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Apresentação

Na atualidade, vivemos uma época de grandes dilemas e dúvidas; no âmbito nacional e internacional a democracia é posta em
xeque. O mundo atual vivencia uma onda de intolerância crescente, onde a diversidade não é respeitada em suas singularidades. Não é incomum ouvirmos discursos inflamados apoiando
opiniões preconceituosas e sistemas políticos ditatoriais, onde
os direitos civis e humanos, conquistas dos últimos séculos, começam a ser questionados. Essa visão, que não prioriza o ser
humano não se restringe à política, afetando todos os âmbitos
de convivência humana, incluindo a Educação. Esta última é
bombardeada a todo instante por opiniões de todas as áreas de
conhecimento. Até mesmo a atividade pedagógica que é realizada diariamente dentro de nossa escola sofre grandes impactos com as políticas educacionais e influencias, visto que a todo
momento somos questionados sobre o trabalho que realizamos.
Muitos acreditam que crianças e jovens não devem opinar e
participar dos processos decisórios da escola, pois ainda “não
possuem formação” para tal mas se esquecem que o modo de organização institucional é formativo. Entendemos que o formato
adultocêntrico (na modalidade do Ensino Fundamental I) presente na maior parte das escolas não atende a diversas demandas que surgem do dia a dia e não dá conta de resolver questões
relacionadas à disciplina e autonomia. Reafirmamos que é pre15
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ciso que os educandos se sintam parte do processo de ensino e
aprendizagem e isso só e possível quando as relações entre os
sujeitos são repensadas e democratizadas. Propiciar espaços de
diálogo e escuta é essencial para realizarmos verdadeiras mudanças.
Diante de tantas incertezas e dúvidas que pairam na atualidade,
os educadores da E.P.G. Gianfrancesco Guarnieri resolveram
reafirmar seu compromisso com uma educação de qualidade.
Para tanto, se colocaram como sujeitos reflexivos de sua ação e
deram continuidade ao primeiro livro intitulado “Os processos
de construção de uma escola democrática” que contou ao público como foi realizado o trabalho em uma escola participativa no
ano de 2015.
Nesta presente obra reiteramos os princípios e valores democráticos e participativos que regem nossa instituição, publicitando nossa evolução e resgate no ano de 2016 e contando a
todos quais foram os caminhos percorridos por nossa escola,
que entende a educação como uma ferramenta de libertação.
O livro intitulado “ Os processos de construção de uma escola
democrática II : a consolidação de nossa identidade” foi escrito
por educadores da Rede Municipal de Guarulhos que trabalham de modo diferenciado na EPG Gianfrancesco Guarnieri e
está organizado em 6 capítulos.
No capítulo 1, intitulado “Reflexões para construção de uma
identidade escolar” traremos algumas considerações que permitiram a continuidade do Projeto e a consolidação de nossa
escola enquanto instituição educacional.
O capítulo 2 explicitará aos leitores as ações democratizantes
16
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que foram realizadas dentro do cotidiano da Unidade Escolar
no que diz respeito ao âmbito pedagógico. Contará aos leitores
os percalços presenciados por todos devido à legislação que prevê movimentação anual de educadores e os passos realizados em
nossa unidade para conseguirmos unificar o perfil do colegiado.
O capítulo 3 traz ao leitor relatos e trabalhos realizados pela
Coordenação Pedagógica, explicitando ao leitor os processos
de formação em horário de serviço que são realizados sistematicamente dentro de nossa Unidade Educacional e sua importância para a continuidade do projeto.
O capítulo 4 foi escrito por diversas pessoas e trará os relatos
dos professores e funcionários , pessoas que trabalham nesta
Unidade, explicando o trabalho que é realizado diariamente
com as crianças. O capítulo 6 trará nossas considerações sobre
todo o processo.
Esperamos que este livro possa inspirar educadores que acreditam que a Educação realmente transforma.
Boa leitura!
Gisele Recco Tendeiro
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1. Reflexões para construção de
uma identidade escolar
Nilton Cesar de Oliveira Gama

Nos últimos anos a instituição escolar tornou-se interesse da
pauta de diferentes segmentos da sociedade brasileira com avaliações de economistas, administradores, empresários, entidades
e ONG’s que buscam apontar as deficiências de nosso sistema
educacional e a emergência de novas práticas contextualizadas
com a sociedade do conhecimento. Diante de diferentes sinalizações, exigiu-se da escola a necessidade da busca pela eficiência
tanto para os resultados como para a aplicação dos recursos. É
evidente que as metas tornaram-se ponto de partida para uma
escola do “sucesso” e principalmente para a equipe docente, haja
vista as políticas de bonificações por mérito (rendimento), além
da sistematização do processo administrativo-pedagógico instituído no Projeto Politico Pedagógico.
Em meio às amplas necessidades, a escola como instituição politicamente responsável pelo processo de escolarização do individuo, passa por processo de identificação com sua função social
e a sua responsabilidade com mediação dos saberes necessários
ao desenvolvimento da autonomia para a tomada de decisão e
exercício da cidadania. Esses questionamentos a partir de então,
nos sugere a busca pela identidade da escola como elemento
substancial ao desenvolvimento das propostas pedagógicas e
qualificação do perfil da unidade escolar. Sabemos que a identidade é resultado de uma construção social que em diferentes
19
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contextos políticos, religiosos, culturais e econômicos são responsáveis pelas determinações de comportamentos e valores.
Em seu livro A Produção Social da Identidade e da Diferença:
A Perspectiva dos Estudos Culturais, Tomaz Tadeu da Silva
aponta que “O processo de produção da identidade oscila entre
dois movimentos: de um lado, estão aqueles processos que tendem a fixar e a estabilizar a identidade; de outro, os processos
que tendem a subvertê-la e a desestabilizá-la”. É nesse sentido que acreditamos no processo de construção da identidade
escolar com ações que visem ao questionamento das práticas
administrativas e pedagógicas como recurso fundamental para
a definição do que realmente queremos como apropriação.
De fato a construção da identidade passa por certa revolução
reflexiva no conjunto de práticas que regem o funcionamento da unidade escolar e principalmente ao processo de ensino
aprendizagem em que estão envolvidos docentes e educandos. O
aprofundamento do processo de construção da identidade exige que a participação da comunidade seja realmente efetiva a
ponto de suas exigências serem correspondidas e nortearem as
ações da unidade escolar. Não há condições reais de formalizar a
identidade escolar sem o reconhecimento significativo da sociedade local, isto é, desde as definições da metodologia de ensino
como na aplicação dos recursos geridos pela administração da
unidade escolar. Assim é fundamental a reflexão de diferentes
pontos de vista como construção da identidade escolar que abra
espaço para as divergências e contrariedades no conjunto das
definições que abarcará as propostas da unidade.
O consensual não agrega e nem permite que as disputas internas busquem novas estratégias para o questionamento e muito
pouco se consegue no campo da identidade. Sendo assim, di20
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versidade em diferentes lógicas deve sempre prevalecer como
meio para o encontro de novas visões que possibilite a resoluções de problemas na escola. É evidente que a manutenção dos
conflitos deve ser encarada como elemento de diálogo para o
exercício de uma gestão democrática participativa criando vínculos institucionais que alicercem culturalmente as relações no
ambiente escolar.
Em termos gerais a construção da identidade parte da interação com o meio ao qual o educando está inserido, ou seja, uma
relação que se define por meio de uma construção social. Nesse
sentido a obra de Rios (1999) “Identidade da escola: o perfil da
instituição está em construção constante e em articulação com
toda a sociedade”, destaca que “...quando falamos em Identidade,
nos referimos a características que especificam algo ou alguém.
A identidade, no entanto, não é estática”. Na medida que novas
estruturas sociais vão se definindo na escola, cria-se condições
para a construção da identidade. Também são necessários que
outros aspectos sejam levados em consideração à formação social da escola para que a convergência com a comunidade esteja
contempladas na unidade escolar. De forma mais ampla, a definição da identidade escolar parte da relação da instituição com
a comunidade em todos os aspectos e principalmente em sua
metodologia pedagógica. Não são tarefas fáceis de realizar-se,
mas sem as quais dificilmente se encontrará uma proposta que
defina a identidade da escola. Para tanto, acreditamos no papel
do gestor escolar na formalização de propostas de trabalho que
tenham a necessidade de dar sentido ao fazer pedagógico e sobretudo a função institucional da escola a que pertencem.
Portanto, a construção da identidade escolar tem inicio com o
posicionamento da equipe gestora em criar elementos favorá21
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veis à participação da comunidade escolar fazendo com que seus
representantes se sintam acolhidos, respeitados e de preferencia
ouvidos. É assim que o Projeto Politico Pedagógico surge como
norteador das ações educativas no ambiente escolar e principalmente como subsidiário ao plano estratégico a ser gerido pela
direção escolar.
Contudo, o papel da supervisão escolar está vinculado à garantia dos direitos para uma escola inclusiva e pautada por uma
gestão participativa, contribuindo para que a comunidade escolar discuta sobre seus conflitos e necessidades em busca do consenso que faça da unidade escolar uma “lugar” de fazer coletivo.

22
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2. Consolidando a nossa
identidade
Luciene Almeida Andrade

Se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder
andar, rasteje, mas continue em frente de qualquer jeito.
Martin Luther King

As iniciativas pedagógicas dos educadores da E.P.G. Gianfrancesco Guarnieri, comprometidos em ensinar valores e saberes
humanizadores e sensibilizados em modificar as práticas pedagógicas, tornaram-se destaque nos anos de 2014 e 2015. As
reflexões que foram realizadas dentro de todo o processo, modificaram as práticas docentes rendendo à Instituição o Título
de Escola Inovadora. No ano de 2015, o Ministério da Educação
abriu uma chamada pública com o intuito de identificar exemplos de inovação e criatividade na educação. Das 682 escolas
inscritas, 178 instituições brasileiras apresentaram trabalhos
significativos que contribuíam para a melhoria da educação
brasileira. Nossa escola recebeu a indicação de Plano de Ação
para Inovação e de acordo com o que foi divulgado, também
teremos acompanhamento do supracitado Ministério.
Em 2016, nossos planos eram dar continuidade aos trabalhos
que foram iniciados nos anos anteriores. Contudo, nos deparamos com uma situação corriqueira, enfrentada por todas as
escolas da Rede Municipal de Guarulhos. Nossa Legislação
23
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prevê Processo de Remoção de Pessoal bienalmente. Além disso, diversos professores não possuem sede no local, ou seja, embora sejam efetivos na carreira do magistério dentro da Rede
Municipal de Guarulhos, não possuíam estabilidade dentro da
escola. Nos deparamos com o seguinte questionamento: “Como
dar continuidade a um projeto diante da mudança significativa
no quadro de educadores dentro da escola?”
2.1 Os desafios de uma Rede Itinerante
No início do ano letivo, estabeleceu-se diante da nossa instituição o desafio da permanência dessas ações, pois o MEC acompanharia a proposta inovadora de nossa U.E e o Plano de Ação
para Inovação iniciado em 2015.
Nossa escola participa, juntamente com as demais, de um rígido
processo burocrático e normativo que classifica os professores
para a escolha e atribuição de classes , anualmente. Este processo, embora atenda especificidades legais, está muito distante das
questões humanitárias que fundamenta o Projeto da Instituição.
Ano a ano esta situação gera inquietações e incômodos constantes, visto que, estes atores sociais são co-participantes essenciais
no processo de construção do Projeto Político Pedagógico.
Se o professor tem o direito de participar ativamente da construção do PPP (assegurado pela LDB Nº 9394/96) e este deve
ser colocado em prática pelo primeiro, a constante mudança do
quadro docente gera prejuízos significativos à implementação e
consolidação de práticas previstas neste documento. Além disso,
a mudança anual, fragmenta o trabalho de formação continuada que se constitui nos diversos espaços de Horas-atividade. O
novo corpo docente que ingressa na Unidade Escolar em 2016,
24
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cerca de 85%, desconhece o Projeto que é realizado. Para que
ele não acabe, a formação continuada precisa ser reiniciada:
aspectos que já haviam sido discutidos precisam ser revistos.
Reiniciamos então a demanda formativa, embasada em princípios e valores ambientais e sociais na perspectiva dos direitos
humanos, caracterizadas pelo respeito à equidade, diversidade
e inclusão de seres humanos. Concordamos com Freire que faz
apontamentos sobre a formação continuada que deve ser realizada dentro da escola:
O que importa, na formação docente, não é a repetição mecânica do
gesto, este ou aquele, mas a compreensão do valor dos sentimentos,
das emoções, do desejo, da insegurança a ser superada pela segurança,
do medo que, ao ser educado, vai gerando a coragem.
