Passaram-se os dias, o cenário da saúde mundial não estava

seguro e a pandemia ainda não havia sido controlada. Assim ficamos o

restante daquele ano estudando de forma remota.

Como as observadoras iriam desenvolver a sua função, sem ver? A

metodologia do Pró-Saber foi o que tornou possível o improvável. “Corpo que

some, desaparece e reaparece por mensagens, emoticons, em áudios e

vídeos…o vínculo cresce, se fortalece” (ALMEIDA; 2021, p. 119).

Estávamos na modalidade remota e não à distância, caracterizada pelos

combinados, hora e lugar para nos encontrar. Nessa hipótese de concepção,

os alunos são envolvidos na costura da aula, recebem dos professores pontos

de observação, que são perguntas criadas com antecedência para focar nos

conteúdos vividos em relação a sua própria aprendizagem, à dinâmica do

grupo dentro da aula e à forma como o professor coordenou todos os

elementos. Ao final da aula, os pontos são socializados no coletivo.

Fui ampliando a ideia de conteúdo, a partir do primeiro semestre,

quando a professora Melissa usou uma metáfora da coxinha, onde a massa é

o vivido e o que está dentro, o frango, é o conteúdo. Diferente da atividade em

si, o conteúdo é o que eu aprendo e as associações que faço a partir da troca

de ideia com meus pares e com os objetivos traçados pela professora.

Isso me ajudou no aprofundamento das reflexões do que estava

estudando e a enxergar além do visível, o que as crianças estavam querendo

me dizer com seus comportamentos e o que queria alcançar com elas.
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O hábito que eu já tinha nas aulas presenciais, de fazer anotações do

que acontecia e de como eu me sentia, me ajudou a me manter focada nas

aulas pelo WhatsApp. Além das dificuldades com a conexão de internet, que

sempre foi uma pedra no nosso sapato, ainda tinha o desafio de ser objetivo

nas falas e ao mesmo tempo tomar cuidado com as palavras para transmitir a

ideia que queríamos, sem o corpo e a voz que dão a entonação.

Os nossos passeios culturais passaram a ser virtuais, principalmente,

por meio de pesquisas e fotografias sobre os lugares vistos e os não vistos. Os

alunos costumavam dizer que a Melissa Lamego nos levava para viajar sem

sairmos de casa.

Com exclusividade, assistimos ao filme “De braços abertos”, produzido

pela cineasta Isabel Noronha, gentilmente autorizado por ela mesma. A história

do Cristo Redentor se mistura com a história das pessoas da cidade do Rio de

Janeiro. O monumento não é presente da França, como muitos pensam, mas

foi arquitetado pelo senhor Heitor da Silva, avô de Isabel. A sua construção

levou alguns anos e contou com o trabalho e esforços de muita gente.

Para a produção do documentário, Isabel Noronha buscou manuscritos

guardados de seu avô, material jornalístico da época e depoimentos de

pessoas envolvidas na construção. Dessa forma, ela mergulhou na sua

história. Este é um exemplo claro de entrelaçamento da memória individual

com a coletiva.

A beleza também está na nossa capacidade de criação e invenção. Me

alarguei para além do amor que tenho pelo meu lugar de origem, e passei a

admirar e reconhecer a importância e valor referencial das pessoas da minha

comunidade.

A Alfabetização Cultural puxou pelos fios da minha memória, direcionou

as lentes para a fundação do Rio de Janeiro, pelos olhos de artistas como

Augusto Malta, Debret e Marc Ferrez. Pesquisar sobre suas trajetórias

profissionais me ajudou a entender conceitos políticos e sociais da época,

pelas suas fotografias e pinturas.

A professora Melissa buscou meios de despertar o interesse dos alunos

pelos seus próprios lugares, para se reconhecerem pertencentes a eles.

Recebemos o convidado Ton Valentim, fotógrafo e morador da favela do Borel.
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Fui incentivada a lançar um segundo olhar sobre mim mesma, sobre meus

pensamentos e sobre a vida à minha volta.

