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PCN em Ação
Bragança Paulista - 9 a 11 de dezembro de 1999

Relatório 1ª  a 4ª   - Antonia Terra

Participaram educadores de várias secretarias municipais: Bragança
Paulista, Vinhedo, Campo Limpo Paulista, Tuiuti, Valinhos, Jarinu, Atibaia,
Pedra Bela, Vargem, Várzea Paulista, Piracaia, Itatiba, Pinhalzinho, Monte
Alegre do Sul e Itupeva.

A secretária de Educação de Bragança demonstrou ser uma pessoa
muito comprometida com o trabalho que faz. Sob sua coordenação está
acontecendo a municipalização das escolas e alguns bons projetos na zona
rural. A UNICAMP tem trabalhado em parceria, subsidiando trabalhos de
pesquisa e fundamentos para projetos que envolvem a relação da escola com
a comunidade.

* * *
Para sensibilizar os professores para a leitura, abri o encontro lendo uma

versão do conto de fada popular francês, do século XVIII, chamado "Os Três
Dons", do livro: DARNTON, Robert. O grande massacre dos gatos. Rio de
Janeiro: Graal, 1986. No segundo dia, li o mito de Prometeu, do livro:
SCHWAB, Gustav. As mais belas histórias da Antigüidade Clássica - Os mitos
da Grécia e de Roma. São Paulo: Paz e Terra, 1996. No terceiro dia, li dois
textos - "A criação" e o "Embarque" - do livro: GALEANO, Eduardo. Memória do
fogo vol. I - Os nascimentos. Porto Alegre: L&PM, 1996. Entreguei no final
xerox dos textos para os professores.

No final do encontro fizemos uma avaliação. Como não forneço
nenhuma explicação para as leituras no início dos dias, perguntei, então, se
alguém não ia perguntar por que elas aconteciam. Algumas professoras,
aliviadas, disseram que não conseguiam justificar aqueles textos. Ficavam
esperando que eu fornecesse alguma explicação, mas nada era dito. Tentaram
aproximar os conteúdos dos contos com as temáticas do dia, mas não
coincidiam. Para elas, "tudo bem" ler um texto sobre a criação do mundo. Mas,
o que eu queria dizer com o texto sobre o embarque de escravos em Luanda
no século XVII?

O debate que se seguiu foi muito legal. Falamos do prazer de ler e ouvir
histórias, de como sempre queremos justificativas racionais e fundamentações
pedagógicas para tudo, como sempre procuramos sentidos para as atividades,
etc. Expliquei, claro, que a seleção do que li estava relacionada à minha paixão
pela História. Havia incorporado a atividade das professoras que desenvolviam
a oficina de 1ª  a 4ª  série, mas havia também recriado, tendo em vista o que
conheço e gosto.

* * *

Como em outras ocasiões, desenvolvi a atividade de apresentação com
a escrita do texto de memória. Exemplos:

"Meu nome é Rosalina Yoske Kawameto, moro em Campo Limpo
Paulista (...) No ano de 1964, quando pela primeira vez em uma escola da
cidade de São José do Rio Preto, fui dar aula como substituta efetiva , ouvi
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uma crítica da diretora, que fez o seguinte comentário: - Não parece uma boa
professora. Será que sabe dar aula? Que abacaxi!!!

Este comentário com certeza me fez crescer e ser a tia querida e
amada pelos alunos e pais. E é, pensando sempre neste comentário, que
aprendi a nunca julgar ou rotular, sem antes observar e avaliar o trabalho de
um educador (...)"

"Iniciei minha vida escolar freqüentando um curso da pré-escola, da
Dona Zita, senhora muito amada e querida por todas as crianças do bairro. Ela
dava suas aulas em uma sala de sua residência e além de tentar ensinar a ler
e escrever agradava seus alunos com pequenas guloseimas, vendidas na hora
do recreio, para os alunos que tinham dinheiro para comprar. Os que não
tinham, sempre ganhavam alguma coisa também. As balas de coco e os
bichinhos feitos de açúcar queimado eram os que mais agradavam os
pequenos alunos que freqüentavam a Escola XV de Novembro."

Neuza Rodrigues Pereira Caniveri - Pedagoga - Itapira - SP

"Meu nome é Sonia Maria de Siqueira Granda, de Atibaia - SP. O que
guardo bem de memória é o fato ocorrido em dezembro de 1972, no Grupo
Escolar José Alvim, em Atibaia. Tinha então 10 anos de idade, estava na 4ª

série. Minha professora, Dona Diva, pediu à classe que fizesse uma redação
dizendo o que gostaria de ganhar do Papai Noel. Fiz a redação contando a
minha tristeza em não ter um par de sapatos brancos para a minha primeira
comunhão e que gostaria de ter também um relógio de pulso. A professora não
disse nada e, uma semana depois, ela veio à minha casa, numa noite, e sem
poder imaginar, ela me deu um pacote de presente e foi embora. Entrei, abri e,
é claro, ali estavam, no presente, o par de sapatos e o relógio. Este fato foi
muito marcante e todo ano quando chega a época do Natal eu me lembro da
minha professora, Dona Diva, e o enorme sorriso que deu quando me entregou
o presente."