(Paulo Freire, 1996, p. 20)
Não basta apenas repetir mecanicamente as discussões realizadas anteriormente, pois torna-se necessária a efetiva participação dos docentes dentro do processo para que ela ocorra com
efetividade. Além disso, inicia-se um processo de consolidação
do perfil dos professores e trabalhadores dentro da Unidade Escolar. As formações constantes permitem que os professores e
demais profissionais sintam a necessidade do estabelecimento
de ações, procedimentos e perfis em comum, para que alguns
objetivos sejam alcançados.
2.2 A formação dos perfis dos profissionais da educação
Com o olhar direcionado para a formação humana, todos os profissionais de uma instituição educacional são convidados a assumirem o papel de educadores por meio dos seus saberes formais
ou informais, visto que, na maioria dos casos a aprendizagem
25
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se dá no meio social e temporal em que o indivíduo convive.
A promoção dos espaços de participação possibilita o envolvimento de todos profissionais no contexto escolar. O papel dos
profissionais da Unidade Escolar não se restringe apenas à efetividade de tarefas, mas a colaboração organizacional em todas
as atividades desde que, o foco esteja na criança e na contribuição para a promoção do seu aprendizado. Desta forma, possibilitamos a cooperação entre todos na estrutura organizacional,
administrativa e pedagógica. Salientamos a necessidade de colocarmos em pé de igualdade todos os saberes, buscando não
hierarquizá-los, recordando o que nos disse Freire (1987, p. 68)
‘’Não há saber mais, nem saber menos. Há saberes diferentes.’’
2.2.1 A consolidação do perfil dos professores
As características formativas foram retomadas por meio do conceito da constituição da visão humanitária, que parecia tornarse escassa diante do cenário educacional do nosso país, originalmente refletido também em nossos educadores.
As inquietações diárias, se davam sobre como fortalecer esta
identidade democrática e como o aluno pode se transformar
em sujeito protagonista. Outra temática que desassossegava os
professores estava relacionada a como o educador pode se tornar mediador nas práticas pedagógicas em sala de aula. Estes
temas foram intensamente discutidos e as formas de tornar
essas problemáticas reais foram pensadas e problematizadas
junto à equipe docente, que sentiu a necessidade de mudança
de práticas.
Um das questões que sempre aparecia nas discussões realizadas em
H.A. dizia respeito à inovação, sem irresponsabilidade: a formação
26

Consolidando a nossa Identidade

curricular deveria estar atrelada à formação e humana, com foco
constantemente direcionado a promoção da qualidade da educação.
São inúmeros, os desafios do professor na realização das práticas pedagógicas na atualidade. Quando Freire diz que “Não há
docência sem discência.”, nos direciona a reflexão crítica sobre
a prática, que ensinar é identificar no outro a curiosidade, o desejo em aprender, e quanto mais oportunizarmos ao aluno a sua
capacidade de explorar, pesquisar, instigar e persistir em busca
de respostas do seu campo de curiosidade, mais ele aprenderá.
O perfil do professor começa a estabelecer-se como o mediador do processo ensino aprendizagem, afastando-se do papel de
protagonista principal, compartilhando e cedendo esta oportunidade ao sujeito que busca o conhecimento (o aprendiz). Nosso
ponto de partida é respeitar os saberes dos alunos, conhecendo
a sua realidade, e extrair o máximo de suas vivências e tomá-la
como ponto de partida para imersão nos novos conhecimentos.
Entre as características do perfil do educador, destacam-se o
ser ético, ser capaz de aceitar o novo, ser crítico, estar atento
a corrigir-se dia a dia, de libertar-se de qualquer preconceito,
de rejeitar qualquer proposta que não beneficie a criança. Essencialmente cabe ao educador estar aberto ao diálogo, não especificamente só com o aluno, mas também, com a comunidade
e a realidade que o cerca. Procuramos fugir do lugar comum,
onde educar é falar e exigir, cabendo ao aluno o papel de ouvir
e cumprir.
2.2.2 A consolidação do perfil da direção: efetivando o PPP
Como preservar esta identidade? Como legitimá-la? Como fortalecê-la junto a nossa comunidade? No anseio de encontrarmos
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respostas com bases democráticas, foi necessário, que a direção
assumisse também seu papel de protagonista por meio de sua autonomia e atuasse na ZAR (Zona de Autonomia Relativa) como destaca
Celso Vasconcellos (2009). Como já prevê o PPP da Unidade, o perfil da equipe gestora deve promover a democratização das relações.
As intervenções no processo são fundamentais, para que os limites
externos que se apresentam por determinações que fogem de nossa
governabilidade, não afetem os limites internos por meio dos bloqueios diante do que se tem a fazer. Destacamos que estas intervenções são necessárias diante da realidade que se tem, que apesar de
se apresentar como um poder limitado, é um poder real, destacado
pela vontade, pela consciência, pela inteligência e pela organização.
Exige-se da equipe diretiva um posicionamento, por meio de um
parecer que legitime tal prática, apontando aos atores sociais (alunos, comunidade, professores, funcionários, parcerias e lideranças), o alvo, o espaço para a liberdade e possibilitando aos mesmos
a constituição de novos percursos com sensibilidade às suas bases
fundantes.
Consideramos sempre os princípios da Autonomia, do Respeito e
da Responsabilidade como estrutura precípua de todas as relações.
A formação continuada auxiliou a Equipe Gestora da E.P.G. Gianfrancesco Guarnieri a empoderar-se de todo o processo que estava
sendo constituído dentro da Unidade Escolar.
2.2.3 O perfil do educando: quem desejamos formar?
Sabemos que a Educação é um direito social fundamental, e o maior
desafio da escola é a construção de uma prática pedagógica que oportunize a quebra de preconceitos e barreiras sociais. Faz-se, assim,
necessário a construção de uma escola criativa, humana, sensível,
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autônoma, com foco na participação, acolhedora, socioeducativa e
crítica para ajudarmos a promover uma sociedade educadora onde
a formação dos educandos que queremos seja respeitada em toda a
sua plenitude, levando-os a sua cidadania plena. (PPP, 2014 , p. 24).
Uma vez explicitado o desejo de todos os autores no Projeto Político
Pedagógico (documento diretivo da Unidade Escolar) percebe-se a
necessidade urgente de se discutir de forma participativa, a renovação de práticas consolidadas em nossa escola, a partir da oferta de
adesão primordial ao público alvo da nossa comunidade, as pessoas
que estavam envolvidas diretamente em todo o processo: o aprendiz.
Uma vez que manifestamos o desejo de formá-lo para a cidadania
plena, obrigatoriamente ele precisa ser incluído de forma representativa nas dimensões participativas públicas, sejam elas: discursivas,
comunicativas e deliberativas. Fundamentalmente, a escola poderá
garantir-lhe o acesso aos seus direitos e deveres de maneira real,
legitimada pelas práticas vivenciadas desde a sua infância, não isoladamente de maneira crítica, mas, sobretudo ativa por meio da
responsabilidade social em prol do bem comum.Destacamos a importância de apurarmos o olhar para o papel da criança na sociedade e considerar que o seu processo formativo vislumbra a oportunidade da tão almejada transformação social e política de forma
ética e humana, pois é dever da escola e da comunidade garanti-las
integralmente. A inovação pode se dar através do hábito de ouvir
pessoas, independente de sua faixa etária e considerar a sua vontade
na construção de sua autonomia, pautados no respeito e na responsabilidade diante de suas relações.
2.3 O processo de ensino aprendizagem
A partir de intensos diálogos, debates, discussões e pesquisas,
surge o formato da reorganização metodológica das práticas
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curriculares, considerando saberes além do ler, do escrever e do
calcular. Reorganizamos conceitos avaliativos sobre o papel do
educador, espaços de aprendizagem, disponibilidade de recursos manipulativos, literários e tecnológicos. Através do consenso com o grupo, definimos que trabalharíamos com a proposta
metodológica de Roteiros de Estudos direcionados aos 3ºs, 4ºs
e 5ºs anos, subdivididos em Roteiros Temáticos, Roteiros Projetos e Roteiros Alpha.
Ao longo do 2º Semestre, iniciamos o registro coletivo do “Manual do Roteiro”, cuja finalidade está ligada à orientação dos
modos de organizar um Roteiro de Estudos. A partir das experiências vivenciadas, considerando as fragilidades e potencialidades do processo, começamos a estruturar o Manual. Essa
sistematização do Manual do Roteiro de Estudos se constitui
como um processo formativo dentro de nossa Unidade Educacional, onde gestores e professores verificam as potencialidades
e problemáticas de trabalho com a nova metodologia. Conforme
afirma Paulo Freire:
Quando o homem compreende a sua realidade,
pode levantar hipóteses sobre o desafio dessa
realidade e procurar soluções.
Assim, pode transformá-la e o seu trabalho
pode criar um mundo próprio, seu Eu e suas circunstâncias.
(FREIRE, 1979 p.30)
Destacamos mais uma vez os caracteres humanitários, que se
constituem e se constituirão ao longo do percurso do processo ensino-aprendizagem e das relações interpessoais e que em
hipótese alguma poderão ser quantificadas a qualquer tipo de
meta de desenvolvimento de aprendizagem.
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2.4 O que são Roteiros de Estudo?
O Roteiro Temático de Estudos é uma metodologia que tem como
característica principal a interdisciplinaridade, ou seja, as áreas de
conhecimento Língua Portuguesa, Matemática, Música, Natureza
e Sociedade são trabalhadas de forma integrada, assim como se dá
as relações do ser humano com os mais variados saberes no dia a
dia de qualquer pessoa. A criança tem a oportunidade de vivenciá-la também no contexto escolar da forma mais próxima da sua
realidade.
A temática do Roteiro é indicada pelos educandos, a partir de um
assunto ou tema que as crianças têm curiosidades e gostariam de
explorar. A construção do roteiro tem como proposta, que os educandos sejam pesquisadores de diversos conteúdos curriculares, encontrando significado em seus estudos e atribuindo sentido as suas
pesquisas, através da exploração de diversos recursos pedagógicos,
como: livros didáticos, literatura infantil, dicionários, notebooks,
jogos, mapas, enciclopédias e variados materiais manipulativos.
Os alunos organizam-se através de grupos de estudos, decidindo pela formação do grupo, destacando a seleção a partir da
diversidade presente em sua turma, bem como, considerando
características específicas de cada integrante a partir dos critérios sugeridos em Assembleia de Classe. Desta forma, além
de ser avaliado pelos saberes curriculares, se apropriam também da vivência de princípios da Autonomia, do Respeito e da
Responsabilidade possibilitado através desta organização curricular. O educador assume o papel real de mediador, acompanhando os estudos e as pesquisas, sempre que requisitado colocando-se à disposição na exploração por meio da problematização do
objeto de estudo em busca da amplitude do conhecimento.
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2.5. Tipos de Roteiros - 2.5.1. O que é um roteiro temático?
É uma organização didática a partir de temática de curiosidades
apresentadas pelos alunos, focada no estímulo de estudos e pesquisas de forma interdisciplinar, favorecendo protagonismo dos alunos,
instigando a exploração de recursos pedagógicos lúdicos, literários e
virtuais. Pode ser organizado com a inclusão das modalidades organizativas Sequências Didáticas e Atividades Permanentes.
2.5.2. O que é um roteiro Alpha?
É uma organização didática com característica interdisciplinar, com
propostas voltadas a alfabetização e letramento, a partir das necessidades dos alunos que ainda não atingiram a hipótese de escrita alfabética, cuja intencionalidade é Alfabetizar os alunos para que consigam apropriar-se dos saberes necessários para o Ciclo I e II de forma
autônoma. Pode ser organizado a partir das modalidades organizativas Sequências Didáticas e Atividades de Sistematização.
2.5.3. O que é um Roteiro Projeto?
É uma organização didática com característica interdisciplinar, com
temáticas selecionadas pelos educandos e/ou por temáticas da atualidade e que possibilitam a discussão de temas inclusivos e de questões
intrigantes, cuja modalidade organizativa que mais se identifica é o
Projeto, por ter a necessidade de um produto final. Como exemplo
podemos citar um roteiro sobre preconceito racial que tem uma exposição dos materiais pesquisados e produzidos ao final das pesquisas.Acreditamos que a Identidade da escola foi fortalecida através do
avigamento e consolidação de práticas metodológicas significativas,
possibilitando o empoderamento dos alunos, dos docentes, com reflexos na comunidade escolar.