A mudança de olhar através da fotografia me permite enquadrar todo o

contexto e não somente o objeto a ser fotografado. Isso incide sobre as

relações humanas. Me abri para o conceito de política separado da partidária.

Se nesse sentido ser político é tomar consciência das questões, ocupar um

lugar de fala, governar a si ao se colocar no mundo, podemos dizer que sim, a

forma de fotografar é um ato político. A escolha do fotógrafo denuncia por onde

ele quer fazer as pessoas pensarem. O professor é fotógrafo e político.

A essa altura as aulas já estavam acontecendo pelo Google Meet, pois

o início do uso da plataforma foi em 19 de abril de 2021. As câmeras abertas

eram o nosso olho no olho. Houve uma resistência do grupo a esse novo que

implicava refazer mais uma vez, incidindo sobre a administração do tempo,

organização da rotina e acordos com as pessoas que dividiam o mesmo teto

que nós. Enfrentando a dificuldade em criar um espaço adequado de estudo,

com o mínimo possível de interferência externa, possibilitando a presença ativa

e efetiva na aula, seguimos.

Nesse cenário, a professora Flávia Quadrelli nos introduziu ao Uso das

Tecnologias de Comunicação e Informação. Termino a disciplina bem diferente

da forma como iniciei, pois, aos poucos, pela prática das orientações da

professora, fui perdendo o medo de explorar as funcionalidades do aparelho

celular e do computador. Aprendi a limpar a memória cache, prolongando o uso

do meu aparelho, conheci os aplicativos Google Documentos e Google Drive

que facilitaram a minha vida de aluna na organização  das minhas tarefas.

Conhecemos a história da internet. Imagine, o primeiro computador

pesava 30 toneladas!

Quando a professora Flávia trocou a foto do perfil da disciplina no

WhatsApp para a imagem de uma assistente virtual, ela mesma, sugeri que lhe

déssemos um nome. A proposta foi aceita e, na aula seguinte, fomos para uma

votação no Google Forms.

Pensando nos objetivos desta disciplina e na tecnologia humana que

faça sentido para as pessoas, chegou para mim a CISSA - Comunicação e

Informação a Serviço do Saber e da Aproximação. E com 60,9% das 23

participações a CISSA foi escolhida para batizar a assistente virtual.
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Mesmo sendo uma professora de tecnologia e comunicação, Flávia

Quadrelli me levou a refletir sobre a qualidade do tempo gasto com o uso das

tecnologias e das redes sociais, bem como o tempo de exposição às telas de

adultos e crianças.
Coroa

Pobre de mim
Saudades do que não foste posto um ponto
Autoformação afirma a presença
dá sentido a crença da construção

A autoria faz um titã
Epitáfio não vive, não corre risco, não ama
Amanhã eu faço, é procrastinação
A estética do encontro
é a alma da reunião

Ler o mundo pela escrita
Tecnologia é a arte da comunicação
Direito à reprodução
O artista concede o uso da criação

Mostrar e ocultar ao alcance dum estalar
Três pontinhos na vertical
Na horizontalidade me faço de muitos
Gregários de nascença
Bendita diferença

Quanto vale uma busca?
É meio para um fim
e,ou,não
Um fim em si?

Direito de imagem
no banco da gratuidade
Cara é a autoavaliação
Consagro minha formação.

Maria J. Loiola

A primeira transformação na minha prática pedagógica foi entender e

aceitar que eu era uma educadora, apesar de ser auxiliar de creche. A

professora Cláudia Sabino iniciou as discussões acerca da Constituição

Federal de 1988, como um marco para mudanças de rumo na educação

infantil. Desde então, tenho me esforçado em pensar na creche como um

direito da criança e não do adulto. Distingui a diferença entre espaço público e

espaço privado. Embora o meu trabalho seja guiado por afeto, deve existir a
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separação entre as relações, como fundamenta Madalena Freire: “Escola não é

casa. Casa não é escola. Casa é espaço privado, familiar, onde há laços de

parentesco.[...] Escola é espaço público, de muitas autoridades.[...]. Espaço do

bem comum”. (FREIRE, M., 2008, p. 145).