"Meu nome é Silvia Maura Bertolini Paes, de Bragança Paulista.
Lembro-me que, quando iniciei meus estudos na 1ª  série do grupo escolar, o
que mais me marcou, nesta época, era a maneira como a professora
identificava as crianças que dependiam dos materiais escolares cedidos pela
escola. Eram as crianças da "CAIXA". Todas deveriam levantar os braços
quando perguntasse quem precisava de material, ou quem era da "CAIXA". E
eu envergonhada tentava não me identificar. Mas, com toda sua psicologia, a
professora pedia-me que levantasse o braço o mais alto possível. Penso hoje
como a discriminação e a falta de percepção são marcantes na vida de uma
criança. Hoje ainda me lembro deste episódio, só que, felizmente, achando
graça da minha vergonha."

"Meu nome é Cristiane Godoy de Lima, natural de Bragança Paulista.
Em 1986, cursei a 4ª  série do 1º Grau, tive uma professora que a todo momento
gritava na sala de aula. O meu maior medo era dar motivo para chamar
atenção desta professora. Foi um ano muito difícil para mim. Ficava nervosa só
de olhar a professora."

"Meu nome é Elaine de C Rodrigues Silva, de Bragança Paulista.
Lembro-me de um fato que marcou muito a minha vida. Minha professora da 2ª

série me fez ler uma redação que eu havia escrito. Após terminar a leitura,
disse perante todos que a redação estava horrível, um lixo. Até hoje não gosto
de fazer redação."
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"Meu nome é Marlene Oliveira B. da Cunha, de Bragança Paulista,
diretora de escola. Lembro-me quando cursava a 3ª  série do 1º  Grau, na Escola
Estadual Dr. Jorge Tibiriça. A professora era muito exigente e não admitia que
o aluno ficasse na sala de aula sem o uniforme. Naquela época, usava-se laço
de fita branca no cabelo. Um dia minha mãe não colocou o laço em mim, não
me lembro o porque. Na fila, na hora da entrada, a professora me chamou e
perguntou porque estava sem o laço. Respondi que a minha mãe não havia
colocado. A professora ficou muito brava e disse: "Na classe conversaremos
melhor!". Ela me chamou  na classe, na frente de todos, e colocou em minha
cabeça um laço de papel bem grande. Fez com que eu desfilasse na classe,
para que todos vissem. Isto me marcou muito!"

"No antigo curso primário tive ótimas professoras no Grupo Escolar Dr.
Jorge Tibiriça, nesta cidade de Bragança Paulista. No 3º  ano, tive uma
professora muito exigente, chegando a ser temida pelas alunas. No dia 10 de
setembro, a diretora entrou na sala e pediu à professora que me dispensasse
pois meu pai estava na escola para me levar até a cidade vizinha. Minha avó
havia falecido e a professora só me dispensou depois que eu consegui resolver
um problema de matemática. Eu não conseguia transformar decalitro em litro e
era grande o meu desespero, até que finalmente obtive o resultado correto e
pude acompanhar meu pai (...)"

Deise Aparecida Dantas Martins Paula de Oliveira - Bragança Paulista - SP

"Sou Vasty Fernandes Olmo, de Bragança Paulista, SP. (...) Sempre fui
ótima aluna, mas um fato que me marca muito é que sempre gostei de ficar
sentada perto da janela, onde pudesse ver a rua. Lembro também que na hora
que estava chegando para a escola me despedia da rua e não via a hora de
bater o sinal para ir embora."

* * *
Enquanto as professoras escreviam o texto, anotei na lousa a pauta dos

três dias e os módulos para a atividade de leitura exploratória. Entreguei as
pastas com os livros e pedi que procurassem e lessem as funções dos
coordenadores. Depois, tiramos as dúvidas.

Na leitura exploratória, cada grupo escolheu um módulo. Para os grupos
não ficarem com dúvidas sobre o que fazer, como aconteceu em Olímpia,
entreguei uma pauta, um guia, do que teriam que observar e explicar, sem se
prenderem a responder item por item. Podiam escolher o tipo de apresentação
que quisessem.

- O tema trabalhado
- Como o módulo está organizado? E o que contém? Qual é, enfim, a sua

estrutura interna?
- Quais são as atividades propostas e suas finalidades?
- Que tipo de orientações são fornecidas nos módulos para o coordenador?
- Onde estão estas orientações?
- Qual a proposta de avaliação? Qual sua finalidade?