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3. Os desafios do novo professor
coordenador pedagógico
em uma gestão democrática:
possibilidades de mudanças para
uma educação de qualidade
Suelene de Oliveira Candido

Todo professor almeja uma educação de qualidade para os educandos, pois sonha em fazer a diferença na vida de cada aluno,
proporcionando a alegria ao aprender. Pois bem! Eu também
almejo mudanças e melhorias para educação. Esta tem que ter
boa qualidade e por isso resolvi mudar!
Iniciei na E.P.G. Gianfrancesco Guarnieri, na Coordenação Pedagógica, neste ano de 2016, com a perspectiva de buscar efetivar através e meu trabalho em busca de uma educação de qualidade. É função da escola, formar cidadãos críticos, conscientes
de seu papel na sociedade (PARO,2000) não somente para desenvolver essa criticidade na escola, mas também para quando eles saírem dela continuar tendo um posicionamento crítico
diante da sociedade. Uma das formas de pensarmos a qualidade
de ensino , segundo Paro é formarmos para a democracia, conforme evidencia PARO (2000, p.3) “[...] a principal falha hoje da
escola com relação a sua dimensão social parece ser sua omissão
na função de educar para a democracia.” É importante que as
crianças vivenciem a democracia, fazendo parte efetivamente
de decisões no ambiente escolar, e estas devem ser respeitadas.
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Quando levamos em conta a opinião dos pequenos, possibilitando que eles tomem decisões, desenvolvemos efetivamente a
autonomia. De acordo com o autor citado:
A educação, como parte da vida, é principalmente aprender a viver
com a maior plenitude que a história possibilita. Por ela se toma
contato com o belo, com o justo e com o verdadeiro, aprende-se a
compreendê-los, a admirá-los, a valorizá-los e a concorrer para sua
construção histórica, ou seja, é pela educação que se prepara para o
usufruto (e novas produções) dos bens espirituais e materiais. E tudo
isso não se dá como simples aquisição de informação, mas como parte
da vida, que forma e transforma a personalidade viva de cada um,
nunca esquecendo que “cada um” não vive sozinho, sendo então preciso pensar o viver de forma social, em companhia e em relação com
pessoas, grupos e instituições.(PARO, 2000, p. 5)

Toda vez que se propõe uma gestão democrática dentro da
escola pública básica, que tenha efetiva participação de pais,
educadores, alunos e funcionários da escola, isso acaba sendo
considerado uma situação utópica (Paro, 1997). Para construir cidadania, é importante vivenciá-la, e o local ideal para
esse aprendizado é a escola. Para que isso aconteça, uma forma efetiva é a realização de projetos interdisciplinares envolvendo todos os agentes da escola e a comunidade. Isso
aconteceu aqui, na EPG Gianfrancesco Guarnieri. A equipe
gestora lançava a ideia, mas a decisão do tema e de como
trabalhá-lo sempre foi do grupo; o professor estava preparado a responder as dúvidas surgidas durante todo processo,
sem deixar de ensinar o conteúdo da disciplina que lecionava.
Participação foi a palavra chave nesse processo, usando o nós
e não o eu nas decisões.
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Terminei a pós-graduação em gestão democrática e estava querendo vivenciar esta prática. Então mudei de local de trabalho
(escola). Sentia-me insegura em alguns momentos, mas percebi
que estávamos todos no mesmo processo, o de aprendizagem.
Sabíamos que queríamos ouvir e sermos ouvidos, mas não como
fazer e para saber fazer precisávamos de mais estudos.
Com o intuito de conhecer alguns modelos de escolas onde se
trabalha a autonomia dos alunos, fiz estudos de campo, juntamente com os professores e gestores em duas escolas, na Escola Municipal Ensino Fundamental Desembargador Amorim
Lima e na Escola Municipal de Ensino Fundamental Presidente
Campos Salles, onde pudemos verificar as metodologias utilizadas nestas duas unidades e como as crianças trabalhavam de
forma autônoma. Conhece-las nos deu um grande incentivo e
fortaleceu nossas ações na escola onde trabalhamos.
Em reunião com a diretora da escola Gisele Recco Tendeiro e a
vice-diretora Luciene Almeida Andrade, decidimos propor aos
professores que trabalhassem com a metodologia de Roteiros de
Estudos Interdisciplinares. Diante de aceitações e intensas discussões e dúvidas os professores toparam. O combinado foi que
trabalhariam com roteiros interdisciplinares de estudo os 3ºs ,
os 4ºs e os 5ºs anos. Já os professores dos 1ºs e 2º se focariam na
alfabetização. Deste modo conseguimos iniciar um processo de
consolidação de práticas pedagógicas.
Os alunos trazem para a aula o tema que gostariam de estudar no início do roteiro. Em sala, através de assembleias, os
educandos discutem e os temas são votados. As temáticas escolhidas são transformadas em Roteiros pelos professores e
suas possíveis formas construção e utilização são discutidas em
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Hora Atividade. Diversos assuntos foram abordados pelos Roteiros de Estudo, tais como: Dinossauros, Insetos, Astronomia,
Olimpíadas, Tecnologia, Esporte, etc. Com o Roteiro em mãos
a criança inicia seu processo de pesquisa nos livros didáticos,
sem precisar seguir uma ordem específica de páginas. Além do
livro didático, eles contam com outros recursos, como a pesquisa digital, realizada nos net books da escola e utilizam também
acervo da Sala de Leitura.
Para trabalhar com os educandos os princípios de autonomia,
respeito e responsabilidade, tornou-se necessário realizar a formação continuada com a equipe de educadores. Iniciamos um
processo de tutoria entre os pares e o trio gestor. Essas tutorias
funcionavam como uma formação em horário de serviço e todas
as discussões eram registradas a fim de compartilharmos práticas de êxito entre os próprios pares. Os percursos trilhados
pelos educadores, muitas vezes solitário, neste momento era
socializado com os demais, sobretudo com os professores que
ingressaram na escola neste ano.
As Horas Atividades também mudaram de formato e metodologia. No começo do ano eu trazia um tema, dentro dos propostos pelos professores em planejamento; agora sentamos todos
juntos, para estudarmos e verificarmos os pontos positivos e
negativos dos Roteiros, melhorando e trocando experiências
entre os envolvidos. O que percebemos as H.A’s. ficaram mais
dinâmicas, e todos estão aprendendo uns com os outros.
Atualmente em visita às salas de aulas, percebo que as crianças
estão mais participativas, confortáveis em nos contar suas experiências. Com isso, visualizo uma escola viva, com crianças e
adultos convivendo e aprendendo de maneira mais harmoniosa.
Os professores como todos da escola, ouvem as crianças e seus
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colegas de trabalho, e não se colocam como detentores do saber,
mas sim como mediadores deste: todos assumem a postura de
aprendizes e mediadores.
Ensinar é um processo inconcluso: sabemos que o ser humano é
um ser condicionado, portanto há sempre possibilidades de interferir na realidade a fim de modificá-la. Acima de tudo, ensinar
exige respeito à autonomia do ser do educando (FREIRE,1996).
Confesso que no início de implementação dos Roteiros de Estudos, por alguns momentos pensava que os professores não
iriam continuar com esta metodologia, pois a mudança de rotina, como o sentar em grupo e a pesquisa continua , trouxe
também para sala de aula um pouco mais de conversa entre os
alunos. Algumas vezes as professoras relataram não aguentar
tanto barulho. Para mediar esta situação conversei, tranquilizei
-as, ao mesmo tempo que conversava com as crianças. Após
algum tempo algumas docentes me procuraram e relataram que
estavam gostando da metodologia e que o início foi tumultuado
por causa do período de adaptação das crianças.
Amo visitar as salas de aula. Com a Metodologia de Roteiros de
Estudo meu trabalho triplicou, pois eram muitas dúvidas dos
professores, reuniões constantes com a equipe gestora para ajustar os trajetos, e reuniões com a equipe docente, verificando se
os roteiros contemplavam os conteúdos necessários para o ano
estudado pelas crianças. Muitos docentes me procuravam e expunham suas preocupações sobre a aprendizagem das crianças.
Essas aflições reverberavam em toda a equipe docente. Pensei
até mesmo em desistir... Hoje vejo que meus esforços não foram
em vão, pois os Roteiros fazem muito sucesso entre as crianças
e os professores de nossa unidade educacional, que percebiam
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que os modelos tradicionais de ensino não funcionavam nas escolas. Conseguimos resgatar o prazer de ensinar e a aprender.
Iniciamos esta nova metodologia sem ter um diálogo presencial
com os pais e os comunicamos via agenda escolar, pois precisávamos vivenciar esta experiência. A equipe gestora organizou
na pauta da Reunião de Pais e Educadores do terceiro bimestre
um momento específico para explicar às famílias sobre nossa
Metodologia de Ensino. Muitas famílias já vieram sabendo o que
estava acontecendo e alguns souberam no momento da RPE.
Além disso, as Reuniões de Pais e Educadores também necessitavam de algumas modificações em seu formato: as famílias
eram solicitadas a participar e dar opinião. Tivemos relatos que
os alunos estavam bem empolgados com os Roteiros de Estudos
e pesquisavam mais em casa. Estes pais sentiram-se acolhidos
pela equipe gestora, e os demais funcionários que os atendem.
Procuramos deixar bem claro para eles a forma de trabalho em
sala de aula, e havendo dúvidas os convidamos para participar
destas aulas juntamente com os seus filhos e demais alunos da
sala de aula.
Na escola acontecem as reuniões mensais com os Conselheiros
Mirins, (dois representantes escolhidos por todas as crianças
da sala através de votação). Eles ficam responsáveis pelo caderno de anotações e discussões/resoluções. Destas anotações
são confeccionadas as pautas das assembleias que acontecem
bimestralmente. Os alunos se organizam trazendo seus questionamentos, aprendendo a conviver e já sabem aguardar a sua
vez no momento em que o outro fala. Me emociono com estas
crianças tão pequenas e tão questionadoras. Nem sempre podemos dar resolutividade para sugestões, mas este diálogo com as
crianças e as justificativas nos deixam mais tranquilos e concomitantemente aos pais também. O maior desafio que encontrei
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foi dar continuidade ao trabalho que já havia sido iniciado e registrados no Projeto Político Pedagógico desta Unidade Escolar.
A gestão democrática não pode ser vista somente como um
novo paradigma, mas como uma meta que deve ser buscada
diariamente, sendo alcançada e aprimorada, numa prática que
se estabelece cotidianamente. Conforme Bordignon e Gracindo (2008, p. 163-164 apud PRANDI; FREITAS; BONIFÁCIO,
2010) a gestão democrática deve ser voltada para a inclusão social, precisa estar fundada no modelo cognitivo/afetivo; e necessita possuir clareza de propósitos, subordinados aos interesses
dos cidadãos a que serve. Seus processos decisórios devem ser
participativos e dinâmicos, como a realidade, gerando compromissos e responsabilidades.
Para que consigamos dar continuidade é preciso construir processos autoavaliativos, geradores da crítica institucional e fiadores da construção coletiva. Dentro destas perspectivas busco
ser ativa e reflexiva, resolvendo conflitos através de diálogos
constantes com alunos, professores, pais, comunidades e gestão.
Sinto a necessidade de trocar experiências, ser um aprendiz juntamente com os demais professores e alunos, valorizando ideias
e debate com o intuito de desconstruir o senso comum.
Tenho a consciência que os questionamentos na função de coordenadora, me farão refletir sobre minha prática, contribuindo assim
para um bom desenvolvimento da minha atuação, e os resultados
beneficiarão professores e alunos. Como coordenadora, busco interagir com os envolvidos na educação, e manter as relações interpessoais saudáveis, valorizando o professor e suas habilidades e formação com o objetivo de garantia de uma educação de qualidade.
O coordenador pedagógico é, primeiramente, um educador e
como tal deve estar atento ao caráter pedagógico das relações de
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aprendizagem no interior da escola. Ele deve levar os professores
a ressignificar suas práticas, resgatando a autonomia sobre o seu
trabalho sem, no entanto, se distanciar do trabalho coletivo da
escola.
Entendo que ainda temos um longo caminho a ser trilhado e ainda não alcançamos todos os objetivos almejados. Contudo, sei que
este é o caminho e fico feliz em participar deste processo, que está
pautado na autonomia, no respeito e na responsabilidade.