Por este motivo, pelo reconhecimento aos professores que precisam

estudar arduamente e pesquisar constantemente para realizar a sua função,

pelos direitos dessa classe trabalhadora e pelo respeito à história que cada um

carrega no seu nome, constatei que não é correto tratar os educadores pelo

título de “tia” ou “tio”. Esse movimento se estendeu pela forma como me dirijo

aos responsáveis das crianças, deixei de chamá-los de “mãe”, “pai” ou "avó".

Não que não sejam, mas eles também têm nome. E quando eu não sabia,

perguntava.

A professora Joana D’Arc da Silva coordenou a disciplina de Projetos

Escolares na Educação Infantil, apoiada por pensadores como Fernando

Hernández e Patrícia Corsino. Vi o quanto a rotina, que não precisa ser

rotineira, é fundamental no desenvolvimento dos projetos e no dia-a-dia das

crianças, lhes dando uma noção do tempo e do espaço, e para a organização

dos professores nas atividades. Experimentei, e foi um sucesso, a roda de

conversa com as crianças fora da sala.

Mais tarde, a professora Priscila de Almeida ampliou o conteúdo de

Projetos. Não há receitas para serem seguidas à risca, mas existem

parâmetros que nos orientam, e implicam uma investigação a partir de

assuntos que interessam às crianças, inclusive as bem pequenas.

O conhecimento foi me dando coragem e base para colocar as minhas

ideias entre minha equipe de trabalho, como sugerir deixar que as crianças

fizessem as escolhas em determinados momentos. Fui treinando o meu olhar

para observá-las e compreendi que se expressam através da manipulação de

objetos e nos relacionamentos entre si. Aos poucos, fui proporcionando

experiências sensoriais às crianças, permitindo que elas pegassem na terra no

pátio e abrissem algumas portas dos armários da sala.

A experiência como educanda neste curso foi diferente de qualquer

outra. À medida que estudávamos e pensávamos como a criança constrói o

seu conhecimento, esse processo também se voltava para nós mesmos.
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Recebi um convite para lançar um novo olhar sobre o ato de brincar,

partindo da ideia de que é uma experiência cultural. A temática provocou

muitas inquietações entre o nosso grupo, nos questionando se todas as

crianças brincam e se só elas brincam. Discutimos os critérios que envolvem a

escolha dos brinquedos e as diferentes concepções de infância.

Ora, todos tivemos infância, ninguém nasce adulto, mas o caso é que

cada um, no seu contexto, vive experiências diferentes nessa parte da vida.

Uns brincaram mais, outros precisaram trabalhar para ajudar nas despesas de

casa.

Para a criança brincar, jogar, cantar e experimentar outros materiais é

preciso que alguém ensine e apresente. Assim, na sala de aula, passei a

cantar as cantigas de roda e respeitar os elementos que as crianças

encontravam no pátio ou em outros espaços, como folhas e pedrinhas, para

compor seu faz-de-conta.

A criança começa a construir suas ideias de ética e moral pelo que

vivencia e idealiza e, através da brincadeira, ela expressa como vê o mundo.

Esse conhecimento se estendeu também para minha casa e passei a observar

o comportamento, as regras estabelecidas pelo meu filho caçula, Júlio, nas

brincadeiras e a autoridade que ele impunha.

E neste reino, sitiado por um exército invisível a olho nu, mas fortalecido

pelas muralhas da criação e da imaginação, tenho sido a princesa mais

requisitada para viver as aventuras. E sem demora…chega um novo chamado:

“mamãe, vamos brincar?!

Vivia a prática durante o dia e à noite a costura era feita com a rede de

apoio dos estudos teóricos, aliados à troca de experiências com a coordenação

do professor. Não dava para ignorar todo o conhecimento, as práticas

tradicionais e a repetição sem reflexão já incomodava. Então, se fazia

necessário mudar a forma de trabalhar. “Como seres humanos, nos

diferenciamos dos animais por nossa capacidade de aprender, mudar,

transformar, criar, fazer história, na qual o pensar alicerça esse processo de

mutação” (FREIRE, M., 2008, p. 48).

