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Estou esperançoso porque descobri uma solução. Daqui por 
diante tentarei fazer meus alunos perceberem. Sim, perceber é 
a palavra. Perceber o quê? Para falar a verdade, tenho certa 
dificuldade em dizer. Penso que desejo fazer com que eles 
percebam o que significa a vida. Sim, desejo dar-lhes ou, 
melhor, ajudá-los a descobrir uma atitude. A maior parte do 
material que lhes ensino estará esquecida dentro de um ou 
dois anos, mas uma atitude permanece com a pessoa durante 
toda a vida. Desejo que esses meninos e meninas adquiram o 
hábito de olhar honestamente para a vida. (Alexander Neill, em 
“Diário de um mestre escola”, 1974, p.15) 

 

 

Nasci em Curitiba, terceira de uma família de cinco filhos. Desde 

pequena, minha brincadeira preferida era brincar de “escolinha” no corredor 

dos fundos de nossa casa, no qual meu pai pendurou um grande quadro de 

giz. Queria ser professora. 

Cursei as primeiras séries em uma escola estadual perto de casa; 

dessa época lembro-me claramente de minha primeira professora, a dona 

Nancy, sempre tão paciente com aqueles meninos e meninas que como 

pássaros agitados, se iniciavam no mundo das letras e começavam a “ver” o 

mundo. 

 

Nietzsche disse que a primeira tarefa da educação é ensinar a 
ver. É a primeira tarefa porque é através dos olhos que as 
crianças pela primeira vez tomam contato com a beleza e o 
fascínio do mundo. Os olhos têm que ser educados para que a 
nossa alegria aumente. Os olhos das crianças não vêem a fim 
de... Seu olhar não tem nenhum objetivo prático. Elas vêem 
porque é divertido ver. (Rubem Alves, 1933, p.35). 

 

Eu, menina, passei a infância brincando, entre bonecas e cabanas, 

panelinhas e quadro de giz, fazendo batizados de bonecas com as amigas da 

vizinhança, ouvindo as histórias contadas pelos meus avós, com os quais 

ficava enquanto meus pais iam trabalhar. 

Quando acabei a oitava série, decidi ingressar no Instituto de 

Educação, a contragosto de minha mãe, ela também professora, que sonhava 



uma outra carreira para a filha. Nesse período comecei a trabalhar em escolas 

de Educação Infantil, primeiro como auxiliar e depois, já na época dos estágios 

do Magistério, como professora. 

Anos mais tarde, dois momentos significativos merecem destaque: a 

leitura do livro “A paixão de conhecer o mundo”, de Madalena Freire e o 

trabalho desenvolvido na Escola Sítio do Tio Quim. 

No livro, relatos pulsantes de vida, da vivência da autora em uma 

classe de Educação Infantil, na Escola da Vila, em São Paulo. Como chamou 

minha atenção a escrita sensível, simples, a presença disponível, atenta e 

cuidadosa da professora Madalena em sala de aula. Já um pouco incomodada 

com algumas práticas pedagógicas de colegas professoras, comecei também a 

perceber que o professor por mim idealizado e construído nas aulas do Instituto 

de Educação, um professor detentor de todo o saber, em muito se distanciava 

do educador descrito por Madalena. Estava na hora de trocar minhas “lentes”, 

repensar a minha compreensão sobre o ensinar e o aprender: 

 

Trocando as lentes 

 

Em 1980 após tentar o vestibular para Nutrição e não passar ingressei 

no curso de Educação Artística Licenciatura em Música, pois estudava piano. 

Paralelamente à faculdade fui trabalhar como professora na Escola 

Sítio do Tio Quim e foi no “Sítio”, maneira carinhosa com que eu e as outras 

professoras nos referíamos à escola, que me encontrei com o psicodrama 

pedagógico, experiência que marcou profundamente a minha ação/reflexão 

como pessoa e profissional. Trabalhei nessa Escola durante oito anos, 

passando por todas as turmas da Educação Infantil. No início, o trabalho 

pedagógico lá desenvolvido em nada se diferenciava da grande maioria das 

“escolinhas”: desenhos prontos para pintar, painéis criados pelas “tias”, uma 

prática educativa vertical centrada na figura do professor. As mudanças 

começaram a acontecer, quando a diretora e a psicóloga da escola foram fazer 

um curso de psicodrama pedagógico, teoria e técnica psicoterápica, 

desenvolvida pelo médico romeno Jacob Levy Moreno, a partir de suas 

experiências com o teatro espontâneo. 

 



O novo olhar da diretora sobre o fazer pedagógico trouxe com ele a 

reflexão/transformação do trabalho feito nas salas de aula, fazendo com que eu 

vivenciasse então a escola que idealizei quando conheci as idéias de Madalena 

Freire. 

 

É fundamental que as crianças tomem consciência de que elas 
estão fazendo, conquistando estão se apoderando do seu 
processo de conhecimento. E que o professor, igualmente, com 
elas, os dois são sujeitos desse processo na busca do 
conhecimento. Daí que o papel do professor não é o de “dono 
da verdade”, que chega e disserta sobre o “corpo e seu 
funcionamento”, mas sim o de quem, por maior experiência e 
maior sistematização, tem a capacidade de devolver às 
crianças, de modo organizado, as informações do objeto de 
conhecimento. (Madalena Freire, “A paixão de conhecer o 
mundo”, 1988, p.45). 
 