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4. O trabalho dos profissionais da
EPG Gianfrancesco Guarnieri
Gisele Recco Tendeiro

Ninguém começa a ser professor numa terça-feira às 4 da tarde...
Ninguém nasce professor ou marcado para o ser.
Eles formam-se como educadores com a prática permanente
e a reflexão sobre o que fazem.
Paulo Freire
A E.P.G. Gianfrancesco Guarnieri, inquieta com as características
atuais da Educação Básica, buscou inspirar-se em novas práticas
e realizar um trabalho diferenciado, no que diz respeito à metodologia e formas de organização. Nesta instituição prezamos pela
humanização de crianças e educadores. Todo o colegiado escolar
é ouvido e podem participar efetivamente nos processos de decisão, sejam eles relacionados ao direcionamento das verbas ou
escolha do assunto que será estudado durante o ano.
Com o intuito de efetivar o nosso PPP e baseados na Tendência
Pedagógica Crítico Social dos Conteúdos, refletíamos e pensávamos na possibilidade de conseguirmos realizar a junção de
uma Metodologia eficaz com a necessidade de trabalharmos a
autonomia e o protagonismo do educando.
Através de diversas discussões com o grupo docente, chegamos ao consenso de que a partir do 2º Semestre do ano de 2016
trabalharíamos com a organização metodológica de Roteiro
de Estudos, que está alicerçada na proposta de Modalidades
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Organizativas. Nessa metodologia a criança se torna protagonista neste processo, na medida em que desenvolve a pesquisa e
sua autonomia. As formas de organização de nossa instituição
foram constituídas pelos educadores que aqui trabalham e este
capítulo trará alguns relatos de práticas que foram efetivadas
no ano de 2016.
Esperamos que nosso trabalho possa inspirar outros educadores, que desejam fazer a diferença na educação.
4.1 A responsabilidade e autonomia desenvolvidas por
meio de assembleias de classe | Célia Rodrigues da Silva
Na Rede Municipal de Guarulhos, centenas de educadores que
não tem sede fixa de local de trabalho, passam por experiências
únicas ao início de cada ano letivo. A ansiedade e as preocupações se relacionam ao desconhecimento do que iremos encontrar e passar durante aquele ano. Ao chegar à escola Gianfrancesco Guarnieri em 2016, não foi diferente. Mas, ao contrário
das outras escolas, todos os sentimentos iniciais e dúvidas que
consomem um docente triplicaram já no acolhimento, planejamento e encontros formativos.
A escola trabalha com o projeto gestão democrática, enfatizando e focando a autonomia, o respeito e a responsabilidade do
educando. Nesta escola a criança tem voz! E foi o que me causou
grande surpresa. No primeiro dia de aula em uma roda de conversa, deixei que os educandos falassem, pois queria ouvir suas
experiências dos anos anteriores. Logo no primeiro contato
gostei do que vi e ouvi, e dos pensamentos que eram manifestados pelas crianças. Na mesma semana fiz à primeira Assembleia
de Classe, com o tema “Regras de Convivência” e todos falaram
o que “não podia” e o que “podia” fazer na escola e eu, assumi o
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papel de mediadora, problematizando, levantei questões o por
quê pode e não pode. Depois de algumas discussões um aluno
questionou com os amigos: “Se nós sabemos o que podemos e
o que não podemos fazer, então qual a necessidade de criar cartazes, contratos ou mesmo registros?”. Fiquei emocionada com
aquela colocação. É como diz Paulo Freire (1987) “Ninguém
educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo.”
A partir daquele dia, começamos a realizar semanalmente assembleias de classe. Em um desses momentos, surgiu a ideia de
criar um projeto, (mencionar a problemática, que oportunizou
a criação do projeto...) nomeados pelos educandos de “Hoje o
professor, sou eu!”. O projeto consiste em um aluno assumir a
docência, compartilhando com seus colegas conteúdos do seu
campo de interesse e conhecimento, intensificando a pesquisa e
o estudo do que será ensinado. Além disso, esta forma de trabalho está baseada nos princípios vigotskianos de aprendizagem
(VIGOTSKI, 1998), que apregoam que a mediação do conhecimento acumulado pela humanidade se dá através da parceria
estabelecida entre os sujeitos, onde o parceiro mais experiente
atua diretamente na zona de desenvolvimento potencial.
O resultado foi um grande sucesso. Ver crianças desenvolvendo sua autonomia, responsabilidade e o respeito mútuo entre
eles me fazem ter a certeza que nossa educação tem que mudar.
O professor não deve ser o único a falar e estipular regras em
sala de aula, pois isso já está ultrapassado. Precisamos dar voz
aos nossos educandos para que eles possam ter maiores chances de buscar seus direitos e atuar na sociedade. Essa atuação
é paulatina, pois acreditamos que ela começa a ocorrer em seu
lar, em seu bairro, ultrapassando os espaços escolares, tornando
possível que seus atos se tornem políticos, visando a mudanças
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reais em sua vida. Além disso, esta autossuficiência permite que
as crianças desenvolvam com eficiência seus direitos e deveres.
Cheguei para ensinar e acabei aprendendo muito mais. O ano
de 2016 representou para mim uma libertação pedagógica, pois
pude iniciar na prática a pedagogia que realmente acredito. Sinto-me liberta, libertando meu aluno.
4.2 Construindo nichos ecológicos | Por Cláudia Correa
A construção da autonomia do educando deve ser umas das
principais, senão primeira meta de um educador em sala de
aula. Temos a responsabilidade de formar cidadãos críticos
para que os mesmos, possam contribuir ativamente e de forma positiva na sociedade a qual está inserido.
Como educador dentro de sala de aula é preciso possibilitar
ao educando através da mediação, situações problemas, que
favoreçam o desenvolvimento e a construção de sujeitos críticos, autônomos e capazes de fazer o acolhimento do diferente, porque esta é a base deste processo.
Trabalhar a autonomia do educando, possibilitando ao mesmo ter a sua voz ouvida é um processo enriquecedor tanto
para o educando, quanto para o professor–mediador. Neste
contexto de aprendizagem o educando constrói a sua identidade de uma forma crítico-reflexiva, pois é um processo
constante de trocas de conhecimentos. Minha experiência
mais significativa dentro deste processo, ocorreu durante
uma aula de ciências sobre a importância da água para todos os seres vivos (animais e vegetais). Após uma roda de
conversa sobre o tema, meus educandos sugeriram a idéia de
construirmos1 um nicho ecológico para deixarmos em sala
de aula e assim, acompanhar o seu processo de desenvolvi44
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mento. E a partir desta ideia iniciamos a construção do nicho.
Primeiro fizemos a votação de qual cultura iríamos plantar
neste nicho.
Os educandos deram varias sugestões como: feijão, arroz, milho, alface, repolho, mandioca. Neste processo apenas participei como escriba fazendo as anotações na lousa dos temas sugeridos. Após as sugestões mediei a realização da votação dos
educandos para a escolha da cultura que iria ser contemplada
no nicho ecológico, sendo o feijão o escolhido pela maioria dos
educandos. Depois da votação orientei a turma a fazerem uma
pesquisa sobre a história do feijão no Brasil e no mundo.
Em seguida fizemos a leitura coletiva de todas as pesquisas que os educandos trouxeram e após a leitura ouve uma
nova votação para escolherem a pesquisa mais ampla que ira
compor o nicho ecológico. Ao final deste processo os educandos se organizaram em grupos e trouxeram para a escola a
cultura escolhida que foi o feijão, uma caixa de papelão, terra e água e a partir deste material fizemos coletivamente o
plantio da cultura previamente escolhida, construindo desta
maneira um nicho ecológico de feijão em sala de aula.
Ao final da construção do nicho os educandos decidiram coletivamente como iria ocorrer o processo de cuidado com o
nicho ecológico, então a partir de nova votação os mesmo
decidiram que o controle do cuidado teria como base a disposição do nome na lista de chamada, ou seja, começaria do
primeiro nome da lista em diante. Ao final desta atividade em
sala de aula, notei que os educandos realmente perceberam
significativamente que a água é de suma importância para
a manutenção da vida no planeta terra, tanto para o seres
vivos animais, quanto para os seres vivos vegetais.
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4.3 O desenvolvimento da autonomia e respeito em turmas
do quinto ano: novos desafios | Cleide Alves Ferreira Monte |
Edilaine Regina Formigoni Magalhães 2
Antes do início das aulas, durante o planejamento escolar conversamos muito com os colegas de trabalho e com a equipe
gestora sobre os trabalhos que seriam desenvolvidos ao longo
do ano nesta EPG. Palavras como Protagonismo e Autonomia
eram mencionados a todo o tempo dentro da formação inicial.
Pensávamos que isso não seria um problema, visto que já estamos acostumadas a trabalhar com Projetos há alguns anos.
Além disso, acreditávamos que as crianças do quinto, já viriam
com conceitos de autonomia incutidos, visto que a maior parte
dos alunos estavam na escola desde o primeiro ano.
Os primeiros dias de aula nas turmas dos quintos anos do período da tarde na EPG Gianfrancesco Guarnieri foram turbulentos. Embora ainda estejam no quinto ano, as turmas já
apresentam comportamentos típicos de crianças mais velhas e
seus interesses se voltam a festas, namoro, relacionamentos, sexualidade e questões relacionadas à auto aceitação. Além disso,
inicialmente nos decepcionamos um pouco, pois acreditávamos
que as turmas estariam prontas, autônomas e cientes de seus
direitos de deveres.
Ao longo do ano, pudemos perceber que estes saberes são constituídos paulatinamente, até mesmo no quinto ano! Para conseguirmos trabalhar com as necessidades das crianças mencionadas acima e dos saberes necessários relacionados ao quinto
ano, surgiu o projeto Protagonismo no Processo Democrático
a partir da problemática política atual do nosso país. Durante o
primeiro semestre de 2016, as crianças levaram muitas dúvidas
sobre as turbulências políticas que estávamos vivenciando. Com
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o interesse diagnosticado , percebemos que este estava em consonância com o projeto Macro da U.E. Valores Sociais e Ambientais na perspectiva do Respeito e da Responsabilidade. O objetivo
era promover o conhecimento, com responsabilidade, e desenvolver a cidadania plena, independentemente da faixa etária.
O processo reflexivo crítico sobre o cenário político atual, e avaliado pelas crianças, possibilitaram um processo de avaliação continuo sobre as questões sociais e o papel de cada indivíduo dentro
da sociedade. Estas reflexões trouxeram transformações na conduta das próprias crianças, que começaram a refletir sobre direito,
dever e princípios relacionado à ética.
Esta modificação ocorreu nas atitudes das crianças dentro da escola, na sala de aula e na relação com os colegas. As vivências
no seu cotidiano serviram de estímulo para pesquisas e melhor
aprofundamento do tema. A partir de questionamentos como: “O
que você pode fazer para dirimir as problemáticas sociais: como
fome, falta da assistência básica à saúde, educação, urbanidade,
etc.”, os alunos levantaram questões e abordaram pilares fundamentais , tais como criação de políticas públicas em busca de soluções coletivas, posicionando-se criticamente a partir da realidade
vivenciada no seu dia a dia.
No decorrer do processo foi introduzida como possibilidade avaliativa entrevistas semiestruturadas com membros da comunidade do Pq. São Miguel, e estes resultados foram sistematizados
e analisados por meio da construção de gráfico. Os resultados
foram surpreendentemente admiráveis tanto para os alunos,
quanto para nós, educadoras. Como professoras, dentro do
processo de construção democrática, o desenvolvimento deste
projeto convenceu-nos de que é possível educar de forma democrática e horizontal.
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4.4 Do ideal ao real | Darcy Aparecida Antunes de Souza
Sempre desejei ter a oportunidade de trabalhar em uma escola que me possibilitasse as vivências aqui relatadas, porque os
meus sonhos encontrariam outros sonhos, que, além do ler e
escrever, garantiriam direitos humanos plenos.
Iniciar um ano letivo em uma escola com proposta de gestão
democrática foi muito desafiador porque sempre me inspirei, me
encantei e busquei a oportunidade de transformar e inovar minhas práticas. Quando cheguei a esta escola, existia em mim um
paradoxo entre o ideal e o real, e parecia uma oportunidade utópica, que foi fortalecendo em mim o processo dessa construção
de protagonizar o meu espaço. Parecia óbvio e ao mesmo tempo
limitado. Como disse Rubem Alves:
Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a
arte do voo. Pássaros engaiolados são pássaros sob controle.