Priscila de Almeida hoje é professora do Pró-Saber, mas já foi aluna

como nós. Entendia exatamente as nossas inquietações, comentava por escrito

cada síntese de cada aluno, apontando as suas conquistas e onde poderia se
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ampliar, encorajando toda a turma. Acolheu os anseios e mostrou estratégias

para o ser educador na pandemia e para manter a alegria, apesar de muitas

vezes não receber qualquer retorno das famílias.

Fui atravessando as frestas e me inserindo na rotina, buscando formar

vínculos com as crianças, me colocando à disposição para ajudar nas

atividades, discordando de alguns planejamentos, quando não via sentido e

respeitando o espaço das outras colegas de sala.

De início, a estratégia mais aplicada foi conversar com a criança, não só

para dizer o que pode ou não pode fazer, chamar para almoçar ou para tomar

banho. Abaixando na sua altura e olhando nos seus olhos, abrindo a escuta

também para o choro, os gemidos e balbucios.

Em síntese, a turma 2019 atravessou uma experiência inédita, por todo

o ano de 2021, enfrentando timidez, exposição escassez da internet e a colisão

constante do espaço público com o privado. Cada presença construída era

uma batalha vencida. Graças às pesquisas e ao trabalho duro, de cientistas e

todos os profissionais da saúde envolvidos com a criação da vacina

emergencial contra a Covid-19 e sua aplicação, pudemos voltar

presencialmente às instalações do Pró-Saber em março de 2022.

As pessoas passam, os lugares ficam. E eu estava muito feliz por estar

de volta, abrindo as portas, explorando o auditório, onde vivi experiências

incríveis, me encontrando com a linguagem do desenho, observando meus

traços, pensando na relatividade da boniteza e da feiura com a professora

Luana Vieira. E onde pude também identificar meus músculos, desafiando os

limites das articulações na Oficina de Corpo, com a professora Juliana Medella.

De volta às aulas presenciais e suas possibilidades, tivemos nossa

segunda visita ao Theatro Municipal, e esse é um marco . Este é o meu grupo.
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Fotografia 7– Renascimento

Autor: Funcionário da segurança do teatro

Estou na frente sentada; terceira pessoa da esquerda para a direita. Na

outra ponta, em pé e de vestido, está a observadora Joana D'arc. Mais em

cima, atrás dela, no segundo degrau, de vestido azul marinho, está a

professora Melissa.

Na ocasião, fomos convidados por Arlene Costa e Lúcia Morais, para o

lançamento dos seus livros “Escadarias” e “Tucumã” respectivamente,

ilustrados por Adilson Dias. Ambas são ex-alunas do Pró-Saber.

Após a lindíssima cerimônia, fomos guiados pela produtora cultural

Jaqueline Jacob pelas entranhas do edifício e chegamos às poltronas

próximas do palco. Dessa vez, o meu sentimento foi diferente, dali tive a visão

de todos os assentos. O lustre central pesa toneladas! As lâmpadas são

trocadas anualmente num esquema de roldanas que fazem a peça descer!

Me vi totalmente energizada e possuída pelo lugar, debrucei meio corpo

sobre a parte dianteira do palco, imaginando os imperadores, reis, princesas,

poetas, escritores e todas as pessoas que estiveram naquele palco e nos
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camarotes. E eu estava lá, tão perto! Por alguns instantes, eu quis que o tempo

parasse.