 Nessa época, os encontros pedagógicos da Escola tinham a 

supervisão semanal de um psicólogo psicodramatista e aconteciam em um 

salão, com apenas um tapete e algumas almofadas. Sempre que lá 

adentrávamos, tirávamos os sapatos, deixando-os junto com nossas bolsas ao 

lado da porta. Era a “sala do rola”, o “salão do aqui e agora”, em que também 

brincávamos com as crianças, rolávamos no chão, vestíamos fantasias, nos re-

conhecíamos no grande espelho pendurado na parede, vivíamos o “faz de 

conta”. Nos encontros pedagógicos, reproduzíamos no “aqui e agora” as 

vivências semanais da sala de aula, as dúvidas nascidas destas vivências, as 

dificuldades percebidas nas nossas relações interpessoais, seja com os pais e 

mães das crianças, seja entre o grupo de professoras. 

A vida universitária apesar de trazer o novo não superou a alegria do 

trabalho experimentado no Sítio e os aprendizados que fiz nessa época 

continuam sendo memórias vivas que trago comigo. 

 

Vida nova, novas vidas 

 

Em 1987 em Assis, ao participar de um seminário sobre a Pedagogia 

Freinet, conheci um professor, ambientalista militante, pelo qual me apaixonei e 

com quem me casei alguns anos mais tarde. Ainda em 1987 participei de um 

concurso público para professor de ensino fundamental na Prefeitura Municipal 



de Curitiba. Aprovada no concurso público comecei a dar aulas para uma turma 

de 3ª série do Ensino Fundamental em uma escola municipal na periferia de 

Curitiba e meses mais tarde fui transferida para uma creche, em que fiquei 

responsável pela sala de artes. 

Em 1990, mudei para Piracicaba, no interior de São Paulo e com o 

nascimento de meus filhos, fiz a opção de interromper temporariamente o 

trabalho profissional, embora a paixão e o envolvimento com a educação me 

fizessem continuar na escola, não mais como professora, mas agora como 

mãe. Iniciava assim minha vivência e aprendizado de participação nos 

Conselhos Escolares e nas Associações de Pais e Mestres. Paralelamente a 

esse momento participei das atividades de gestão do Laboratório de Educação 

e Política Ambiental (OCA) da ESALQ, no qual coordenei o projeto OCA-

criança, destinado a desenvolver atividades de arte-educação ambiental. As 

atividades da OCA, coordenadas pelo professor Marcos Sorrentino, eram 

fundamentadas e desenvolvidas respeitando-se os princípios de uma gestão 

democrática e comprometida com a emancipação de todos os seus envolvidos. 

Esse espaço de reflexão e debate trouxe com ele uma compreensão mais 

aprofundada acerca do papel de cada um e de todos na transformação e 

melhoria do seu ambiente. Nos anos de 2001, 2002 e 2003, trabalhei como 

professora de musicalização e posteriormente, coordenadora de 5ª a 8ª série, 

da Escola Cooperativa de Piracicaba. Participei também da equipe de 

elaboração de materiais instrucionais para o Prêmio Belgo (hoje Arcelor) de 

Meio Ambiente, nos anos de 2002, 2003, 2004, 2010 e 2011. Em 2004, 

acompanhando meu marido, mudei para Brasília.  Também em 2004 fui 

convidada a integrar o quadro de facilitadores da Coordenação Geral de 

Educação Ambiental do Ministério da Educação (CGEA/MEC), para a 

implementação do programa “Vamos Cuidar do Brasil com as Escolas”, ficando 

responsável pelos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.  

Em Brasília matriculei meus três filhos em escolas públicas próximas 

de nossa casa, sendo que os dois mais novos foram matriculados na Escola 

Classe 106N, destinada ao ensino de 1ª a 4ª série do Ensino Fundamental. 

Nas primeiras conversas com suas professoras, percebendo a 

disposição das duas em aprofundar-se no aprimoramento de suas práticas 

pedagógicas, me coloquei à disposição para conversarmos mais sobre um 



assunto que vinha sendo objeto de meus estudos e práticas mais recentes: a 

Educação Ambiental. A partir de minhas observações do cotidiano escolar, 

desde o lixo jogado no chão do pátio às relações interpessoais, esperava poder 

contribuir para a transformação daquela realidade, guiada pelo sonho de uma 

escola comprometida com o cuidado de seu ambiente em todas as suas 

dimensões. A professora levou o convite à direção que sugeriu que eu o 

estendesse a todos os professores. Essa ação gerou uma intervenção 

educadora e foi desenvolvida durante três anos, motivando meu estudo de 

mestrado na Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, sendo que 

nessa escola também fui presidente do Conselho Escolar. 

 

O aqui e agora 

 

Voltei para Piracicaba no final do ano de 2008. Desde então tenho me 

dedicado a trabalhos de educação ambiental, seja por meio de formação de 

professores, elaboração de materiais didáticos, assessorias a secretarias e 

órgãos de governo. Participo do Coletivo Educador Piracicauá, que se constitui 

como um grupo de educadores(as) de diferentes instituições, que atuam em 

processos formativos no campo da Educação Ambiental, educação popular e 

da mobilização social, compartilhando suas observações, visões e 

interpretações, da mesma forma que planejam, implementam e avaliam 

processos de formação de educadores ambientais. Como mãe de três jovens 

estudantes cuja formação é feita integralmente em escolas públicas brasileiras, 

há 16 anos venho participando de APMs e Conselhos Escolares. Recebi o 

convite para participar do Conselho Municipal de Educação de Piracicaba, 

representando o segmento dos pais e estou em meu primeiro mandato. Espero 

com ele contribuir para o diálogo e a reflexão acerca dos melhores caminhos 

para a melhoria da qualidade da educação nas escolas de Piracicaba.  