Engaiolados, o seu dono pode levá-los para onde quiser.
Pássaros engaiolados têm sempre um dono. Deixaram de ser pássaros. Porque a essência dos pássaros é o voo. Escolas que são asas não
amam pássaros engaiolados. O que elas amam são os pássaros em
voo. Existem para dar aos pássaros coragem para voar. Ensinar o
voo, isso elas não podem fazer, porque o voo já nasce dentro dos
pássaros. O voo não pode ser ensinado. Só pode ser encorajado
(ALVES, R., 2004).
O desafio de vivenciar a gestão democrática é complexo porque
faz parte de um processo de humanização e empoderamento dos
sujeitos envolvidos. Como empoderar e humanizar, visto que
muitas relações se manifestam de forma verticalizada nas hierarquias presentes nas escolas do nosso país? Acreditamos que
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a humanização se dá por meio das parcerias que se constituem
nesse espaço, que foge da estética do professor, no seu papel de
perfeição e a transparência aproxima as pessoas e forma laços
além dos profissionais. A empatia é característica fundamental
para se estabelecer relações interpessoais no espaço escolar, através do respeito pelas identidades, singularidades e diversidades.
A organização metodológica em trabalhar com roteiros de estudos foi um presente para professores e alunos porque realmente
possibilitava alcançar nossos objetivos e sonhos de forma clara,
além dos saberes específicos, mas para a abordagem dos saberes
relacionais: a Autonomia, o Respeito e a Responsabilidade, que
repercutem diretamente no comportamento do aluno em seus
diversos aspectos.
Também tivemos uma grande surpresa sobre a participação das
famílias no decorrer do desenvolvimento dos roteiros de estudos. No início do projeto as crianças não levavam o roteiro para
casa, porém, passamos a fazê-lo devido a demanda de atividades
na escola. Desse modo, foi possível perceber o envolvimento das
famílias e o reconhecimento pelo trabalho da escola, professores,
alunos. Esse retorno por parte da família pode ser percebido por
meio das conversas com as crianças, pois, sempre conversávamos
sobre as atividades realizadas em casa. Junto aos alunos, as oportunidades foram oferecidas e essas oportunidades foram acatadas
de forma mais tranquila, pois a liberdade que tiveram na atuação
do seu aprendizado, os fizeram se deslumbrar pelo conhecimento.
E o desafio era corrigir algumas trajetórias mais específicas.
Assim, um grupo disciplinado não é aquele em que
todos se mantêm quietos e calados, mas, sim, um grupo
em que os vários participantes se encontram envolvidos
e mobilizados pelas atividades propostas. Os deslocamentos,
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as conversas e as brincadeiras resultantes desse envolvimento não
podem ser entendidos como dispersão ou desordem, e, sim,
como uma manifestação natural das crianças
(Quadro de Saberes Necessários. Guarulhos, 2009, p.80).
Sem dúvida, a aprendizagem das crianças se deu não apenas no
campo científico, acadêmico. É visível a transformação postural,
pois os alunos se posicionam não apenas de forma crítica, mas
de forma ativa, sem introspecção e inibição. É importante destacar que o educar vai além do ensinar, mas é vivenciar, explorar por
meio da ferramenta mais atraente para a criança: o brincar. E esse
brincar também fez parte do nosso dia a dia durante este ano letivo,
o que só foi possível em função da visão que a gestão tem de que as
crianças são livres para ocupar e usufruir dos espaços da escola. De
acordo com Ronca (1989, p. 27):
O movimento lúdico, simultaneamente, torna-se fonte prazerosa
de conhecimento, pois nele a criança constrói classificações, elabora
seqüências lógicas, desenvolve o psicomotor e a afetividade e amplia
conceitos das várias áreas da ciência (RONCA, P.A.C., 1989).
Assim, no decorrer deste ano letivo de 2016, pude desenvolver meu
trabalho em conjunto com a equipe escolar, com os alunos, com as
famílias, confirmando que aquilo tudo que eu idealizava pedagogicamente poderia, sim, ser realizado, se enfrentarmos os desafios diários, estudarmos e nos dedicarmos, em conjunto, e principalmente, trabalhando numa perspectiva de gestão democrática.
4.5 Desenvolvendo e alegria através dos Contos de Horror
e Fantasmas | Denise Domingues da Silva
Fantasmas e contos de horror foi o tema escolhido pelos alunos
do 2°ano C da E.P.G. Gianfrancesco Guarnieri na eleição do
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Projeto que seria trabalhado durante o ano letivo. A escolha do
tema causou espanto entre educadores e pais, pois alguns até
diziam: “Com tantos temas, porque trabalhar com esses temas
e seres assustadores?” Passado o susto inicial, levando em conta os princípios de nosso PPP, pautado na autonomia e democracia, as crianças começaram a fazer um levantamento do que
gostariam que fosse trabalhado em sala. Os temas escolhidos
abordavam histórias de bruxas, fantasmas, extraterrestres, seres misteriosos e desconhecidos. As temáticas abordadas partiram da expectativa dos próprios alunos com a minha mediação,
adequando à faixa etária dos educandos os contos que seriam
trabalhados. Utilizamos histórias de seres que não eram tão assustadores e que no final da contação ainda podia ser encontrado um fundo de humor.
Foram apresentados contos ingleses, como dos Irmãos Grimm,
passando também pela literatura de Monteiro Lobato, com ênfase na famosa personagem Cuca; utilizamos um livro da autora
Ângela Lago intitulado “Sete histórias para sacudir o esqueleto”, algumas lendas urbanas e os famosos contos de fadas.
A Literatura Infantil possibilitou a abordagem de outros saberes como Natureza e Sociedade, Escrita e Oralidade, Artes
e resolução de situações-problema , abordando a Linguagem
Matemática.
Foram propostas Rodas de Conversa para que discutissem os
temas e apresentassem suas opiniões diante de problemáticas cotidianas, como a morte, a dor, as perdas e que devem ser
discutidas e se fazer presentes na formação de crianças e adolescentes. Estas discussões muitas vezes são deixadas de lado
justamente pela resistência e dificuldade dos próprios adultos. Outro aspecto importante que foi abordado, diz respeito à
reação e o sentimento gerado diante do medo e das incertezas.
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Concordamos com Bettelheim (1980, p.53) que nos aponta a importância de trabalharmos os Contos de Fadas na infância, pois
os mesmos preparam emocionalmente as crianças para a vida.
O educando, ao se identificar com os heróis corajosos que enfrentam seus medos torna a criança mais reflexiva, pensativa e
autônoma para enfrentar possíveis desafios que ocorrem diariamente. A escola possui papel crucial nesta formação literária e
diária, pois estas interações propiciam ensinamentos que jamais
serão esquecidos.
4.6 Construindo conhecimentos matemáticos através de materiais concretos: uma releitura do método montessoriano |
Elaine Cristina Fonseca
Estes escritos tem como objetivo ressaltar a importância dos
materiais concretos no estudo da Matemática e descrever os
passos para a confecção de um desses materiais , com o intuito
de estudar classes e ordens matemáticas.
Nossos referenciais teóricos estão pautados nas teorias e práticas
formuladas por Maria Montessori. Esta educadora é conhecida
pelo método educativo que desenvolveu e que ainda é usado hoje
em dia em escolas privadas e inspira práticas realizadas em escolas públicas mundo afora. Seus pressupostos teóricos estão baseados nos princípios da autonomia do educando, e no princípio da
auto-educação, que consiste na interferência mínima dos professores. Segundo a autora: “Toda intervenção desnecessária se torna um obstáculo à aprendizagem da criança”. (Montessori, 2003)
Ressaltamos que nosso trabalho foi inspirado nos pressupostos
teóricos e metodológicos montessoriano, e temos consciência
que a atividade realizada em sala não constitui o método na
íntegra, mas faz uma releitura da proposta, adequada à realidade de uma escola pública. Esta metodologia utiliza diferentes
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tipos de materiais de apoio concretos que a criança manipula,
observa e faz suas conexões para construir sua aprendizagem.
Com nossa turma fizemos diversas adaptações, mas o princípio
epistemológico é o mesmo: procuramos desenvolver a autonomia da criança.
Para a construção dos materiais, solicitamos que os aprendizes levassem para a sala os materiais de sucata que poderiam
ser encontrados facilmente em casa. O material é indispensável
para o exercício dos sentidos, pois os objetos, de acordo com
suas proporções físicas, possibilita que os educandos possam
solucionar problemas práticos e interessantes, perante a diversidade do que está disponível. O material concreto é uma forma de apresentar ao aluno uma maneira mais fácil e palpável
de aprender Matemática, relacionando-a ao nosso cotidiano. A
manipulação de materiais concretos desenvolve habilidades e
internaliza conceitos de forma lúdica.
Estudando as classes e ordens matemáticas ,percebi a dificuldade que alguns alunos apresentam em reconhecer o valor posicional dos números. Lembrei-me então do início da minha
carreira no Magistério, quando na ocasião, tive a oportunidade
de conhecer e compartilhar os estudos e a prática da grande
Maria Montessori que destacou a importância da liberdade da
atividade e do estímulo para o desenvolvimento físico e mental
das crianças. Tendo em vista a apropriação do saber de forma
concreta e seguindo as orientações de Maria Montessori que
afirmou: “ A criança ama tocar os objetos para depois reconhecê-los”. Propus aos alunos a construção de um ábaco utilizando
sucatas. Eles adoraram a ideia e começamos então a planejar os
passos e a separar os materiais. (uma barra de isopor com 30
cm de comprimento e 2cm de largura;6 palitos de churrasco;
10 tampinhas de garrafa pet azuis; 10 tampinhas de garrafa pet
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vermelhas;10 tampinhas de garrafa pet laranja) A atividade foi
agendada com antecedência ,para que os alunos pudessem juntar as sucatas em tempo hábil para a montagem do ábaco .
A atividade transcorreu de forma tranquila e eficiente e os ábacos ficaram ótimos. O estudo da matemática ficou mais fácil
,pois foi possível construir números e escrevê-los de acordo com
seu valor posicional com entendimento e compreensão. Acredito que o desenvolvimento da autonomia é essencial para o
verdadeiro desenvolvimento, tornando possível que a criança
construa seus próprios rumos e aprendizagens.
4.7 Days to the opening ceremony of the Rio 2016 Olympic Games: trabalhando a Língua e cultura inglesa a partir
da realidade | Por Fábio Alves Martins
Um dos grandes desafios de todo educador que trabalha na EPG
Gianfrancesco Guarnieri é levar em conta a autonomia e protagonismo dos alunos na hora de desenvolver os planejamentos
de ensino. Em nossa Unidade Escolar as atividades desenvolvidas em sala de aula devem se direcionar para esta especificidade.
Na prática, isto significa que todo o trabalho docente deve ter
um redirecionamento de olhar e até mesmo a forma de ensinar
deve estar voltada à autonomia e poder de decisão dos pequenos.
Para conseguir que o trabalho desenvolvido pudesse gerar bons
frutos, desenvolvi estratégias diferenciadas, trabalhando a todo
o momento o lúdico através de brincadeiras, desenhos e mostra
de animações em inglês, com o intuito de despertar o interesse
dos pequenos para a Língua e Cultura Inglesa. Para tanto, comecei a redesenhar meu modo de pensar, tentando raciocinar
como uma criança, ao mesmo tempo em que contextualizava
o seu mundo. Essa tentativa deu certo, pois em minhas aulas,
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consegui voltar a atenção das crianças para os conteúdos de minha disciplina. Sempre levo em consideração os conhecimentos
prévios que são trazidos pelas crianças. A partir dos elementos
que são levantados em Rodas de Conversa, dou andamento às
contextualizações e trago novos elementos para a discussão.