Vivemos a arte também nas aulas. Os professores incluíam no seu

planejamento, a chamada “nutrição estética'', apresentava uma música,

poema, pintura, livro, texto, fotografia, entre outros elementos artísticos. Tanto

no remoto como no presencial, esses momentos foram nutritivos e salvadores

para mim, principalmente, depois de uma rotina exaustiva. Fui educando meu

olhar para o lado bonito da vida.
A exposição à obra de arte constitui também uma abertura na
possibilidade de ver, pois ela mexe com a sensibilidade, educando no
sentido de ‘ver diferente’, de permitir-se uma abertura por vias não
necessariamente racionais. (GENESCÁ; CID, 2013, p. 103).

Estimulada pelas professoras Alexandra Pena, Liana Castro e Patrícia

González, me reconheci como usuária competente da língua para além da

técnica e desafiada a cultivar essa identidade também nas crianças. Introduzi

mais músicas populares brasileiras, teatro de fantoches, rimas com os seus

nomes na chamada e mais literatura na sala e me questionava sobre qual lugar

ela ocupava naquele espaço, além do “cantinho da leitura”. Essa foi uma

provocação também feita pelo escritor Igor Gonçalves, convidado numa aula de

oficina de leitura e escrita. Aceitei no meu coração o conceito de literatura

como arte, e não somente restrita a um recurso pedagógico.

Passei a levar a palavra escrita para as crianças por meio das conversas

na roda, na contação das histórias, nos diferentes portadores de textos como

revistas e livros e a mostrar a função dessa palavra escrita, dizendo o que

estava escrito na parede, na porta ou no  bilhete.

Autorizei minhas crianças a dizer a elas que podiam escrever e

desenhar do seu jeito, que não era errado. A árvore poderia ser vermelha e o

céu amarelo e não tinha problema nenhum. Do estudo das Etapas Evolutivas

do Desenho, o que mais me marcou foram as consequências do desenho

pronto para colorir. “Os desenhos para colorir são na verdade, a negação do

desenho. O desenho pronto interfere também, negativamente, no processo de

desenvolvimento da criança”. (CAMARGO, 1989, p. 58).

Agora, me esforço para ler histórias todos os dias para as crianças,

respeitando o texto dos autores, aliás citando seus nomes e ressaltando o
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trabalho dos ilustradores. E sem a preocupação de explicar a história,

respeitando os sentimentos que emanavam  de cada uma.

Da mesma forma fui atravessada por essa nova maneira de ver a

matemática com a professora Ísis Flora, partindo do princípio de que a criança

precisa sentir a sensação e tocar as coisas, para depois raciocinar e assim

construir a ideia do número. Por isso comecei a pensar em atividades que

envolvessem seu próprio corpo, com caixas de papelão, bambolês e cordas.

Assim como as letras, os números estão por todos os lados.

Conheci muitos autores como Daniel Munduruku, Ailton Krenak,

Conceição Evaristo, Eva Furnari, Lygia Bojunga, Roger Mello, Ana Maria

Machado, Djamila Ribeiro, entre tantos. Entrei em contato com literaturas

negras e indígenas, passei a respeitar ainda mais as suas lutas e sua

ancestralidade, desmistificando figuras estereotipadas. Os povos originários

são os primeiros habitantes do Brasil, mas também são nossos

contemporâneos. Apresentar essas literaturas para as crianças lhes dá a

possibilidade de se enxergarem nelas.

A Oficina de Leitura e Escrita me inseriu nos clássicos da literatura

infantil e sua origem, aprendi a recomendar um livro, apreciar seu projeto

gráfico, fugir de escritas simplistas que subestimam as competências dos

pequenos, a reconhecer o valor dos ilustradores. As imagens são a primeira

leitura que as crianças fazem. Vi que ler o livro para mim antes de ler para as

crianças era importante.

Liana Castro organizou um encontro pelo Google Meet entre Sônia

Travassos, estudiosa da obra do Sítio do Picapau Amarelo, de Monteiro Lobato

com a nossa turma. Discutimos sobre o protagonismo da criança em resolver

questões e a presença de racismo, pelas observações das falas dos

personagens. A literatura marca um tempo. É dessa forma que Ana Maria

Machado sugere fazermos a leitura, de forma “contextualizada e crítica”.