Acho que a pauta ajudou bastante, mas não solucionou o problema. Em
Olímpia, a maior dificuldade foi do grupo que ficou com Língua Portuguesa. O
mesmo aconteceu em Bragança. Assim, a minha hipótese agora é de que o
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problema está neste módulo e que é preciso criar alguma estratégia que ajude
os professores a compreendê-lo.

* * *
Apesar das dificuldade em Olímpia com as atividades da seqüência 3 do

módulo 2, resolvi enfrentá-las novamente. Desta vez, sob a orientação da
Maria Amábile, para sistematizar o que é dito no vídeo, coloquei duas
pirâmides na lousa: uma representando "uma escola não bacana" e a outra
"uma escola bacana". Os resultados foram melhores, mas ainda as discussões
ficaram no plano teórico.

Desta vez, uma professora também questionou sobre como, a partir
desta atividade, era possível o professor avaliar efetivamente o seu trabalho.
Na hora sugeri que depois (ou antes), os professores poderiam escrever um
texto contando uma prática que realizou com seus alunos que corresponderia a
uma ou outra proposta pedagógica. Depois, o relato seria confrontado com as
concepções teóricas organizadas para um modelo ou outro de escola. A
professora pareceu satisfeita.

Mais tarde, expliquei para a Maria Amábile o problema da atividade. Ela
sugeriu que agregasse-mos a ela a análise de dois planejamentos. Estes
seriam analisados e avaliados para se saber se correspondem ou não ao
modelo de uma escola "construtivista".

* * *
Fizemos as atividades de História - "Do chafariz à água encanada".

Desta vez, montei a atividade como tenho feito em cursos. Cada grupo leu um
ou mais textos, reunidos por tema. Assim, um grupo ficou com o texto a) e a
gravura do Debret, que corresponde ao texto; outro com os textos b), c) e d); e
outro com o texto e). Para os outros grupos, entreguei outros textos, que não
estão no livro do PCN em Ação: um texto do Debret sobre a higiene no século
XIX; um anúncio de casa de banho em São Paulo ("Sereia Paulistana") e um
anúncio da revista Vogue de decoração de banheiros; e, para o último, textos e
fotos de diferentes épocas do "Largo da Memória" em São Paulo", onde existia
uma bica para tropeiros antigamente, depois uma praça com chafariz e hoje
está abandona e cheia de pichação. A proposta era de cada grupo apresentar
o material que leu e agregar a ele suas memórias.

A professora Isabel Chaves de Andrade, responsável por anotar as
estratégias didáticas dos três dias, escreveu sobre as atividades de História:

"Foi uma atividade muito interessante na qual pudemos observar fotos
que ilustram o texto que estava sendo abordado, dando maior compreensão e
possibilitando estabelecer relações entre o passado e o presente
(contemporaneidade), alavancando suas diferenças e semelhanças.

Houve relatos interessantíssimos. Colegas contando que não havia
água encanada, que se tomava banho de balde de Tiradentes, sobre a
escassez da água. Outra contou que tomava banho em tanques pois os pais
eram meeiros. Abordamos também a escassez da água, que poderá levar a
uma guerra. E os colegas deram mais depoimentos: como era armazenada a
água, os lavapés e o chafariz. Finalizando, vimos os potes, bombas, banheiros
e sanitários. O sonho de todos: um banheiro como artigo de luxo, lindo e
inacessível para muitos deste país."

* * *
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No terceiro dia, propus a atividade de simulação. Um grupo ficou de
planejar e coordenar uma atividade de Educação Física e outro uma atividade
de Arte. Para o primeiro grupo entreguei o texto - João Batista Freire. A escola
e as atividades físicas. Do livro: Educação de corpo inteiro - Teoria e prática da
Educação Física. Série Pensamento e Ação no Magistério. Para o grupo de
Arte, um livro com o quadro Guernica e textos sobre Picasso.

As duas situações criadas pelas professoras favoreceram ótimos
debates. Revelaram, principalmente, a precariedade do trabalho de Arte e de
Educação Física nas escolas.

Em Arte, todas ficaram surpreendidas com o contato e a interpretação
de uma obra de arte. Já em Educação Física constatou-se que há ausência de
professores com formação específica que atuam (ou orientam) de 1ª  a 4ª  série.
Há falta de material para jogos, não existem quadras para esporte, o professor
polivalente tem pouca formação para desenvolver atividades com as crianças e
sempre há o risco dele tomar atitudes que possam prejudicar o corpo de quem
tem problema de saúde. A escola, por sua vez, é displicente em não valorizar o
espaço para jogos, brincadeiras e esporte. Quando as escolas são construídas,
não há nem mesmo a preocupação de se incluir as quadras. As professoras
contaram que é comum, nos horários destinados à Educação Física, mandar
os meninos abaixarem a cabeça na carteira e dormirem.

* * *
No final, vimos as estratégias didáticas, os encaminhamentos

operacionais e foi feita a avaliação do encontro. Fomos, então, para plenária.