No ano de 2016 o Rio de Janeiro sediou a abertura das Olimpíadas. Este tão esperado evento possibilitou a ampliação do trabalho que seria realizado e começamos a trabalhar vocabulário
e contagem em inglês. Pensando num meio em que todos pudessem participar sem exceção e baseado no QSN (2010) desenvolvemos uma atividade de Contagem Regressiva em Inglês. A
proposta foi desenvolvida embasada nas seguintes postulações:
O Educando em seu processo de comunicação e expressão: oralidade,
leitura, linguagem escrita e letramento. Neste item ratifica o processo
de aquisição de linguagem ,alfabetização e letramento da Língua
Inglesa por meio da escrita. Além da leitura e a oralidade voltadas a
práticas de comunicação. [...] O educando e a linguagem matemática; Os alunos são motivados a utilizar os números em escala decrescente interligada ao texto em Inglês. (QSN, 2019, p 56)
O produto final e concretização do projeto se deu pela elaboração de uma cartaz confeccionado pelos educandos. Cada criança
escreveu uma trecho de um texto em Inglês, dando a possibilidade de todos alunos na sala de aula participarem. Após a finalização do cartaz ele foi exposto no corredor da escola. Como a proposta era realizar uma contagem regressiva, os alunos da sala se
revezavam e tiravam um número diariamente. O número 35 não foi
escolhido por acaso. A numeração é baseada no número de alunos
por sala. Demos a oportunidade a todos de participarem da atividade, e retirarem um número até a data de início do evento. Além
da contagem regressiva, a temática relacionada às Olimpíadas
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que aconteceram no Brasil, gerou outros interesses, como por
exemplo, férias escolares, esportes e grandes festividades esportivas.
4.8 os desafios e alegrias: o trabalho com roteiro de estudos
Flávia Marcelino Nonato3
Ao iniciar na EPG Gianfrancesco Guarnieri, considerei realizar o meu trabalho de forma responsável, com práticas exitosas
que já faziam parte da minha trajetória profissional, utilizando
metodologia baseada na abordagem das diversas modalidades
organizativas: sequencia didática, atividade de sistematização e
projeto.
Inicialmente, ao ouvir a proposta de Gestão Democrática, confesso que fiquei assustada, principalmente nos encontros formativos. A intensidade e paixão como tudo era explicado e transferido, geravam-me diversas inquietações.
Ao longo do percurso, tive a possibilidade de conhecer novas
possibilidades de trabalho, ao aproximar-me de meus novos colegas de trabalho nos espaços de formação continuada. Por meio
de tutorias constituídas por educadores, pude paulatinamente
compreender as propostas da instituição e ter um novo olhar
sobre as práticas inovadoras. No final do primeiro semestre
de 2016 realizamos um Estudo de Campo na EMEF Campos
Salles, escola pública localizada na Prefeitura Municipal de São
Paulo. Esta Unidade Educacional possui uma trajetória de sucesso no que diz respeito à práticas inovadoras, onde o aluno é
chamado para a responsabilidade e autonomia.
Este estudo prático, juntamente com estudos teóricos que eram
realizados nos momentos de formação, trouxeram-me encanta56
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mento e motivaram-me a reinventar minhas práticas, possibilitando a participação mais intensa dos meus alunos e o meu real
papel de professora mediadora.
A abordagem dessa nova forma de organização dos espaços
temporais, foi muito difícil no primeiro momento, pois foi necessário abordar aspectos além dos saberes curriculares formais,
pois a mediação foi necessária que ocorresse na orientação de
práticas básicas de responsabilidade como: Onde está o material? Qual o material? Quais os materiais servirão para realizar
essa atividade? Quais os recursos mais adequados? Como utilizar um material de uso coletivo de forma responsável?
As situações atitudinais, são continuamente discutidas, pois as
relações interpessoais são os saberes mais delicados e necessários a serem mediados e o papel do professor é crucial para
formação humana. A proposta da gestão democrática é possível e dá certo, pois o professor não fica isolado e as relações
acontecem de forma mais autônoma e também se estabelecem
de forma mais integrada e humana, com respeito à participação
de todos.
4.9 Gentileza que é o remédio para todos os males. Ou será
a educação? Por que não os dois juntos? | Gabriel Henrique
dos Santos Laudino
A E.P.G. Gianfrancesco Guarnieri está buscando seu próprio
caminho pedagógico, cujo foco das ações está centrado na
democratização das relações. Para que isto aconteça, está modificando sua postura perante os atores constituintes da escola
pública. Estes últimos (o corpo docente, a comunidade, os responsáveis e seus educandos) por meio de assembleias, encontraram um caminho que pôde ser iniciado para o compartilha57
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mento das decisões. As ações do educador, antes fixadas na sala
de aula e assentadas na centralização do professor como figura
mais importante, agora já extrapola a sala em si e passa a ter
como principal ator, o educando. Desta forma o significado da
aula se potencializa perante as suas expectativas, e esse é um
dos principais aspectos necessários para que as atividades e projetos propostos sejam desenvolvidos plenamente, conforme nos
aponta o QSN:
A Educação é um direito social fundamental e tem como
desafio construir uma prática pedagógica que ultrapasse
preconceitos e barreiras sociais. Para tanto, faz-se necessária a construção de uma escola criativa e de qualidade social, na qual a sala
de aula possa se concretizar em múltiplos espaços, como no palco, no
teatro, junto a instrumentos musicais, processos artísticos, estudos do
meio ambiente, da história do bairro, aprendizado de novos idiomas,
vivências e experiências, em um movimento contínuo de reflexão-ação-reflexão. A educação, nesse sentido, é concebida como espaço de
desenvolvimento humano, de sistematização, descoberta e criação de
saberes e de afirmação de valores democráticos e solidários.
(QSN, 2010, p. 15)
Atuando nesta E.P.G. desde o ano de 2013, como professor especialista de Artes e nos anos seguintes como professor especialista de Música, pude participar plenamente das primeiras
discussões e em sala de aula perceber e passar por todas as angústias e dificuldades da implementação deste processo. Tive a
oportunidade de perceber o quanto é gratificante acompanhar
a trajetória dos educandos na perspectiva de ações e projetos
democráticos. Nestes quatro anos, vários projetos foram desenvolvidos, mas o Projeto Coral Gentileza, é sempre utilizado
como fio condutor de todas a minhas práticas, atuando com os
educandos ou nas Horas-Atividade com as educadoras/canto58
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ras deste coral. O Coral Gentileza é desenvolvido nesta E.P.G.
e está previsto no PPP desta escola. Esta proposta está em
consonância com a Proposta Pedagógica da Rede Municipal de
Guarulhos, tornando a música um meio de transformação do
ambiente escolar e interação entre educadores e educandos, potencializando assim o protagonismo destes. O trabalho baseia-se
na vivência musical, que se efetivou como projeto permanente
na relação escola/comunidade. Desde o início o projeto busca,
com seu repertório, evidenciar valores socioambientais.
A origem do projeto é pautada e inspirada na história de vida
e filosofia do Profeta Gentileza, (José Datrino), que nas décadas de 1970 a 1990 destacou-se no meio sociocultural e político
carioca por meio de suas pinturas em um viaduto na Avenida
Brasil, no Rio de Janeiro. Suas inscrições criticavam o mal-estar
da população mundial em palavras de fé, paz e esperança. Hoje
seus painéis são tombados pela prefeitura do Rio de Janeiro e
sua frase mais emblemática é “Gentileza gera gentileza”.
Neste projeto a prática de música tem como objetivo proporcionar ao educador/cantor momentos de fruição estética e artística. Já o educando atua interagindo artisticamente com as
educadoras, participando ativamente da escolha de repertório
e possui poder decisório sobre as ações a serem tomadas durante o processo. Desta forma, a música se torna a linguagem
norteadora, que dialogando com outras áreas do conhecimento
humano, potencializa os processos pedagógicos.
Mediante avaliação positiva do Plano de Ação 2013 e do Plano
de Ação de 2014, o coletivo escolar salientou a importância e a
necessidade da manutenção deste projeto que é mantido até hoje.
Os encontros com as professoras e professores são realizados no
período de Hora-Atividade, e são proporcionados momentos de
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vivência musical, com o desenvolvimento de jogos e brincadeiras
musicais, além de exercícios e prática de canto coral.
A cada ano as músicas do repertório do Coral Gentileza abordam
as temáticas relacionadas aos “Valores Sociais e Ambientais na
perspectiva do desenvolvimento social”, projeto macro de nossa
Unidade e tema norteador dos demais projetos desta E.P.G.
Diversas canções já fizeram parte do repertório, muitas delas
escolhidas pelos próprios educandos. A variedade de gêneros e
possibilidades musicais de nosso país pode ser observada nas canções que já fizeram parte do nosso repertório, como, por exemplo,
“É preciso saber viver” (Erasmo Carlos/Roberto Carlos), “Das
coisas boas da vida” (Carol Gualberto), “Ser diferente é normal”
(Vinícius Castro e Adílson Xavier), “Carcará” (João do Vale), “Uirapuru” (Waldemar Henrique), “Cantiga de Penas” (Salomão Habib) “Ciranda da Bailarina” (Chico Buarque/Edu Lobo) e a música que inspirou o projeto, que é “Gentileza” (Marisa Monte).
Neste ano, ganhei um companheiro de trabalho, o Professor Rafael Artur dos Santos, também especialista da área de música.
Chegou em nossa escola e compartilhou comigo os planejamentos e atividades do Coral Gentileza. Tendo como referencia
as Leis 10.639/03 e 11.645/08, que tratam da valorização da
Cultura, História e Literatura Afro-brasileira e Indígena, a temática a ser desenvolvida no ano de 2016 foi o Centenário do
Samba, além de ter sido feito um resgate das origens afro-brasileiras e dos principais instrumentos utilizados nesse gênero tão
importante para o Brasil. Foram abordadas as biografias de músicos como Adoniran Barbosa, Dorival Caymmi e Cartola, que
durante todo o ano letivo foram sempre revisitados. Algumas de
suas canções foram interpretadas pelos educandos como “Tiro ao
Álvaro”, “Maracangalha” e “O Sol Nascerá”.
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Além das músicas acima, neste ano incluímos em nosso repertório a música de “Samba Lelê” (Domínio Público). Ela é interpretada por educandos e educadoras/cantoras colocando em prática
o ideal do Coral Gentileza que é a interação e o diálogo entre
educadoras/educadores e seus educandos, todos em pé de igualdade. E antes que esta porta de comunicação se feche, que fique a
mensagem: Gentileza que é o remédio para todos os males.4
4.10 Relatos de práticas desenvolvidas em sala de aula |
Juscelina Aparecida de Oliveira
Pensando na proposta democrática, que estamos tentando distender em nossa escola, cada ação desenvolvida em sala de aula
é motivo de reflexão e não um ato isolado. Pensando nisto, adotei algumas medidas que, com certeza darão mais sentido a este
conceito. Conversei com os alunos se havia necessidade de filas
para irmos ao refeitório ou outras atividades extra-classe. Chegamos a conclusão que a fila era algo totalmente constrangedor e a
maioria das crianças não gostavam. Por que não acabar com a fila
então? Fizemos acordos e partimos para a prática.
No início foi complicado por não estarem acostumados. Em sala
de aula, discutíamos novamente e cobrávamos responsabilidades.
Agora eles entenderam que podemos sair da sala com dignidade e
como cidadãos. Outra situação que me incomodava, era a alienação dos alunos em relação aos acontecimentos cotidianos. Pensei
em uma forma de provocá-los.
No final de semana teriam mais tempo para ver televisão e acessar outras mídias. Assim, toda segunda-feira abordávamos um
tema polêmico, divulgado pela imprensa. Alguns já estavam cientes do ocorrido e relatavam aos demais. Logo começava uma discussão onde as crianças podiam expressar seus conceitos, medos
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e expectativas. Todos tinham uma história parecida para relatar e
gostavam da atenção que lhes era dispensada. Esta atividade foi
muito importante para desenvolver o equilíbrio emocional e dar
segurança a alguns alunos.
Os educandos puderam constatar que, todos nós temos problemas e ao relatá-los, nos aproximamos do outro e nos tornamos
humanos. Pequenas mudanças no cotidiano escolar, humanizam
e proporcionam prazer a alunos e educadores, além de tornar o
ato de ensinar recíproco e autêntico.
4.11 Da invenção do relógio ao estudo da astronomia:
Um Relato de prática sobre a importância da gestão democrática | Por Valéria Melo de Oliveira Santos
Em nossa escola os educandos participam ativamente do processo de ensino-aprendizagem, buscando e pesquisando. Sempre levamos em conta os seus conhecimentos prévios e acontecimentos do seu cotidiano, possibilitando às crianças a construção de
seu próprio aprendizado. Os pequenos podem compartilhar suas
descobertas e avanços com os professores e colegas, dessa forma,
enriquecendo e dando sentido a todo o processo educativo. Concordamos com Piaget (1998), que diz que a criança não é um ser
passivo cujo cérebro deve ser preenchido, mas um ser ativo, cuja
pesquisa espontânea necessita de alimento. Também estamos de
acordo com Freire:
Uma escola pública popular não é apenas a que garante acesso a todos,
mas também aquela de cuja construção todos podem participar,
aquela que realmente corresponde aos interesses populares, que são os
interesses da maioria; é portanto, uma escola com uma nova
qualidade, baseada no empenho, numa postura de solidariedade,
formando a consciência social e democrática
(FREIRE, 1999, p.10).