Vivemos numa comunidade e a professora Elaine Caetano apresentou a

perspectiva de comunidade do sociólogo Zygmunt Bauman e a história do

nascimento das favelas no Rio de Janeiro. Comunidade não é sinônimo de

favela, embora esta possa vir a ser. Queremos uma comunidade educadora,

onde todos são educadores e educandos, porque ensinam e aprendem. A

criança educa, quando traz da escola, de sua casa ou de outros espaços
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questões sobre cidadania, cultura, tecnologia, etc. Ser cidadão não significa só

morar numa cidade, tem a ver com o exercício de direitos e deveres.

No período seguinte, foi dada continuidade à temática com a professora

Júlia Baumann, jogando luz nas ações que podem ser feitas na instituição com

o que se mostra possível, através de articulações internas e externas. Me

sensibilizou a leitura do livro "A cicatriz", escrito por Ilan Brenman e ilustrado

por Ionit Ziberman. Rememorei cicatrizes visíveis e invisíveis. Atrás de toda

cicatriz há uma história.

A educação física era uma das minhas matérias preferidas na escola,

principalmente, por conta do jogo de queimado que acontecia depois dos

exercícios. Emergi na sua didática com a coordenação da professora Lívia

Lage, para pensar no meu corpo e no corpo das crianças, para além de uma

disciplina.

Melhorei a minha prática com as crianças, esperando a sua resposta

diante das minhas perguntas. Fui ainda mais cuidadosa no banho e na troca

das fraldas. Me desconstruí para acolher o seu “não”. Durante a escrita desta

monografia, recebi o maior presente, o abraço de uma criança da minha turma,

depois de seis meses da sua entrada na creche, pois aguardei com paciência

a sua autorização para que eu me aproximasse. Peço desculpas, Com licença

e Obrigado para as crianças.

Esse trabalho foi construído a muitas mãos. A professora Maria Delcina

Feitosa me mostrou os diferentes tipos de documentos como as fotografias,

textos, bilhetes, uma cicatriz no corpo, um brinquedo… O próprio cérebro pode

ser um documento! Me ensinou a fazer referências de acordo com as normas

técnicas, identificar uma fotografia, a respeitar o direito e autoria das imagens.

Estimulou meu ato de pensar diante dos meus questionamentos, apostando

nas minhas tentativas de acerto. E tudo isso com amor e sensibilidade.

Vivi intensamente cada dia deste Curso e na produção desta escrita

monográfica um conflito interno e paradoxal. Me encaixo na categoria da

gestante, que quer ver o rosto do seu filho e ao mesmo tempo teme que ele

saia da sua barriga, como se tivesse perdendo uma parte de si.
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Há alguns anos na escola, na minha adolescência, apresentei numa

feira de ciências os prejuízos do assoreamento. O Pró-Saber desassoreou o

leito do meu rio.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A criança é uma pessoa. Pensar no que eu não queria que fizessem a

mim, me fazia recuar de ações autoritárias à esse humano, legitimando

vínculos. A produção desta pesquisa mostra o impacto pela escolha de uma

concepção democrática de ensino na formação pessoal e coletiva de quem

aprende e de quem ensina.

É uma forma de preservar e tornar tangível o que não pode ser tocado,

encorajar outros a escreverem suas próprias histórias, inspirar todos e cada um

a acreditar nos seus sonhos e apostar suas fichas nas suas raízes. Quem

capacita o sujeito não é outro sujeito, nem uma instituição. Quem o faz é ele

mesmo, quando diz sim, eu quero.

Para o educador encantar o educando com a literatura e as outras artes,

reconhecer a sua bagagem anterior a escolarização, instigar seu olhar para a

vida a sua volta, respeitar o seu corpo e a sua cultura, magnificá-lo, é preciso

antes que este educador seja afetado por estes elementos.

E nesse percurso, entre os cursos, as nascentes, os desvios, a piracema

e as correntes, eu fui constelada, encantada, encontrada pelas memórias,

cuidada,  olhada, escutada. Fui janelas.
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