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Com base nos apontamentos indicados acima, realizamos uma
assembleia de classe, onde as crianças votaram os assuntos que
elas queriam aprender no primeiro bimestre. Nesta primeira votação ganhou o tema “Quem inventou o relógio?”, pois muitos
alunos ainda não sabiam ver as horas. A partir disso, uma sequência didática foi criada dia a dia pelos educandos com a minha
orientação/mediação e intervenção. Esta prática coaduna-se com
os princípios propostos por Freire (1996). O professor deve ter
em mente que ensinar não é transferir conhecimento, ou seja,
este não precisa apenas ser apreendido por ele e pelos educandos
nas suas razões de ser – ontológica, política, ética, epistemológica, pedagógica, mas precisa ser constantemente testemunhado e
vivido. As crianças começaram a pesquisar sobre a invenção do
relógio e trazer diversos tipos de materiais: textos, relatos, gravuras, vídeos e fotos de relógios antigos fornecidos por familiares
para compartilhar uns com os outros na sala. Por própria iniciativa os aprendizes criaram um grupo no aplicativo WhatsApp para
trocar informações, vídeos e sites. Descobriram as primeiras formas de marcar o tempo e confeccionaram vários tipos de relógio:
o de água, o de vela e a ampulheta.
No decorrer do processo, surgiu um conflito, pois havia alunos
que ainda não sabiam ver as horas. As crianças que já haviam previamente se apropriado deste conhecimento pegaram os relógios
de todas as salas de aula, montaram grupos pelos diversos espaços da escola e ensinaram os demais alunos a verem as horas. Esta
atividade está baseada nos princípios postulados pela vertente da
Psicologia Histórico Cultural: nosso conhecimento é mediatizado
pelo parceiro mais experiente. (Vigotski, 1998)
Priorizamos sempre o trabalho em duplas ou em pequenos grupos, pois acreditamos que a interação e discussão sobre os temas
trabalhados facilita o processo de aprendizagem. Dessa forma, de63
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senvolvem-se nos educandos habilidades de cooperação, respeito
ao próximo e um pensamento coletivo, pois é dever da educação
não apenas ensinar uma lista de conteúdos, mas formar indivíduos que saibam exercer sua cidadania e conviver em harmonia
na sociedade na qual estão inseridos. Segundo Moro (1991), para
haver aprendizagem e desenvolvimento, é necessário o conflito e
para que esse ocorra é necessário que haja o confronto de ideias
opostas, que são facilmente encontradas nas discussões nos pequenos grupos.
A partir dos estudos realizados nos eixos da Linguagem Matemática e Natureza e Sociedade, relacionados aos Saberes medidas
de Tempo, começamos a trabalhar outras medidas: os estudos
aguçaram nos educandos a necessidade de entender como acontece o dia e a noite e por que existem as estações do ano. Certo
dia, um aluno perguntou se o galo era um tipo de relógio, pois
havia um galo em sua casa que o acordava sempre pela manhã
com seu canto. Esse questionamento aguçou a curiosidade dos
demais alunos que se propuseram a pesquisar sobre o assunto em
diversas fontes como livros, internet e com seus familiares. Descobriram que o galo na verdade não marca o tempo e que canta
porque a claridade do nascer da manhã incomoda os seus olhos.
Orientei os alunos na confecção de relógios de Sol utilizando garrafas PET e barbante para medir o tempo e observar os pontos
cardeais. Durante esse processo, as crianças perceberam os movimentos da Terra (rotação e translação), pois no decorrer do dia, a
sombra que o Sol criava no relógio se modificava, mostrando que
a Terra não está parada.
Estes estudos propiciaram o acesso a saberes iniciais de outras
áreas de conhecimento, tais como, Astronomia e Astronáutica,
fomentando a vontade de participação na OBA (Olimpíada Brasi64
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leira de Astronomia e Astronáutica). Solicitamos à Coordenadora
Pedagógica Suelene de Oliveira Candido que fizesse nossa inscrição. A partir deste momento, começamos as pesquisas sobre
iniciação à astronomia; a cada dia os alunos traziam cartazes e
vídeos sobre o assunto. Também começamos a fazer os experimentos indicados no site da OBA, como por exemplo, a simulação do lançamento de um foguete montado com garrafa PET,
impulsionado pela composição química de bicarbonato de sódio e
vinagre; confeccionamos um protótipo de vulcão com argila para
observar o processo de erupção e derramamento de lava; também
construímos um Sistema Solar de papel alumínio pra estudar o
tamanho e densidade dos astros.
Os alunos baixaram em seus celulares, tablets e computadores o
aplicativo Simulado OBA (QUIZ - jogo de perguntas e respostas - sobre astronomia e astronáutica). Os materiais que foram
confeccionados durante o Projeto foram apresentados à Comunidade Escolar na categoria Exposição Monitorada da 7ª Mostra de Educação, realizada na data de 18 de Novembro de 2016.
Ao colocar o educando no seu papel de direito, que é protagonizar seus processos de ensino/aprendizagem, seu desenvolvimento
cognitivo será pleno em suas capacidades e habilidades. Além disso,
devemos respeitar os seus espaços, tempos e formas de aprender,
desenvolvendo metodologias adequadas a cada situação.
Não podemos nos esquecer da questão relacionada à afetividade
nas relações interpessoais. O educador possui um papel crucial,
pois a aprendizagem do educando está relacionada ao afeto. Para
SNYDERS (1988), a educação afetiva deveria ser a primeira preocupação dos educadores, porque é um elemento que condiciona
o comportamento, o caráter e a atividade cognitiva da criança.
Meus alunos aprenderam a ver as horas no relógio analógico e
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esse assunto nos levou ao estudo de outros conteúdos como rotação do Sol e da Lua, constelações, sistema solar e toda a tecnologia a serviço da astronomia como telescópios, foguetes, programa
Stellarium, sondas espaciais e a biografia de Marcos Pontes, o
primeiro astronauta brasileiro.
Devido ao prazer em aprender e da dedicação dos alunos, os mesmos tiveram um desempenho impressionante nas Olimpíadas
Brasileiras de Astronomia e Astronáutica (OBA), e o mais importante de tudo foi o notável crescimento da autonomia de cada um
neste processo.
4.12 O impacto da gestão democrática nos profissionais da
escola | Por Rosana Lucas Moreira Bastos | Controladora de Acesso
- Proguaru
É impossível não admirar o projeto democrático de uma escola,
pois acabamos por fazer uma viagem ao nosso passado. Aos 46
anos de idade, fiz parte de uma época onde não vivi e nem presenciei democracia, nem mesmo dentro de casa, pois crianças não
tinham voz e nem vez, não podíamos decidir e nem mesmo opinar
em nada. A escola era um lugar cheio de regras e deveres a serem
obedecidos e cumpridos, e hoje percebo o quanto isso reflete diretamente na minha personalidade, pois sempre acredito que em
muitas situações e áreas da minha vida, a opinião do outro é a que
deve prevalecer.
Trabalhando nessa escola, foi a oportunidade que tive de receber
a chave que eu precisava para abrir o meu universo, pois descubro
a cada dia um jeito novo de ser “gente” de verdade. Aqui todos
sem exclusão, alunos, funcionários aprendem que devemos estar
convictos de nossos ideais. Crianças com histórias de vida totalmente diferentes uma das outras, são levadas a aprender desde
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cedo o que é viver de verdade em uma sociedade, podendo ter seu
ponto de vista e sua realidade respeitada em todos os aspectos.
Aprendem a valorizar pessoas e usar coisas, pois tem liberdade
de expressão e assim conseguem colaborar para mudanças que
beneficiam a todos, em função ao bem comum.
Hoje eu entendo que, se em nosso país não existe ainda a tão
desejada democracia, com certeza é porque muitas crianças
e muitos profissionais não tiveram as mesmas oportunidades
que nós funcionários e crianças da escola Gianfrancesco Guarnieri possuímos. Sinto-me privilegiada em trabalhar numa escola democrática e estou aprendendo muito com as crianças e
funcionários daqui.
Notas
O nicho é um conjunto de condições em que o indivíduo (ou uma população)
vive e se reproduz. Pode se dizer ainda que o nicho é o “modo de vida” de um
organismo na natureza. E esse modo de vida inclui tanto os fatores físicos como a umidade, a temperatura, etc - quanto os fatores biológicos - como o
alimento e os seres que se alimentam desse indivíduo.
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5. Considerações Finais
Gisele Recco Tendeiro

Sabemos que a escola possui o papel primordial de ensinar e
formar as milhares de crianças que por ela passam todos os anos.
Nas últimas décadas avançamos no quesito que diz respeito
ao acesso do educando e em nosso Estado, ao menos, o Ensino
Fundamental foi universalizado. Contudo, conforme nos aponta
PARO, a escola falha em seu principal objetivo, que é formar as
futuras gerações individual e socialmente. De acordo com o autor “[...] não há carência de escolas, visto já estar sendo atendida
quase toda a população em idade escolar. Isso tudo tem implicações mais do que importantes para uma educação escolar que
tenha por finalidade a formação humana.” (PARO, 2000, p. 3)
Embora o acesso seja importantíssimo e também seja um dos indicadores de qualidade, neste momento precisamos nos atentar
ao que é oferecido às crianças. O Brasil, país que sempre negou
direitos básicos à sua população, traz consigo a tradição escolar
excludente. Os saberes eram (ou ainda são?) divididos por ordem
de importância e os mais valorizados eram cobrados em vestibulares e avaliações externas, mecanismo que exclui a maior parte
da população do Ensino Superior Gratuito. Deste modo, a escola
se torna um curso preparatório para o vestibular e para as avaliações externas e as Unidades Educacionais que mais aprovam ou
apresentam melhores índices quantitativos são consideradas as
de melhor qualidade. Fatores como número de crianças por sala,
carga horária de educadores, vulnerabilidade social, acesso, per68
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manência e fatores familiares nunca são levados em conta nestes
indicadores. Dentro deste círculo a escola acaba perpetuando a
exclusão e a cultura da meritocracia.
Acreditamos que existem outros caminhos que podem ser percorridos na educação sem perder o foco, que é a qualidade de Ensino. Concordamos com Paro (2000, p. 2) que aponta que a escola
deve preparar o educando para a sua própria formação, ou seja,
para a sua humanização. De acordo com o autor:
Se a escola deve preparar para alguma coisa, deve ser para
a própria vida, mas esta entendida como o viver bem, no
desfrute de todos os bens criados socialmente pela humanidade.
E aqui já há um segundo aspecto, corolário do primeiro,
a ser considerado: não basta a escola “preparar para” o bem viver, é
preciso que, ao fazer isso, ela estimule e propicie esse bem viver,
ou seja, é preciso que a escola seja prazerosa para seus alunos desde já.
A primeira condição para propiciar isso é que a educação
se apresente enquanto relação humana dialógica, que garanta a
condição de sujeito tanto do educador quanto do educando
(PARO, 200. P. 3)
Em nossa trajetória vivenciamos o seguinte dilema: Como proporcionar às crianças uma escola de qualidade? O que é necessário fazer para que os mesmos sejam preparados para a vida, e
a aprendizagem seja prazerosa para os que aprendem?
Para respondermos tais questões começamos a ouvir as crianças e tomar conhecimento de seus interesses e vivências. Conforme postula Freire (1996) ”Não há docência sem discência”.
Acreditamos que o trabalho desempenhado na sala de aula, pelo
professor deve levar em conta as necessidades reais de seu educando. Entendemos que a Educação não deve estar focada no
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bom desempenho em uma avaliação externa ou a entrada em um
vestibular. Compreendemos que a performance dos educandos
em provas e avaliações deve ser entendida como a consequência
de um bom processo de ensino e esta, não deve ser encarada
como produto final.
Um dos aspectos que dizem respeito à qualidade de ensino está
intrinsecamente ligada aos aspectos de democratização da escola básica. A Democracia, não deve se restringir apenas aos
limites do Estado. A escola deve promover em seu interior mecanismos de participação coletiva, envolvendo seus usuários e
a comunidade em geral, possibilitando uma real possibilidade
de controle democrático “[...]no provimento de educação escolar em quantidade e qualidade compatíveis com as obrigações
do poder público e de acordo com os interesses da sociedade.”
(PARO, 2000, p.07)
5.1 Democracia na escola: aspecto fundante da Identidade
Institucional
Compreendemos que ao democratizar as relações dentro da escola, tanto no que diz respeito aos aspectos pedagógicos, como
administrativos, descontruímos paradigmas estabelecidos há
tempos e contribuímos para o processo de consolidação da identidade institucional. Sabemos que as instituições sociais existem para a realização de objetivos. No caso da escola, sua razão
de existir está atrelada à aprendizagem. A função da instituição
escolar, contudo, é apenas uma das características que dizem
respeito à Identidade. Outros aspectos são constitutivos deste
processo.
Nas instituições escolares, trabalham os docentes. A forma
como a escola está organizada, se torna um espaço de apren70
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dizagem da profissão, onde o professor colocará em prática as
suas convicções, seu conhecimento da realidade, suas competências pessoais e profissionais e trocará experiências com os
colegas, aprendendo mais sobre seu trabalho a cada ano. Coadunamos com a teoria proposta por Libâneo (2012), que afirma
que a organização escolar funciona baseada em dois movimentos inter-relacionados , pois de um lado existe a estrutura e a
dinâmica organizacional, que atuam na produção das ideias, nos
modos de agir, das práticas profissionais dos professores; de outro lado, os educadores são compreendidos como participantes
ativos da organização, contribuindo para a definição de objetivos, para a formulação do PPP, com a atuação nos processos de
gestão e tomadas de decisão. Essas inferências realizadas pelos
professores fazem com que haja uma concomitância entre o
desenvolvimento profissional e o desenvolvimento organizacional. (LIBANEO, 2012, p.427).
Deste modo, a identidade da Instituição é constituída pelos educadores que nela atuam e as formas de organização e gestão do
trabalho docente são afetadas pela instituição. Em outras palavras o professor é responsável pela constituição da identidade
da instituição, ao mesmo tempo em que é influenciado pela forma que a instituição está organizada.
5.2 Democratização das relações: a formação e aprendizagem dentro de uma proposta democrática
Compreendemos que a Educação possui papel fundamental
para a constituição do indivíduo. A escola é uma das únicas instituições sociais que produz um produto final que não possui
padrões de qualidade definidos. Conforme Paro:
Isso talvez se deva à extrema complexidade que envolve a
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avaliação de sua qualidade. Diferentemente de outros bens e
serviços cujo consumo se dá de forma mais ou menos definida no
tempo e no espaço, podendo-se aferir imediatamente sua qualidade,
os efeitos da educação sobre o indivíduo se estendem, às vezes,
por toda sua vida, acarretando a extensão de sua avaliação
por todo esse período. É por isso que, na escola, a garantia de um
bom produto só se pode dar garantindo-se o bom processo.
(PARO, 2000, p.03)
Compreendemos que o produto do trabalho desenvolvido dentro da Unidade escolar é o aluno educado, ou seja, humanizado.
(PARO, 2000). Neste sentido, a aula passa a ser entendida como
um processo pedagógico, cujo objetivo é a formação do sujeito.
Esta formação deve dar conta dos aspectos individuais (saberes formais, que devem auxiliar o sujeito em sua vida) e sociais
(saberes que possibilitam uma mudança real na sociedade). Concordamos com Paro (2000 p. 4) que postula que:
A produtividade da escola mede-se, portanto, pela realização
de seu produto, ou seja, pela proporção de seus alunos que ela consegue levar a se apropriar do saber produzido historicamente. Isto supõe dizer que a boa escola envolve ensino e aprendizagem ou, melhor
ainda, supõe considerar que só há ensino quando há aprendizagem.
Deste modo, os processos de organização da escola como um
todo perpassam pela formação de crianças e alunos. A escolha
do currículo, da metodologia e as formas de participação estudantil incidem diretamente no produto final, que é o aluno
humanizado.
5.3 Formação docente: a chave para o sucesso
A E.P.G. Gianfrancesco Guarnieri ao longo do ano de 2016,
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promoveu momentos destinados à formação continuada (especificamente nas H.A.s), tornando possível que os professores
aprendam nas situações de trabalho e compartilhem com os colegas conhecimentos, metodologias e dificuldades. Esta forma
de funcionamento da organização e gestão considera a escola
como uma “comunidade de aprendizagem” (LIBÂNEO, 2012,
p.428). A organização escolar é espaço de compartilhamento
de significados, de conhecimento e de ações entre pessoas. Ao
constituir nossa Identidade baseada na democratização das relações, baseamo-nos nos apontamentos propostos por Libâneo,
conforme segue abaixo:
A organização escolar, entendida como comunidade democrática de
aprendizagem transforma a escola em lugar de compartilhamento
de valores e de práticas, por meio do trabalho e da reflaxão conjunta
sobre planos de trabalho, problemas e soluções relacionados à
aprendizagem dos alunos e ao funcionamento da instituição.
Para tanto, precisa introduzir formas de participação real de seus
membros nas decisões, elaboração do projeto-pedagógicocurricular, atribuição de responsabilidades, definição de modos
de agir e de formas de avaliação, acompanhamento do projeto
e das atividades da escola e da sala de aula.
(LIBANEO, 2012, p.429)
Compreendemos que a formação docente é a chave para o sucesso em todos os caminhos a serem trilhados pela instituição.
Para que uma nova metodologia (Roteiros de Estudos) pudesse
ser instituída nesta Unidade, foi preciso organizar grupos de
trabalho para pensarmos em novas possibilidades de ensino e
aprendizagem.
Nossa Unidade Escolar inspira-se na Tendência Pedagógica Crítico Social dos Conteúdos, pois que os conteúdos e
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aprendizagens não podem ser relegados a um segundo plano. Um
dos nossos dilemas era organizar uma metodologia que propusesse a autonomia e protagonismo, ao mesmo tempo em que os
alunos aprendessem efetivamente. A formação docente realizada nestes espaços foi essencial, para que pudéssemos consolidar
práticas e consequentemente a identidade da escola.
Esta identidade não é constituída apenas pela Gestão, mas por
todos os educadores que, de uma maneira ou de outra imprimem nas páginas desta história suas marcas, deixando registros
da nossa luta por uma Educação de Qualidade.
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6. Reflexões Literárias de uma
educadora: Educação com
humanidade: Um olhar além do aluno
Por Marli Rezende Bastos

Leciono há dezoito anos. Talvez pareça pouco, mas já perdi a
conta de quantas crianças passaram por minhas mãos durante
todos esses anos letivos. A muitos ensinei as primeiras letras, a
escrever o próprio nome, a usar o caderno e a segurar o lápis.
Segurei em muitas mãozinhas para mostrar os primeiros traços
de letras. A outros mostrei os caminhos dos números e das incontáveis contas: subtrair, multiplicar, dividir, medir...
Para uns (não poucos) pude mostrar o mundo maravilhoso da
leitura e ouvir de suas próprias bocas as primeiras palavras lidas
com insegurança e apreensão até que esses sentimentos dessem
lugar à segurança e à satisfação. Vi dentinhos caírem e outros
nascerem.
Acompanhei o crescimento de muitos pequeninos que ao se sentarem nas cadeiras escolares tinham os pezinhos suspensos do
chão. Respondi a muitas perguntas inocentes “Por que o sol é
amarelo?”, “De onde vêm os bebês?”, “Por que temos que fazer
lições?”... Também despertei neles perguntas que somente eles
poderiam encontrar as respostas ao longo de suas vidas por caminhos que desconheço onde darão.
Vi muitos ex-alunos se formarem, muitos trilhando já uma profissão. Vi outros precocemente carregando nos braços os seus filhos.
Muitos, infelizmente, parando no meio do caminho e deixando os
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estudos em último plano. Pude ver com tristeza alguns optando
pelas drogas e por causa dessa e de outras escolhas erradas encontrarem a cadeia ou a morte em seus caminhos.
Tive muitas preocupações com o Currículo. Tinha em mente a
quantidade de frases, orações subordinadas, conjugações verbais
e tantas análises sintáticas suficientes para enlouquecer as cabeças de muitos e que o Sistema julga tão importantes para a vida
acadêmica.
Corrigi muitos cadernos. Gastei inúmeras canetas vermelhas. Vi
diversas atividades serem feitas e refeitas até que se conseguissem os resultados esperados. Afinal, toda proposta pressupõe um
objetivo a ser alcançado e para isso tracei planos, revi métodos e
metodologias, busquei adequações, formações e por meio de muitas socializações, tive que aprender para ensinar.
Mas se hoje, com muitos cabelos brancos, posso olhar para essa
trajetória não só profissional, mas também pessoal, posso também analisar o que foi realmente importante em tudo o que fiz.
Nesse momento me deparo com as lembranças de todas as histórias que ouvi de tudo o que estava por trás daqueles alunos.
Quantas vezes a lição teve que ser interrompida para uma ligeira
conversa a fim de saber o motivo das faltas, do choro, do sorriso,
da apatia, da tristeza e do turbilhão de emoções que cercam minhas crianças. É aí que muitos deles percebem que crescer não é
tão fácil.
A vida fora da escola chega a ser mais complicada do que uma
operação matemática. A história de cada um é mais empolgante e às vezes mais dramática do que a História do Brasil. Lidar
com os desafios diários do desemprego, da separação dos pais, do
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luto e das incertezas exigem mais raciocínio lógico do que qualquer expressão numérica. Então, nessa constante necessidade de
aprendizagem, precisei aprender a ouvir e a olhar além do aluno.
Precisei entender que os conceitos pedagógicos são importantes,
mas que na relação professor-aluno há muitos outros fatores imprescindíveis para efetivação dessa aprendizagem.
A afetividade e a humanização nas relações trazem mais resultados do que muitas aulas expositivas ou atividades de reforço.
O carinho e a atenção são os únicos reforços que muitas crianças
precisam para suprir não só suas carências cognitivas, mas as carências do coração.
Quando olho além do aluno posso perceber não apenas uma folha
em branco à minha frente, mas um ser humano que independente
da idade já traz muitas marcas (boas ou ruins) de sua trajetória
e de sua resiliência e isso precisa ser levado em conta. Percebo,
então, que muito mais do que os pressupostos teóricos e das constantes formações pedagógicas, preciso aprender a aguçar meu
olhar para enxergar além do que meus olhos físicos podem ver.
Preciso manter sensível meu coração para além do mecanismo da
profissão e buscar os resultados que não são obtidos apenas com
horas-aulas e nem com o cumprimento de um calendário.
Preciso, a cada dia, lembrar-me do papel que posso desempenhar
e da forma como também posso interferir na vida e na trajetória
de cada aluno que cruza meu caminho nos corredores da escola,
tendo em mente o que lhe desejo:
Que se destine meu aluno à carreira militar, à eclesiástica ou à
advocacia pouco me importa. Antes da vocação dos pais, a natureza
chama-o para a vida humana. Viver é o ofício que lhe quero ensinar.
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Saindo de minhas mãos, ele não será, concordo nem magistrado, nem
soldado, nem padre; será primeiramente um homem”.
(Jean Jacques-Rousseau)
E por mais difícil que tudo isso seja (aliás, quem disse que seria
fácil?), preciso a cada dia me desvencilhar dos meus próprios
medos e das frustrações que muitas vezes cercam nosso caminho de professor e prosseguir em busca daquilo que acredito ser
o certo a fazer.
Preciso ainda ter humildade, coragem e força para recomeçar a
cada dia, mesmo quando as lágrimas ou dificuldades que cercam
a todos os seres humanos e que cercam de modo implacável a
nós professores, macularem minha visão tentando impedir que
eu continue vendo além do meu aluno.
Preciso limpar os meus olhos de todo rancor, de todo preconceito, de todo mau humor e de todo desânimo que muitas vezes
quer nos cegar.
Preciso, ainda, olhar além do meu holerite e do meu Plano de
Carreira. E se, quando minha velhice chegar (queira Deus)
e eu puder aproveitar minha vida com meus netos, que eu
possa olhar para trás e me perdoar pelas falhas que cometi mas
também possa me orgulhar das escolhas que fiz e da forma
como agi.
E por fim, quando eu deixar de existir, possam por em minha
lápide uma inscrição: Aqui jaz Marli que foi escolhida para ser
Professora e amou todos os dias esse ofício.
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